
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Natečaj 
za zasnovo in izvedbo ptičje hišice Gorenjske banke 
 

pravila in pogoji sodelovanja 



     

 

1. Splošne določbe 

Organizator natečaja je Gorenjska banka d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj. 

Namen natečaja je pridobiti idejne in izvedbene rešitve za izdelavo sodobno oblikovane in funkcionalne ptičje 

hišice.  

Natečaj oziroma obdobje zbiranja idejnih in izvedbenih rešitev traja od 17. avgusta 2011 do 30. septembra 

2011 do 24.00 ure, in sicer skladno s pravili, ki so podrobneje opredeljena v nadaljevanju. 

 

2. Predmet natečaja 

Sodelujoči v natečaju mora na način, opisan v točki 4, pripraviti idejno in izvedbeno rešitev za izdelavo ptičje 

hišice. Organizator natečaja išče inovativno rešitev, ki jo bo mogoče umestiti v različna okolja in k različnim 

tipom objektov in ki bo ustrezala svojemu primarnemu namenu, hkrati pa bo pozitivno vplivala tudi na izgled 

okolice.  Izbrani predlog rešitve bo v omejeni seriji tudi dejansko izveden.  

 

3. Predpostavke in omejitve 

Ptičja hišica mora biti funkcionalna in primerna za potencialno serijsko proizvodnjo. 

Ključni zahtevi, ki ju morajo upoštevati udeleženci v natečaju, sta naslednji: 

a) proizvodna cena ptičje hišice pri izdelavi do 500 kosov ne sme presegati bruto cene 20,00 evrov za kos; 

b) avtor idejne rešitve naj predvidi prostor, ki bi lastniku omogočal eventualno personalizacijo ptičje hišice 

(navedba lastne hišne številke in/ali priimka ipd.) ter način za diskretno brendiranje ptičje hišice (logotip 

Gorenjske banke) 

Organizator natečaja udeležencev s posebnimi tehničnimi, tehnološkimi oziroma funkcionalnimi zahtevami ne 

omejuje. Uporabljeni materiali, ki naj ustrezajo zunanji postavitvi hišice in s tem izpostavljenosti zimskim 

vremenskim razmeram, so stvar presoje avtorjev idejnih rešitev. Enako velja za dimenzije, načine postavitve in 

podobno.  

 

4. Pravila sodelovanja  

V natečaju lahko sodelujejo fizične in pravne osebe. 

Oseba, ki želi sodelovati v natečaju, mora organizatorju natečaja do 30. septembra 2011 do 24.00 ure poslati 

svojo idejno rešitev za ptičjo hišico, in sicer po elektronski pošti na naslov irena.cebulj@gbkr.si.  

Prijava oziroma predlog sodelujočega v natečaju mora vsebovati: 

a) idejni osnutek ptičje hišice, predstavljen v barvni 3D-prezentacijski obliki najmanj treh zornih kotov ptičje 

hišice (v elektronski obliki v formatu .pdf, velikosti A3 ali najmanj 1280 x 1025 pix); 

b) predlog načina izvedbe ptičje hišice, vključno z uporabljenimi materiali, merami in načini postavitve ter 

predračunom za izdelavo prototipa in predlogom izvajalca/izvajalcev ptičje hišice;  

c) pisno predstavitev oziroma utemeljitev predlagane idejne rešitve, vključno s prednostmi in morebitnimi 

pomanjkljivostmi;  

d) podatke o avtorju/avtorjih idejne rešitve (ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, točen naslov, 

telefonsko številko in naslov e-pošte) ter njegovo/njihovo kratko predstavitev (CV). 



     

 

Udeleženec natečaja s tem potrjuje, da se je seznanil s pravili natečaja in da se z njimi strinja. Na podlagi 

podane prijave se prav tako šteje, da se udeleženec izrecno strinja, da organizator natečaja hrani in obdeluje 

njegove osebne podatke za namen izvedbe natečaja in v obsegu, ki je nujen glede na namen izvedbe. 

Udeleženec natečaja se s tem tudi strinja, da organizator lahko uporabi njegove osebne podatke (ime, priimek) 

za predstavitev na spletni strani banke, na Facebook-zidu banke in v Facebook-aplikaciji, namenjeni glasovanju 

za najboljši predlog.  

V primeru, da predlog dobi eno izmed treh razpisanih nagrad, se njegov avtor strinja s tem, da bo z 

organizatorjem sodeloval pri promociji zmagovalnih predlogov oziroma bo dovolil pripravo in objavo intervjuja 

in kratkega opisa lastnih izkušenj. 

Rešitve morajo biti avtorsko delo sodelujočih.  Gorenjska banka d.d. ne odgovarja za kršitve avtorskih pravic in 

drugih pravic intelektualne lastnine tretjih oseb, do katerih bi prišlo zaradi ravnanja avtorja. 

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za prijave, ki jih ni prejel zaradi razlogov, za katere sam ne 

odgovarja, med drugim zaradi napake v tehnični zvezi ali zaradi drugih razlogov zunaj sfere organizatorja.  

 

5. Izbor najboljše rešitve 

Med predlogi, ki jih bo organizator prejel v zahtevanem roku in na opredeljeni način, bo tričlanska žirija 

najboljše tri rešitve izbrala ob upoštevanju naslednjih kriterijev:  

a) inovativnost rešitve     do 25 točk 

b) likovnost      do 25 točk 

c) izbor javnosti∗     do 20 točk 

d) stroškovna učinkovitost    do 15 točk 

e) izvedbena učinkovitost    do 15 točk 

Žirijo sestavljajo: 

– Jure Miklavc, industrijski oblikovalec, vodja Studia Miklavc, predavatelj na oddelku IO ALUO Univerze v 

Ljubljani in letošnji nagrajenec Prešernovega sklada kot predsednik; 

– Matjaž Zorc, industrijski oblikovalec, partner v podjetju Simetrija d.o.o. kot član; 

– Irena Čebulj, vodja marketinga v Gorenjski banki kot član.  

 

6. Nagrade  

Organizator natečaja bo glede na odločitve žirije po izteku natečaja avtorjem treh najboljših rešitev podelil 

naslednje nagrade: 

1. mesto: denarna nagrada v znesku 2.000 evrov 

2. mesto: denarna nagrada v znesku 700 evrov 

3. mesto: denarna nagrada v znesku 300 evrov  

Nagrade ni mogoče zamenjati za blago ali drugo vrsto nagrade in je ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Plačilo 

akontacije dohodnine za nagrado prevzema organizator natečaja.  

                                                 
∗ Javnost bo glasovala prek Facebook-aplikacije, kjer bo organizator predstavil vse ustrezno pripravljene predloge. Ti bodo hkrati objavljeni 
tudi na spletni strani Gorenjske banke.  



     

 

V kolikor nobena od rešitev ne bo v zadostni meri dosegla kriterijev natečaja, si organizator pridržuje pravico, 

da nagrade ne podeli. 

Znesek nagrade vključuje povrnitev materialnih stroškov izdelave kreativnega koncepta in odkup vseh 

materialnih avtorskih pravic na nagrajenih idejnih rešitvah za obdobje do 31. decembra 2012, v kolikor se z 

avtorjem posameznega nagrajenega dela organizator ne dogovori drugače. Po tem datumu se pravice vrnejo na 

avtorja, ki delo lahko prosto trži. 

Avtorjem rešitev, ki ne bodo nagrajene, organizator ne bo povrnil materialnih stroškov v zvezi s sodelovanjem 

na natečaju. 

 

7. Objava rezultatov natečaja in izročitev nagrad 

Rezultate natečaja bo organizator objavil na Facebook-strani in na spletni strani Gorenjske banke, dodatno pa 

bo javnost z njimi seznanil tudi prek sporočila za medije.  

Nagrajene avtorje, to je avtorje najboljših treh predlogov, bo organizator z rezultati natečaja seznanil 

neposredno, in sicer s sporočilom po elektronski pošti. Da bi nagrajenci lahko prejeli nagrado, morajo v roku 7 

dni od prejema sporočila organizatorju posredovati tudi podatke o davčni številki oziroma matični številki ali 

datumu rojstva.  

Avtorji nagrajenih del soglašajo z objavo svojega imena in priimka oziroma naziva ter informacij, ki so jih 

organizatorju posredovali kot udeleženci natečaja (alineja d v 4. točki). V nasprotnem primeru organizator 

nagrado podeli naslednjemu na lestvici uvrstitve udeležencev, ki izpolnjujejo pogoje natečaja.  

 

8. Pritožbeni postopki 

Morebitno pritožbo glede nepravilnosti pri izvedbi natečaja je mogoče podati v pisni obliki, in sicer v roku 7 dni 

po izvedbi natečaja, na sedež organizatorja, to je na naslov Gorenjska banka d.d., Kranj, Služba marketinga in 

odnosov z javnostmi, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj.  

Organizator bo pritožbo obravnaval v najkrajšem možnem času, s svojo odločitvijo pa bo avtorja pritožbe pisno 

seznanil najkasneje v 30 dneh od dneva, ko je prejel njegovo pisno pritožbo. Odločitev organizatorja o pritožbi 

je dokončna.  

 

9. Ključni roki in drugi napotki 

– odprtje natečaja:     17. avgust 2011 

– rok za oddajo predlogov:    30. september 2011 do 24.00 ure 

– izbor najboljših predlogov:    21. oktober 2011 

– obveščanje udeležencev:     24. oktober 2011 

– (javna) podelitev nagrad:    07. november 2011 (predvidoma) 

– odkup vseh materialnih avtorskih pravic:  do 31. decembra 2012  



     

 

Kontaktni osebi na strani organizatorja:  

– Irena Čebulj   T: 04 20 84 201   E: irena.cebulj@gbkr.si  

– Bojan Likar  T: 04 20 84 239   E: bojan.likar@gbkr.si  

 

10. Končne določbe 

Pravila veljajo od 17. 08.  2011 naprej in so objavljena na spletnem mestu www.gbkr.si. Sodelujoči v natečaju so 

z njimi seznanjeni, jih sprejemajo in se z njimi strinjajo.  

Organizator lahko ta pravila spremeni, če to zahtevajo tehnični, zakonski, komercialni ali drugi vzroki. 

Organizator bo o spremembah pravil udeležence natečaja obveščal z objavami na spletnem mestu 

www.gbkr.si.  

 

 

 

 

 

V Kranju, 16. avgusta 2011 

 

 

 

 


