JAVNI ANONIMNI NATEČAJ » ZA ODPADKE«
Pravila natečaja in pogoji sodelovanja
1.
Društvo Ekologi brez meja v sodelovanju z Društvom oblikovalcev Slovenije (v
nadaljevanju razpisovalca) razpisuje javni anonimni natečaj “ZA ODPADKE” za idejno
rešitev zbiralnikov gospodijskih odpadkov in/ali nove predmete, ki podpirajo
učinkovitejše ravnanje gospodinjstev z odpadki in njihovo nadaljnjo predelavo.
2.
Namen natečaja je pridobiti idejne rešitve za izdelavo sodobno oblikovanih in
funkcionalnih posod za ločeno zbiranje odpradkov v gospodinjstvih in stanovanjskih
objektih, predmet: “ZA ODPADKE”.
3.
Natečaj oziroma obdobje zbiranja rešitev traja od 1. februarja 2011 do 26. marca
2011 do 24.00 ure, in sicer skladno s pravili, ki so podrobneje opredeljena v
nadaljevanju.
4.
Sodelujoči v natečaju mora pripravi idejno rešitev za predmet, napravo ali
konceptualno rešitev zbiranja gospodinjskih odpadkov na način, ki je po mnenju
natečajnika najučinkovitejši, ekološko, higijensko in estetsko najsprejemljivejši in
hkra zagotavlja racionalno ekonomsko učinkovito izvedljivo rešitev. Natečaj išče
inova vno rešitev, ki jo bo mogoče umes v različna bivalna okolja in v različnih
tipih stanovanjskih objektov in ki bo najbolje ustrezala svojemu primarnemu
namenu, hkrati pa zagotavljala vsestransko najvišje ekološke in bivanjske standarde.
Rešitev mora biti funkcionalna in primerna za serijsko proizvodnjo. Ključne zahteve,
ki jih morajo upošteva udele enci v natečaju, so naslednje:
a)
Razvojni stroški in nadalje proizvodna cena reštive predmeta “ZA ODPADKE”
morajo biti primerni za izvedbo v slovenskem okolju, torej omogočati izvedbo tudi
relativno majhnih serij. Predmet mora omogočati racionalno in cenovno sprejemljivo
izvedbo v slovenskem okolju.
b)

Predmet “ZA ODPADKE” mora zagotavljati ekološke kriterije in se kar najbolj

pribli ati razvojnim kriterijem “cradle to cradle” (od zibeke do zibelke) principov, ki
predstavljajo zagotavljanje 100% reverzibilnosti vseh v nov predmet vgrajenih
materialov in predvidevajo e v svoji zasnovi ciklus sekundarne uporabe, izdelava pa
mora, kolikor je to le mogoče, e temeljiti na uporabi odpadnih surovin.
c)
Predmet “ZA ODPADKE” mora zadovoljevati visoke estetske kriterije
sodobnega bivanja, izpolnjevati norme varstva pri delu, ergonomije in sanitarne
standarde.
Razpisovalca natečaja udele encev s posebnimi tehničnimi oziroma funkcionalnimi
zahtevami ne omejujeta. Dimenzije, načine postavitve in podobno lahko udele enci
predlagajo po svoji presoji.
Udele enci natečaja lahko razpisovalcema podajo svoja vprašanja po elektronski
posti zaodpadke@dos-design.si najkasneje do 15. februarja 2012. Razpisovalca bosta
hkrati vsem udele encem podala vse svoje odgovore na njihova vprašanja najkaseje
do 1. marca 2012 hkrati po elektronski pošti.
5.
natečaju lahko sodelujejo vse zične in pravne osebe registrirane ali s stalnim
prebivališčem na območju Slovenije. Člani strokovne irije, njihovi o ji dru inski člani
in sodelavci nimajo pravice udele be na natečaju
Udele enci natečaja morajo razpisovalcema natečaja do 26. marca 2012 do 24.00
ure poslati svoje idejno rešitve predmeta “ZA ODPADKE”, in sicer po pošti na naslov:
Društvo Ekologi brez meja, Grablovičeva 52, 1000 Ljubljana s pripisom “Za
odpadke”.
Razpisovalca bosta kot pravočasno oddane predloge upoštevala vse, ki bodo do
omenjenega roka prispeli na navedeni naslov ali bodo prispeli najkasneje do vključno
31. marca 2012 in bo na pošiljki razviden datum oddaje na pošti pred iztekom
navedenega roka. Pošiljke, oddane po poteku zaključka ali če bodo prispele po 31.
marcu 2012, bodo obravnavane kot prepozne in jih bosta razpisovalca pustila
neodprte ter jih ne bosta obravnavala kot predmet razpisa.
6.
sak natečajni predlog sodelujočega mora vsebovati:
1. Idejno rešitev predmeta “ZA ODPADKE”, predstavljeno v poljubni barvni 3Dprezentacijski obliki oz. tehniki, s prikazi rešitve iz različnih zornih kotov in kot
prikaz najprimernejše umestitve rešitve v bivalnem okolju,

2. Načrt in predlog načina izvedbe, vključno z navedbami predlaganih uporabljenih
materialov, dimenzijami, okvirnim predračunom za izdelavo proto pa 1:1 ter
okvirno oceno stroškov serijske izdelave predlaganega predmeta,
3. Pisno razlago - utemeljitev predlagane idejne rešitve, ki pa ne sme presegati
1000 znakov,
4. Zapečateno kuverto “Avtor”, ki vsebuje podatke o avtorju/avtorjih idejne rešitve
(ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, točen naslov, telefonsko številko in
naslov e-pošte) in pisno izjavo avtorja, da gre za izvirno avtorsko delo,
5. Zapečateno kuverto “Za vračilo” z naslovom za vrnitev natečajnih del.
Opcija: Udele enci natečaja lahko po lastni presiji oddajo tudi model/maketo svoje
rešitve v merilu, katere velikost pa v nobeni smeri ne sme presegati 30 cm.
Navedeni elementi natečajnega predloga morajo biti oddani na skupaj največ do 5
panojih le ečega A3 formata in na trdi podlagi. sebina panojev in vsi posamezni
grafični prikazi na CD nosilcu v PDF ali JPG obliki in velikosti, primerni za objavo v
medijih.
Vsi elementi natečajnega elaborata in priloge morajo biti označeni s šifro v obliki
petmestega števila v gornjem desnem kotu na vsaki prilogi, posameznemu listu in na
ovoju.
si sestavni deli natečajnega predloga morajo biti zapakirani v en skupen ovoj in brez
vidnih oznak, ki bi kakorkoli izkazovale avtorja. primeru pošiljanja po pošti lahko
zaradi zahtev pošte avtorji kot pošiljatelja na ovoj navedejo naslov razpisovalca, ki je
naveden pod točko 4.
7.
Z udele bo na natečaju udele enci soglašajo z raspisnimi pogoji natečaja. Udele enec
natečaja potrjuje, da se je seznanil s pravili natečaja in da se z njimi strinja. Na
podlagi podane prijave se prav tako šteje, da se udele enec izrecno strinja, da
razpisovalca natečaja hranita in obdelujeta njegove osebne podatke za namen
izvedbe natečaja in v obsegu, ki je nujen glede na namen izvedbe. Udele enec
natečaja se s tem tudi strinja, da razpisovalca lahko uporabita njegove osebne
podatke (ime, priimek) za javno predstavitev, pri čemer se razpisovalca obvezujeta,
da bosta navajala le imena nagrajenih avtorjev.
Poleg tega pa:

- da so pripravljeni nadalje sodelovati z razpisovalcema in morebitnimi izvedbenimi
partnerji pri razvoju dokončne rešitve in serijske proizvodnje predmeta “ZA
ODPADKE”,
- v primeru, da natečajni predlog dobi eno izmed razpisanih nagrad, se njegov avtor
strinja s tem, da bo z razpisovalcema sodeloval pri promociji zmagovalnih predlogov
oziroma bo dovolil pripravo in objavo intervjuja in kratkega opisa restive,
- razpisovalca ne odgovarjata za kršitve avtorskih pravic in drugih pravic
intelektualne lastnine tretjih oseb, do katerih bi prišlo zaradi ravnanja avtorja,
- razpisovalca ne prevzemata nobene odgovornosti za prijave, ki jih nista prejela
zaradi razlogov, za katere sama ne odgovarjata ali zaradi napake, ki so posledica
razlogov zunaj sfere razpisovalcev.

8.
Med predlogi, ki jih bosta razpisovalca prejela v zahtevanem roku in na opredeljeni
način, bo strokovna komisija izbrala tri najboljše rešitve ob upoštevanju naslednjih
kriterijev:
a)
inovativnost rešitve
b)
estetska vrednost rešitve
c)
uporabnost in skladnost rešitve z okoljskimi, ergonomskimi in sanitarnimi
načeli in zahtevami,
d)
izvedbena in ekonomska učinkovitost
Strokovno komisijo natečaja sestavljajo:
1.
2.
3.
4.
5.

Barbara Prinčič, Društvo oblikovalcev Slovenije,
Jurij Dobrila, Društvo oblikovalcev Slovenije,
Urša Dolinšek, Društvo Ekologi brez meja,
Danaja Vastič, Društvo Ekologi brez meja,
Dr. Metoda Dodič Fikfak, klinični inštitut za medicino dela, šolstva in
športa,
6. Karmen Prhat, Javno podjetje Snaga, Ljubljana.
7. Marjana Dermelj, Slu ba lade RS za razvoj in evropske zadeve,
Odločitev strokovne komisije je soglasna in dokončna. Prito ba na odločitev
strokovne komisije ni mogoča. Komisija bo podala obrazlo itve del po lastni presoji,
vendar le za nagrajena dela.
9.
Organizator natečaja bo glede na odločitve komisije po izteku natečaja avtorjem treh
najboljših rešitev podelil naslednje nagrade:

1. nagrada: denarna nagrada v znesku 2.000,00 evrov bruto,
2. nagrada: denarna nagrada v znesku 700,00 evrov bruto,
3. nagrada: denarna nagrada v znesku 300,00 evrov bruto
Strokovna komisija lahko nagrade razporedi tudi drugače, pri čemer pa se ne more
spremeniti skupna višina nagradnega fonda.
Nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.
Znesek nagrade vključuje povrnitev materialnih stroškov izdelave kreativnega
koncepta in odkup materialnih avtorskih pravic na nagrajenih idejnih rešitvah za
obdobje do 31. decembra 2012, v kolikor se z avtorjem posameznega nagrajenega
dela razpisovalca ne dogovorita drugače. Po tem datumu vse pravice preidejo na
avtorja, ki delo, razen v primeru, da je v sodelovanju z razpisovalcema sklenil
drugačen dogovor, lahko prosto tr i.
10.
Avtor lahko po lastni presoji delo tudi zaščiti, ne sme pa s tem omejevati sodelovanja
in prizadevanja razpisovalcev za realizacijo rešitve.
Avtorjem rešitev, ki ne bodo nagrajene, razpisovalca ne bosta povrnila materialnih
stroškov v zvezi z njihovim sodelovanjem na natečaju.
Rezultate natečaja bosta razpisovalca objavila dne 5. aprila 2012 na spletni strani
Društva oblikovalcev Slovenie www.dos-design.si, na speltni strani projekta Očistimo
Slovenijo 2012 www.ocistimo.si, na Facebook-strani obeh razpisovalcev, dodatno pa
bosta o rezultatih obvestila vse po svojih adremah kot tudi javnost prek sporočila za
medije.
Nagrajene avtorje, to je avtorje najboljših treh predlogov, bosta razpisovalca
natečaja seznanila neposredno, in sicer s pisnim in/ali ustnim sporočilom najkasneje
do 5. aprila 2012.
Da bi nagrajenci lahko prejeli nagrado, morajo v roku 30 dni od prejema sporočila
razpisovalcema posredovati tudi podatke o pravnem statusu, davčni številki in
matični številki in datumu rojstva. Davčni zavezanci izstavijo račun v znesku neto
nagrade.
Avtorji nagrajenih del soglašajo z objavo svojega imena in priimka oziroma naziva ter
informacij, ki so jih razpisovalcema posredovali kot udele enci natečaja.
orebitno prito bo udele encev glede nepravilnos pri izvedbi natečaja je mogoče
podati v pisni obliki, in sicer v roku 7 dni po zaključku natečaja, na sede Društva

oblikovalcev Slovenije, Ciril Metodov trg 19, 1000 Ljubljana. Razpisovalca bosta
prito bo obravnavala v najkrajšem mo nem času, s svojo odločitvijo pa bosta avtorja
prito be pisno seznanila najkasneje v 30 dneh od dneva, ko sta prejela njegovo pisno
prito bo. Odločitev razpisovalcev o prito bi je dokončna.
Društvo Ekologi brez meja in Drustvo oblikovalcev Slovenije
V Ljubljani, 31. januarja 2012

Priloge razpisu natečaja:
- Priloga 1: Napotki udele encem: Tehnična priporočila:
ebm.si/p/osvet/gradiva/Priloga_1_Tehnicni_Napotki_Za_odpadke_OS2012.pdf

- Priloga 2: Predstavitveni video o Cradle-to-cradle:
http://www.youtube.com/watch?v=4jORau0V62c

