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Sklad za postavitev skulpture čolnarja pri Mestni skupnosti Litija, Ul. Mire Pregljeve 1

vas vabi
k sodelovanju v natečaju za izdelavo skulpture čolnarja.
1. Predmet naročila:
a) izdelava modela čolnarja v velikosti do 200 cm do faze vlivanja v bron,
b) načrt podstavka,
c) instalacija skulpture
2. Skulptura čolnarja-kompozicija naj na simbolni način izraža življenje ljudi ob Savi od
srednjega veka prek polpretekle zgodovine, NOB do danes.
Značilni ovinek reke Save od Hotiča-Pogonika do Litije naj bo upodobljen v
podstavku skulpture in naj simbolizira gibajočo vodo (Savo) v značilnem ovinku (z
vodno črpalko).
3. Lokacija: center Litije, pred občinsko zgradbo.
4. Razpoložljiva površina: tlorisna površina cca 40 do 50 m² (6 x 8 m).
5. Čolnar: izbira oblike je prepuščena avtorju, čolnarja naj prikaže v razpoznavni in
značilni avtentični podobi.
6. Najvišja razpoložljiva cena za predmet naročila iz 2. točke tega vabila je do 25.000
EUR.
7. Ponudba naj vsebuje:
7.1. Izvedbeni načrt,
7.2. Maketo skulpture višine do 30 cm in skupne kompozicije z betonskim podstavkom,
7.3. Dospele makete z načrti podstavka bodo razstavljene 7 dni v avli Občine Litija.
8. Strokovna komisija sklada bo izbrala najustreznejšega ponudnika. Neizbranim
ponudnikom bo sklad za postavitev čolnarja povrnil stroške izdelave makete v višini 200
EUR.
9. Izbrani avtor soglaša, da bo MS Litija neomejeno razpolagala z skulpturo in z
izvedenimi miniaturami.
10. Z izbranim ponudnikom bo Sklad sklenil pogodbo.
11. Izbira livarja je ločen postopek od naročanja. Neobvezni predlog za izbiro livarja lahko
da izbrani avtor skulpture čolnarja in podstavka.
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12. Ponudbe s prilogami se dostavijo osebno na naslov: Mestna skupnost Litija, Sklad za
skulpturo čolnarja, Ulica Mire Pregelj 1, 1270 Litija. Dostavo ponudbe se predhodno najavi in
uskladi po telefonu ali e-pošti.
Ponudniki se lahko predhodno seznanijo z razmerami v mestu, zgodovino in drugimi
informacijami.
13. Roki:
- za dostavo ponudb: 25.12.2008,
- izdelava modela za vlivanje : 30.05.2009,
- za montažo 30 dni po dokončanju podstavka oz. odlitka,
- plačilo 7 dni po izdelavi makete 75%, ostalih 25% po 7 dneh po montaži skulpture.

Informacije:
1. Tel.: 041/776-606 (predsednik UO sklada Gusti Grošelj)
2. E-mail: info@portalnepremicnine-sp.si

Predsednik Upravnega odbora sklada
Gusti Grošelj

