
 
 

 

 
 
MEDNARODNI IDEJNI NATEČAJ NA INSTAGRAMU  
 
Muzej za arhitekturo in oblikovanje ter Steklarna Hrastnik, sponzor 26. bienala oblikovanja 
razpisujeta nagradni natečaj #GlassRepurpose.  
 
Trajanje natečaja: 1. september - 25. oktober 2019 
 
Steklarna Hrastnik je družbeno odgovorno podjetje zato se postavlja tehtno vprašanje: kaj se zgodi z 
njihovimi izdelki iz stekla, ko je njihov prvotni namen uporabe končan in življenjski cikel izdelka 
zaključen? Kakšno ponovno vrednost lahko ustvarimo z že uporabljeno večjo količino steklenic? 
 
To bo ključni izziv za udeležence natečaja, ki jih pozivamo k temu, da razvijejo idejo drugačnega 
namena uporabe  zavrženih steklenic in nam jo predstavijo v do 30 sekund trajajočem videoposnetku 
ali na avtorski fotografiji. Iščejo se izvirne, nevsakdanje ideje s tržnim potencialom in so v skladu z 
načeli trajnostnega razvoja. O zmagovalcih bo odločala tričlanska strokovna žirija v sestavi Matevž 
Čelik Vidmar, MAO, Mateja Š. Dimic, Steklarna Hrastnik in Erika Oblak, Ekologi brez meja. 
 
K sodelovanju vabimo arhitekte, oblikovalce, fotografe in vse ostale, ki jih to področje zanima. Objave 
bomo zbirali do 25. oktobra 2019, nato pa bo med njimi žirija izbrala tri najboljše. Razglasitev 
zmagovalca bo po otvoritvi BIO26, torej po 14. 11. 2019, na družbenih omrežjih. Ustvarjalec 
zmagovalnega predloga bo prejel finančno nagrado v višini 1.000 evrov, drugo- in tretjeuvrščeni pa 
bosta deležna objave v medijih. Vsi nagrajenci prejmejo tudi simbolično nagrado »Steklarna Hrastnik 
doživetje«. 
 
 
Če želiš deliti svojo idejo, jo na Instagramu označi s ključnikom #GlassRepurpose, oznako 
@mao_slovenia in objavi na svojem javnem profilu na Instagramu ter tako sodeluj na nagradnem 
natečaju! 
 

 
 
PRAVILA NATEČAJA #GlassRepurpose NA INSTAGRAMU 
 
KAKO SODELOVATI: 
 
1. Na svoj telefon naložite aplikacijo Instagram za iPhone ali Android. 
2. Na Instagramu sledite profilu @mao_slovenia. 
3. Posnemite avtorsko fotografijo ali 30-sekundni videoposnetek na temo drugega namena uporabe 
steklene embalaže #GlassRepurpose. 
4. Posneto fotografijo ali videoposnetek naložite na Instagram, pri čemer jo (ga) označite s ključnikom 
#GlassRepurpose; označite tudi profil @mao_slovenia. 
5. Bodite pozorni, da je nastavitev vašega profila javna, saj v nasprotnem primeru organizator natečaja 
do vaših fotografij ne bo mogel dostopati. 
6. V času trajanja natečaja, med 1. in 25. oktobrom 2019, lahko vsak sodelujoči objavi največ 5 fotografij 
oz. videoposnetkov, s katerimi se poteguje za razpisane nagrade. 
 
Z objavo fotografije s ključnikom #GlassRepurpose avtorji fotografij avtomatsko soglašajo s pravili 
natečaja. 
 
 
 
 



 
 

 

 
Pravila in pogoji natečaja 
 
TRAJANJE NATEČAJA: 
Natečaj #GlassRepurpose poteka med 1. in 25. oktobrom 2019. 
 
NAGRADE NATEČAJA: 
Žirija bo med fotografijami ali do 30-sekundnimi videoposnetki, prispelimi na natečaj, izbrala tri 
najboljše. Ustvarjalec najboljšega dela po izboru žirije bo prejel finančno nagrado v višini 1.000 evrov, 
drugo- in tretjeuvrščenemu pa bomo omogočili objavo v medijih ter simbolično nagrado »Steklarna 
Hrastnik doživetje«. 
  
 
POGOJI ZA SODELOVANJE: 
1. Pri vsaki objavljeni fotografiji ali največ 30-sekundnem videoposnetku, s katerim želite sodelovati na 
natečaju, morate v opisno polje dodati #GlassRepurpose in @mao_slovenia. 
2. Nastavljen morate imeti javni dostop do svojega profila na Instagramu. 
3. Vsak posameznik sodeluje s svojo fotografijo ali videoposnetkom. Sodelujejo lahko tudi skupine, 
društva, podjetja in organizacije. 
4. Na natečaju je mogoče sodelovati z največ 5 fotografijami ali največ 30-sekundnimi videoposnetki, 
objavljenih kadarkoli v času trajanja natečaja. 
5. Na natečaju lahko sodelujejo vsi posamezniki, starejši od 18 let, ki niso člani žirije natečaja in niso 
zaposleni pri organizatorju (MAO) ali sponzorju natečaja (Steklarna Hrastnik, družba za proizvodnjo 
steklenih izdelkov, d. o. o.) 
6. Z udeležbo na natečaju soglašate, da v primeru izbora vaših fotografij ali videoposnetkov dovolite 
njihovo predstavitev na družbenih omrežjih organizatorjev. 
 
IZBOR ŽIRIJE: 
Po koncu natečaja se bo sestala strokovna žirija. Sestavljali jo bodo Matevž Čelik Vidmar, MAO, Mateja 
Š. Dimic, Steklarna Hrastnik, Erika Oblak, Ekologi brez meja. 
Pregledali bodo vse fotografije in videoposnetke ter: 
- izbrali tri najboljše objave, prvo mesto bo nagrajeno z denarno nagrado v višini 1.000 evrov, drugo- in 
tretjeuvrščenemu pa bomo omogočili objavo v medijih. Vsi nagrajenci prejmejo tudi simbolično nagrado 
»Steklarna Hrastnik doživetje«. 
 
OBJAVA IMEN NAGRAJENCEV IN PODELITEV NAGRAD: 
Izbrane tri (3) najboljše objave (fotografije ali videoposnetki), bodo lahko objavljene na profilu 
organizatorja natečaja (@mao_slovenia) na Instagramu, na spletni strani organizatorja natečaja 
(mao.si) in na drugih družbenih omrežjih. 
Avtorji nagrajenih fotografij ali videoposnetkov se bodo morali v roku štirih dni po razglasitvi nagrajencev 
javiti na e-naslov organizatorja (social@mao.si) in mu na način, ki ga bo določil, sporočiti osebne 
podatke: ime in priimek, naslov, davčno številko, e-naslov, telefonsko številko in povezavo do profila na 
Instagramu; prek slednjega bo nato organizator natečaja stopil v stik z njimi. 
Denarna nagrada bo nagrajenemu avtorju podeljena po 14. novembru 2019.  
Če se nagrajeni avtor po objavi imen nagrajencev ne javi organizatorju ali osebno ne prevzame 
nagrade, se šteje, da se denarni nagradi odpoveduje. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
DODATNA PRAVILA IN POGOJI NATEČAJA: 
1. Sodelovanje na natečaju pomeni, da je avtor seznanjen s pravili natečaja, jih sprejema in sodeluje 
pod navedenimi pogoji. 
2. S sodelovanjem na natečaju avtor dovoljuje uporabo fotografij in videoposnetkov za promocijske 
namene natečaja. 
3. S sodelovanjem na natečaju se avtor strinja, da se avtorske pravice na njegovih delih prenesejo na 
izvajalca natečaja (Muzej za arhitekturo in oblikovanje) ter na naročnika natečaja - Steklarno Hrastnik.   
4. S sodelovanjem na natečaju avtor dovoljuje uporabo svojih osebnih podatkov za namen izpeljave 
nagradnega natečaja. 
5. MAO bo za namen izvedbe nagradne igre oz. natečaja zbral in obdelal osebne podatke treh 
nagrajencev, in sicer: ime in priimek, naslov, davčno številko, e-naslov in telefonsko številko. 
6. Njihove osebne podatke bo hranil v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov in 
Splošne uredbe o varstvu podatkov. Podlaga za obdelavo osebnih podatkov je torej izjava 
sodelujočega, da se strinja z zbiranjem, obdelavo in hranjenjem osebnih podatkov. 
7. Svojo izjavo lahko kadarkoli prekličete, in sicer tako, da organizatorju na naslov social@mao.si 
pošljete izjavo o preklicu soglasja za obdelavo osebnih podatkov. 
8. Sodelujoči v nagradni igri oz. na natečaju lahko od organizatorja kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, 
kopiranje, dopolnitev, popravo, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje njihove 
obdelave za namen izvedbe te nagradne igre oz. natečaja. Prav tako lahko sodelujoči od upravljavca 
zahtevajo omejitev obdelave osebnih podatkov ter imajo pravico do prenosljivosti podatkov in pravico 
do ugovora obdelavi. Če sodelujoči menijo, da je pri obdelavi njihovih osebnih podatkov prišlo do 
kršitve, imajo tudi pravico do vložitve pritožbe pri informacijskem pooblaščencu. 
9. Po preklicu soglasja oz. izpolnitvi namena obdelave osebnih podatkov (ob koncu izvedbe nagradne 
igre oz. natečaja) bo organizator nagradne igre oz. natečaja zbrane osebne podatke sodelujočih uničil. 
Glede na to, da nagrajenec prejme nagrado v vrednosti več kot 42,00 EUR, se bodo osebni podatki 
hranili dalj časa, in sicer 10 let, v skladu z določbami Zakona o davčnem postopku. 
10. Nagrajenci bodo podpisali izjavo, s katero bodo potrdili svoje strinjanje s posredovanjem in obdelavo 
osebnih podatkov. Podpisano izjavo bodo vrnili na e-naslov social@mao.si ali po pošti na naslov MAO, 
Rusjanov trg 7, 1000 Ljubljana. 
11. Prejete praktične nagrade se obravnavajo v skladu z določili slovenske davčne zakonodaje o 
prejemanju nagrad. Nagrada bo obdavčena v skladu z Zakonom o dohodnini (organizator igre bo 
obračunal in odvedel dohodnino). Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo 
gredo v breme nagrajenca. Nagrade »Steklarna Hrastnik doživetje« ni mogoče zamenjati za denar ali 
jo predati drugi osebi.  
12. Sodelujoči na natečaju sprejemajo pravila in pogoje uporabe Instagrama, objavljene na 
http://instagram.com/legal/terms/. 
13. Sodelujoči zagotavljajo, da so vse oddane fotografije in videoposnetki njihovo avtorsko delo in da z 
oddajo dela na natečaj ne kršijo avtorskih pravic tretjih oseb. Če so na fotografiji vidne tretje osebe, ki 
so prepoznavne, mora avtor pred objavo pridobiti njihovo dovoljenje za objavo fotografije na natečaju. 
Sodelujoči zagotavljajo, da z nadaljnjo objavo in uporabo fotografij in videoposnetkov organizator in 
partner natečaja ne bosta kršila pravic tretjih oseb. 
14. Organizator tekmovanja si pridržuje pravico da v primeru nezadostne kvalitete prispevkov prve 
nagrade ne podeli. 
15. Odločitev žirije je dokončna.  
16. Stroškov, povezanih s podelitvijo oz. nagradami (logistika oz. kritje potnih stroškov in nastanitve, 
prihod na otvoritev BIO, obisk SH ...), organizator ne krije. 
  

http://instagram.com/legal/terms/


 
 

 

 
 
ORGANIZATOR: 
 
Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) 
Rusjanov Trg 7, SI-1000 Ljubljana, Slovenija  
http://www.mao.si/ 
https://bio.si/sl/ 
 
Bienale oblikovanja (BIO), ki ga vsaki dve leti prireja Muzej za arhitekturo in oblikovanje, je eden od 
mednarodnih oblikovalskih dogodkov z najdaljšo tradicijo. Od prve razstave leta 1964 BIO z izborom 
projektov predstavlja aktualne smernice v mednarodnem oblikovanju. Katalogi, ki spremljajo vsak 
bienale, imajo danes izjemno kulturno in zgodovinsko vrednost in predstavljajo edinstven pregled 
slovenskega in mednarodnega oblikovanja skozi obdobje petih desetletij. Razstava BIO 26 bo odprta  
od 14. novembra  2019 do 2. februarja 2020 v Ljubljani in bo prikazala rezultate dela skupin, spremljal 
pa jo bo tudi katalog.  
 
V SODELOVANJU Z SPONZORJEM BIO26:  
 
Steklarna Hrastnik, 
družba za proizvodnjo steklenih izdelkov, d. o.o.  
Cesta 1. Maja 14, SI – 1430 Hrastnik  
www.hrastnik1860.com 
 
Steklarna Hrastnik je že več kot 150 let ugledno ime na svetovnem trgu razvoja in proizvodnje visoko 
kakovostnih izdelkov iz stekla. Naš obsežen proizvodni program obsega steklenice za industrijo žganih 
pijač, stekleničke za parfume in kozmetično industrijo ter namizno steklo. Družba velik poudarek daje 
varovanju okolja, višji kakovosti življenja in socialni odgovornosti v vseh pojavnih oblikah. Prizadevamo 
si za boljši jutri prihodnjih generacij. 
 
 
INFORMACIJE ZA MEDIJE: 
Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO)  
Rusjanov Trg 7, SI-1000 Ljubljana, Slovenija 
 
Za medije: Za dodatno gradivo, fotografije ali intervjuje se obrnite na Alenko Klun, odnosi z javnostjo 
MAO, alenka.klun@mao.si, 01 548 42 74.  
 
SLEDITE NAM 
Instagram: @mao_slovenia  
Facebook: https://www.facebook.com/MAO.Slovenia 
Linkedin: Steklarna Hrastnik 
 

http://www.mao.si/
https://bio.si/sl/
https://www.facebook.com/MAO.Slovenia
https://www.linkedin.com/company/steklarna-hrastnik-d-d-/

