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1. Preambula 

Mednarodno podjetje Boxmark Leather d.o.o. Slovenija (v nadaljevanju razpisovalec), vodilno na področju 

usnjenega interierja, razpisuje natečaj za oblikovanje idejne zasnove modularne Xtreme Collection 2019. 

Blagovna znamka luksuznega outdoor pohištva Xtreme Collection pomeni nov pristop pri konstrukciji in dizajnu 

sodobnega indoor – outdoor pohištva. Zaradi unikatnega hidrofobnega naravnega usnja ter ergonomsko 

oblikovanega antikorozivnega aluminija je novost v outdoor segmentu. Kolekcija izpolnjuje pričakovanja 

najzahtevnejših kupcev, ki razumejo kakovost materialov in cenijo vrhunski dizajn.  Naravno usnje ter aluminijasto 

ogrodje pohištva se povezujeta v večno eleganco, primerno za katero koli zunanjo ali notranjo dekoracijo. Kolekcija 

zagotavlja lepoto bivanja na palubi, odprti terasi ali pokritem zimskem vrtu, zaradi ergonomsko oblikovanega 

pohištva pa tudi dobro počutje, ki dolgoročno vpliva na zdravje in pozitivno razpoloženje.Zaradi trendovskega 

dizajna in edinstvenega trozgibnega sistema ležišča, je Ocean Breeze ležalnik zmagovalec prestižne mednarodne 

nagrade in reddot award 2015 winner, dobitnik srebrne medalje GZS za inovacije 2015, prejemnik zlate nagrade 

GZS po mnenju javnosti 2015 ter prejemnik German Design Award Special 2017. 

 

2. Tema in predmet natečaja 

Razpisovalec želi prihajajočo kolekcijo 2019 dopolniti z vpeljavo modularne linije luksuznega IO pohištva. Z 

modernim dizajnom in izjemno kvaliteto kolekcije želimo pri uporabniku vzbuditi zadovoljstvo in srečo. Kolekcija 

mora biti primerna tako za uživanje ob bazenu kot za hotelske avle, zimske vrtove in privatne hiše. Z unikatno idejno 

zasnovo želimo predstaviti popolno rešitev za vsakršen notranji in zunanji dekor.  

Več informacij o Xtreme Collection najdete na spletni strani http://www.xtreme-collection.com 

 

Izhodišča za oblikovanje: 

1. Zasnovana linija pohištva se mora ponašati z visoko kakovostjo in luksuznim izgledom. 

2. Ciljna skupina uporabnikov so luksuzni hoteli, butični hoteli ter profilirani premožni posamezniki, ki cenijo 

kakovost, dovršene detaile detajle in ročno delo. 

3. Sistemska in modularna zasnova sedežne garniture morata predvidevati:  

- osnovni modul, 

- možnost sestavljanja modulov v nize, 

- možnost sestavljanja modulov v gruče in 

- kotni/končni modul. 

4.  Linija pohištva mora biti zasnovano na osnovi usnja in materiala za ogrodje, ki naj bo aluminij in/ali les. 

5. Modularni sistem pohištva naj vsebuje od 5 do 7 elementov. 

6. Idejna zasnova mora vsebovati rešitev spajanja oziroma razstavljanja pohištva.  

 

 

http://www.xtreme-collection.com/
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3. Kdo lahko sodeluje? 

Natečaj je namenjen mladim oblikovalcem do 30. leta starosti, oziroma študentom  

• Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, 
• Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani, 

• Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo  

Prijavijo se lahko posamezniki ali oblikovalske skupine. Tako posamezniki kot oblikovalske skupine (v nadaljevanju 

avtor) lahko oddajo po eno idejno zasnovo. 

 

4. Vsebina prijave, rok in način oddaje 

Idejno zasnovo s podpisanim Prijavnim obrazcem z izjavo o sodelovanju pošljite s priporočeno pošto najkasneje 

do 20.avgusta 2018 (velja poštni žig, oddajna teorija) na naslov: Boxmark Leather d.o.o., Industrijsko naselje 10, 

2325 Kidričevo, Slovenija, s pripisom »Za natečaj – NE ODPIRAJ !« 

Idejna zasnova naj vsebuje: 

• idejno zasnovo modularnega sistema sedežne garniture 

• vizualno predstavitev (mood board) in opis kreativnega procesa pri oblikovanje linije pohištva  

• podatke o avtorju (ime, priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, morebitne reference s 

področja natečaja) 

 

Razpisovalec ne prevzema potnih ali drugih stroškov, ki bi nastali zaradi prijave na natečaj in predstavitve. 

 

5. Izbor 

V obdoju izbora od 20. do 31. avgusta 2018 bo do pet izbranih avtorjev povabljenih, da osebno predstavijo svojo 

idejno zasnovo ocenjevalni komisiji razpisovalca.  Štiri članska ocenjevalna komisija, ki jo sestavljajo strokovnjaki 

Boxmark Leather d.o.o. Slovenija, bodo oddane idejne zasnove ocenili glede na: 

 

• Ustrenost idejne zasnove glede na smernice navedene v izhodiščih za oblikovanje 

• Izvirnost idejne zasnove in 

• Funkcionalnost in izvedljivost idejne zasnove. 

 

Prijave, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bo komisija izločila in ne bodo predmet ocenjevanja.   
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V obdobju izbora bodo avtorji najbolje ocenjenih idejnih zasnov povabljeni, da svoje ideje osebno predstavijo na 

sedežu razpisovalca v Kidričevem. V kolikor se povabilu na predstavitev ne bodo odzvali, se šteje, da avtor odstopa 

od prijave na razpis. Ocenjevalna komisija razpisovalca lahko v tem primeru na predstavitev povabi drugega 

kandidata.  

 

6. Nagrada in prenos pravic 

Ocenjevalna komisija bo podelila nagrado za izbrano idejno zasnovo v višini 1.500,00 €. Avtor(ji) izbrane idejne 

zasnove bodo imeli tudi možnost sodelovanja pri razvoju modularne kolekcije, ki bo predstavljena na mednarodnih 

sejmih ter sodelovanja pri prijavi modularne linije luksuznega pohištva na reddot award.  

Avtor se z oddajo svoje idejne zasnove zavezuje, da: 

• je idejna zasnova v celoti avtorjevo originalno delo (v primeru skupine oblikovalcev v celoti originalno delo 

članov oblikovalske skupine), 

• idejna zasnova še ni bila licensirana, prodana, distribuirana, objavljena v medijih ali izkoriščena v 

kakršnikoli drugi obliki, 

• idejna zasnova ne krši avtorskih pravic, blagovnih znamk, zasebnosti, ali drugih osebnih ali lastninskih 

pravic posameznika ali subjekta.  

V kolikor se izkaže, da idejna zasnova ne izpolnjuje zgoraj naštetih pogojev, si razpisovalec pridržuje pravico, da 

takšno idejno zasnovo diskvalificira. Avtorji, katerih idejne zasnove ne bodo izbrane, obdržijo avtorske pravice.  

 

Z izbranim avtorjem bo razpisovalec sklenil Pogodbo o uporabi avtorskih pravic. V primeru, da je avtor skupina 

oblikovalcev, se nagrada sorazmerno porazdeli med člane oblikovalske skupine. Avtor izbrane idejne zasnove bo 

o nagradi, pogojih in načinu prevzema obveščen po elektronski pošti na e-naslov iz prijavnice. Avtor izbrane idejne 

zasnove mora najkasneje v 3 dneh od prejetja obvestila o nagradi razpisovalcu pisno sporočiti, da se strinja s 

prevzemom nagrade.  

 

S podelitvijo nagrade razpisovalec postane lastnik idejne zasnove, s tem mu pripadajo vse materialne avtorske 

pravice, idejno zasnovo pa lahko uporablja neomejeno. S podpisom Pogodbe o uporabi avtorskih pravic avtor 

prenese svoje avtorske pravice na Boxmark Leather d.o.o. Slovenija. Avtorju nagrajene idejne zasnove pripadata 

možnost sodelovanja pri razvoju modularne kolekcije ter prijava na reddot award. Če avtor ne bo podpisal pogode 

v 8 dneh od njenega prejema se šteje, da je odstopil od  prijave na natečaj in ni upravičen do nagrade. Če bo izbrani 

avtor odstopil od izbora ali podpisa pogodbe, si razpisovalec pridržuje pravico, da nagrado podeli prijavitelju, ki je 

zasedel drugo mesto in z njim podpiše pogodbo o uporabi avtorskih pravic. 

 

Sodelujoči na natečaju soglašajo z javno predstavitvijo idejnih zasnov modularne linje luksuznega IO pohištva 

Xtreme Collection 2019. 
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7. Raba osebnih podatkov 

Nagrajenec s sodelovanjem na natečaju soglaša, da lahko podjetje Boxmark Leather d.o.o. Slovenija uporablja 

njegove osebne podatke (ime, biografski podatki, fotografije, avdio in video posnetki nagrajenca) za promocijske 

namene.  

 

8. Splošne določbe  

Natečaj za oblikovanje idejne zasnove IO modularnega pohištva poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Pogoj 

za sodelovanje na natečaju je, da so sodelujoči seznanjeni in se strinjajo s Pravili in pogoji natečaja. Šteje se, da 

sodelujoči soglašajo s Pravili in pogoji natečaja, ko izpolnijo prijavni obrazec ter na podpisani izjavi o sodelovanju 

pri razvoju nove linije pohištva označijo, da se strinjajo s Pravili in pogoji natečaja. 

Sodelovanje na natečaju je brezplačno. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin 

kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča natečaj. Organizator si pridržuje pravico do 

dopolnitev in sprememb pravil sodelovanja, zlasti če bi se s tem izognil zlorabi v škodo sodelujočih. Morebitne 

pritožbe v zvezi s postopkom vodenja natečaja, izbora ter podelitve nagrad bo organizator obravnaval ob smiselni 

uporabi določb upravnega postopka. Morebitni spori v povezavi z izvedbo natečaja se rešujejo s pomočjo mediacije 

ter uporabe pravil obligacijskega prava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kidirčevo, 11.junij 2018 


