
Razpis »Kamen in kulinarika« za študente in diplomante VSŠ Sežana 

Pogoji, oddaja in nagrajevanje izdelkov na internem razpisu VSŠ Sežana za oblikovanje 

kamnitih izdelkov pri projektu »Kamen in kulinarika« 

 

1. Vsebina razpisa 

Izdelava prototipa in projektne dokumentacije pri projektu »Kamen in kulinarika« v dveh razpisanih 

kategorijah (v nadaljevanju »izdelek«): 

A. Kamnit izdelek za potrebe gostinstva (kulinarike), 

B. Kamnit izdelek za potrebe turizma. 

2. Pogoji za sodelovanje 

Na razpisu lahko sodelujejo vsi: 

- redno ali izredno vpisani študenti v študijskem letu 2018/19, 

- aktivni absolventi, ki so redno, izredno ali evidenčno vpisani v študijskem letu 2018/19, 

- diplomanti VSŠ Sežana. 

Vsak kandidat lahko sodeluje z enim (1) ali več izdelki v vsaki kategoriji razpisa (točka 1, A in B). 

Redno ali izredno vpisani študenti VSŠ Sežana morajo na razpisu sodelovati z najmanj enim (1) 

izdelkom tako v kategoriji A kot v kategoriji B (kamnit izdelek za potrebe kulinarike in kamnit izdelek 

za potrebe turizma). 

3. Izdelek 

Vsak izdelek mora obsegati vsaj naslednje elemente: 

 - prototip, 

 - tehnično dokumentacijo: tehnično poročilo z načrtom oz. delavniško risbo in stroškovnikom, 

 - pripadajočo kratko zgodbo, misel, pesem … v obsegu 1.000 – max. 2.500 znakov. 

V tehnično dokumentacijo lahko dodajate tudi druge vsebine (skice, risbe, fotografije, 3D 

prezentacije idr.). 

4. Rok in mesto oddaje 

Izdelke lahko oddajate v referatu VSŠ Sežana, Kraška ulica 2, v času uradnih ur. 

Skrajni rok za oddajo je 30. 3. 2019 do 12.00 (velja poštni žig). 

 

 



5. Odpiranje, ocenjevanje in promocija oddanih izdelkov 

Vsi prispevki bodo odprti pred komisijo, ki jo bodo imenovali partnerji pri projektu »Kamen in 

kulinarika«. 

Komisija bo ocenila vse pravočasno oddane izdelke in razglasila tri najboljše v kategoriji A in v 

kategoriji B. 

Vsi oddani izdelki bodo razstavljeni na pregledni šolski razstavi »Oblika in slika2019«. 

6. Nagrade in ravnanje z nagradami 

V vsaki od kategorij (A in B) bo komisija izbrala po tri najboljše izdelke in odkupila prototipe s 

pripadajočo dokumentacijo po naslednjem ključu: 

  - prva nagrada  500 € 

  - druga nagrada  300 € 

  - tretja nagrada 200 € 

Nagrajeni izdelki bodo promovirani na dogodkih v sklopu projekta »Kamen in kulinarika«. 

S prototipi bo rokoval konzorcij, ki bo oblikovan pri projektu »Kamen in kulinarika«. Moralne pravice 

avtorjev so neodtuljive, materialne pravice bodo uveljavljal preko konzorcija. 

7. Dodatne informacije 

Za dodatne informacije in pojasnila se obrnite na: info@vss-sezana.si 

 

Uspešno sodelovanje na razpisu, 

Anton Marn, ravnatelj 

 

 

 

V Sežani, 1. 3. 2019 

mailto:info@vss-sezana.si

