Visokošolsko središče Sežana v sodelovanju z Občino Sežana, Višjo strokovno šolo Sežana
in Marmorjem Sežana d.d. razpisuje
NATEČAJ ZA OBLIKOVANJE IN IZDELAVO KAMNITE URBANE OPREME

1. NAROČNIK
Naročnik natečaja za oblikovanje in kasnejšo izdelavo izbranih kamnitih elementov urbane
opreme (v nadaljnjem besedilu: natečaj) je Visokošolsko središče Sežana, Kraška ulica 2,
Sežana.

2. NAMEN IN CILJ NATEČAJA
Namen natečaja je izbor idejne zasnove za izdelavo izvirnih kamnitih elementov urbane
opreme. Zmagovalni skupini avtorjev bo Visokošolsko središče Sežana omogočilo izdelavo
izbranih kamnitih elementov in ji nudilo nujne materiale, prostor in mentorstvo za izvedbo.
Cilj natečaja je omogočiti sodelovanje študentov in diplomantov višje šole pri oblikovanju
elementov kamnite urbane opreme, sodelovanje in skupna prijava študentov Fotografije in
videa ter Oblikovanja materialov – kamen, izbira najboljše idejne rešitve, promocija znanja in
veščin študentov ter izbrani skupini avtorjev omogočiti izdelavo izbranih elementov urbane
opreme. Natančno število in nabor elementov, ki bodo izdelani, bo določeno v dogovoru med
naročnikom, zmagovalno skupino avtorjev in občino.

3. PREDMET NATEČAJA
Na natečaju bomo ocenjevali prijavljene idejne rešitve petih kamnitih elementov urbane
opreme, od tega treh obveznih elementov iz spodnjega seznama in dodatnih dveh elementov
po lastnem predlogu avtorjev.
Nabor obveznih elementov:
• klop
• pitnik
• korito za drevo/rože
• svetilka
• družabna igra
• igralo
Idejna zasnova mora
• predvideti pet elementov urbane opreme, v katerih je kamen prevladujoči material, lahko
pa vsebuje tudi druge materiale/elemente,
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•
•

•

izražati sodelovanje študentov oz. diplomatov programa oblikovanja materiala - kamen in
programa fotografije in videa,
vsebovati idejno rešitev celote, ki vsebuje pet elementov, od tega so obvezni trije
elementi iz predlaganega nabora, dodatna dva elementa pa sta po lastnem predlogu
avtorjev,
izhajati iz ideje Sežane kot prestolnice kamna.

Grafična navodila za idejno zasnovo:
• za vse elemente urbane opreme je potrebno predložiti idejno rešitev v risbah, tehničnih
načrtih v merilu M 1:5 ali večje (na A3 formatu) ter makete v merilu M 1:10 ali večje;
• upoštevati je treba geometrijske, likovno estetske in tehnično-tehnološke prvine za
oblikovanje.
Avtorji morajo predložiti pisno obrazložitev idejne rešitve z vključenim pomenskim ozadjem
za njen nastanek (Obrazec 2.1.).

4. POGOJI SODELOVANJA
Na natečaj se lahko prijavijo študentje ali diplomanti Višje strokovne šole Sežana.
Na natečaju sodelujejo skupine študentov - avtorjev, pri čemer je pogoj, da je v skupini vsaj
en član študent ali diplomant programa Oblikovanje materialov in vsaj en član študent
ali diplomant programa Fotografija in video. Vsi člani skupine morajo biti sedanji ali
nekdanji študenti ali diplomanti Višje strokovne šole Sežana. V skupini morata sodelovati
najmanj dva člana.
Skupina lahko sodeluje tudi z več prijavami. Posamezen avtor lahko sodeluje v več
skupinah.
Vsaka prijava mora vsebovati idejno rešitev za celoto, ki vsebuje pet elementov, od tega so
obvezni trije elementi iz predlaganega nabora v 3. točki natečaja, dodatna dva elementa pa
sta po lastnem predlogu avtorjev.
Avtorji s podpisom izjave iz prijavnega obrazca kot obveznega dela prijave soglašajo z
uporabo in obdelavo osebnih podatkov za namen natečaja in nadaljnjega obveščanja.
Natečaj je anonimen.

5. PRIJAVA
Avtorji vložijo vlogo osebno ali po priporočeni pošti na naslov Visokošolsko središče Sežana,
Kraška ulica 2, Sežana, s pripisom »Prijava na natečaj«. Vlogo lahko avtorji oddajo tudi
osebno in sicer v prostorih Visokošolskega središča Sežana, Kraška ulica 2, Sežana vsak
delovnik med 10.00 in 15.00. Rok za prijavo na natečaj je 6. januar 2015.
Prijava mora vsebovati risbe, makete in oba prijavna obrazca. Vsi sestavni deli prijave
morajo biti v kuverti ali zaviti. Vsak del mora biti označen tako, da je v levem zgornjem kotu
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napisana osebna šifra sodelujoče skupine. Na zunanjosti ovojnic ne sme biti nobenih drugih
oznak (razen šifre in številke ovojnice), iz katerih bi bila razvidna identiteta članov sodelujoče
skupine.
Ovojnica označena s št. 1 in šifro sodelujoče skupine, mora vsebovati pravilno izpolnjen in
podpisan obrazec 1 z osnovnimi podatki skupine in avtorjev ter izjave. Osnovne podatke in
izjavo prijavitelja v okviru prijavnega obrazca oddati vsak avtor v skupini.
Ovojnica označena s št. 2 in šifro sodelujoče skupine mora vsebovati opis izpolnjen obrazec
2 z opisom ideje.
Vsi obrazci so na voljo na spletni strani natečaja pri Visokošolskem središču Sežana.

6. ROK ZA SPREJEM VLOG
Rok za oddajo vlog je 6. januar 2015. Za pravočasno se šteje vloga, ki je prispela
pravočasno osebno na Visokošolsko središče (v času od 10.00 do 15.00) ali priporočeno po
pošti – šteje se dan in ura oddaje na pošto.

7. ODPIRANJE VLOG in IZBIRNI POSTOPEK
Odpiranje vlog se bo izvedlo najkasneje do 20. januarja 2015. Odpiranje vlog ne bo javno. V
izbirni postopek se uvrstijo pravočasno prejete vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje.
Natečajna komisija bo skladno z vnaprej določenimi kriteriji ocenjevala idejne rešitve, ki bodo
v celoti zadostili pogojem ocenjevanja. O rezultatu natečaja bodo kandidati s strani naročnika
obveščeni osebno, preko elektronske pošte in preko spletne strani Visokošolskega središča
Sežana.

8. IZBOR in KRITERIJ OCENJEVANJA
Natečajna komisija ima izbirno funkcijo in bo v izbirnem postopku izbirala 3 najboljše idejne
rešitve in jih razvrstila. Skupina avtorjev prvoizbrane idejne zasnove bo predloge delno
realizirala, realizacijo bo omogočil naročnik. Natančno število in nabor elementov, ki bodo
izdelani, bo določeno v dogovoru med naročnikom, avtorji in občino.
Natečajna komisija bo skladno s kriteriji ocenjevanja ocenjevala prispele predloge. Če bosta
dva ali več izdelkov dobilo enako število točk v seštevku, bo bolje uvrščen tisti izdelek, ki bo
imel večje število točk pri prvem kriteriju. Če bosta dva ali več izdelkov dobilo enako število
točk v prvem kriteriju, bo bolje uvrščen tisti izdelek, ki bo imel večje število točk pri drugem
kriteriju. Če bo dva ali več izdelkov dobilo enako število točk v drugem kriteriju, bo bolje
uvrščen tisti izdelek, ki bo imel večje število točk pri tretjem kriteriju. Skupno število točk,
merjenih v štirih kriterijih, je 60.
1. kriterij: povezanost z vsebinskimi izhodišči (največ 20 točk);
2. kriterij: likovna in vizualna estetika (največ 15 točk);
3. kriterij: izvirnost in inventivnost idejne rešitve (največ 15 točk);
4. kriterij: izvedljivost (največ 10 točk).
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Komisija si pridrži pravico, da ne izbere prvonagrajenega predloga.
Dokončni izbirni postopek se bo izvedel najkasneje do 31.januarja 2015.

9. NAGRADE in FIZIČNA IZVEDBA IZDELKOV
Skupina avtorjev prvonagrajene idejne rešitve bo prejela nagrado v višini 300 € neto ter
avtorski honorar v višini 700 € neto. Avtorji bodo v roku 15 dni od dokončnega izbora pozvani
k podpisu pogodbe. Naročnik natečaja bo skupini izplačal 300 € neto zneska prejete nagrade
v roku 30 dni od podpisa pogodbe, 700 € neto zneska nagrade pa v roku 30 dni po realizaciji
celote.
Drugo izbrana ideja se nagradi z 200 € neto, tretje izbrana ideja pa z 150 € neto.
Naročnik ima možnost odkupa tudi nenagrajenih celovitih idejnih rešitev, vsako v višini 100 €.
Člani skupine se sami dogovorijo o ključu za razdelitev nagrade.
Prvonagrajena skupina se zavezuje, da bo realizirala predlagano idejno rešitev, sestavljeno
iz kasneje izbranih elementov urbane opreme. Končni izdelki morajo biti realizirani v skladu z
idejno zasnovo in v postavljenem roku. Izbrani skupini bo Visokošolsko središče omogočilo
izdelavo kamnitih urbanih elementov - nudilo ji bo material in prostor za izdelavo. S strani
Visokošolskega središča Sežana bosta določena mentorja, ki bosta avtorjem v pomoč, hkrati
pa bosta skrbela za potek izdelave in sodelovanje z naročnikom.
Rok za dokončanje izdelkov je 15. julij 2015.

10. DELAVNICA
Visokošolsko središče Sežana bo 21. in 22. novembra 2014 za potencialne prijavitelje
izvedlo delavnico z namenom:
• seznanitev z natečajem in tematiko,
• izvedba predavanja s področja urbane opreme,
• predstavitev postopkov dela in razvoj ideje ter napotki za realizacijo.
Delavnica bo tudi odlična priložnost za vzpostavljanja kontaktov med študenti in diplomanti
obeh smeri.
Vabilo na delavnico bo objavljeno na spletni strani Visokošolskega središča Sežana.

11. INFORMACIJE O NATEČAJU
Vprašanja v zvezi z natečajem lahko posredujete na elektronski naslov: info@viviss.si. Vsa
vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani www.viviss.si.
Sežana, 23. 10. 2014
mag. Peter Medica, direktor
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