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POZIV 

DJEČJIM VRTIĆIMA, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA NA 

PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA SUDJELOVANJE 

NA NAGRADNOM NATJEČAJU  

Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. iz Splita je komunalna tvrtka u 100% vlasništvu 

Splitsko-dalmatinske županije zadužena za realizaciju projekta uspostave cjelovitog i održivog 

sustava gospodarenja otpadom u našoj županiji. Projekt na kojem intenzivno radimo ne 

sastoji se samo od izgradnje infrastrukture nego je velikim dijelom usmjeren na razvijanje 

svijesti o potrebi i važnosti odgovornog postupanja s otpadom i razmišljanja o okolišu u 

cijelosti, s posebnim naglaskom na uključivanje djece u brigu o okolišu kroz aktivnosti unutar 

vrtića i škola, a onda i izvan njih. 

 Naša tvrtka želi aktivno sudjelovati u izgrađivanju pozitivnih navika kod djece, kako bi 

ona vrlo rano počela razmišljati o otpadu, uočavati neopravdanost današnjih svakodnevnih 

problema s otpadom, kao i motivirati ih na sprječavanje nastanka problema. Jedan od 

planiranih načina uključivanja i motiviranja djece je organizacija nagradnog natječaja na 

razini Splitsko-dalmatinske županije za najbolje likovne radove/plakate na temu „Otpad ili 

smeće? Od tebe sve kreće!“ čija provedba obuhvaća školsku godinu 2016./17.  

 Dječji vrtić odnosno srednja škola može na natječaju sudjelovati s jednim radom, a 

osnovna škola s dva rada (niži i viši razredi). Radovi se izrađuju na zadanu temu, a za izradu 

plakata mogu se koristiti fotografije, crteži, ilustracije, grafički dizajn odnosno bilo koja 

tehnika kojom bi se najbolje postigao spoj mašte, kreativnosti i ekološke teme. Rad treba 

predstaviti na  plakatu isključivo formata B1. 

  U svrhu odabira najboljih radova osniva se posebno Povjerenstvo za provedbu 

natječaja koje će odabrati po tri najbolja rada u četiri kategorije: djeca predškolci (vrtići), 

djeca nižih razreda osnovnih škola (1.-4.), djeca viših razreda osnovnih škola (5.-8.)  i 

srednjoškolci, a propozicije Natječaja objavljuju se  u Pravilniku nagradnog natječaja. 

Svi radovi koji udovoljavaju uvjetima Natječaja sudjelovat će na web izložbi po 

okončanju natječaja, a najbolji će radovi javnosti biti predstavljeni uz javnu prezentaciju 

autora na izložbi koja će biti organizirana povodom obilježavanja Dana planete Zemlje 

2017. godine, kada će župan Zlatko Ževrnja pobjednicima natječaja uručiti i novčane 

nagrade! 
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PRAVILNIK NAGRADNOG NATJEČAJA 

„OTPAD ILI SMEĆE? OD TEBE SVE KREĆE!“ 

 

 

PRAVILNIK 

OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom definiraju se način i uvjeti prijave za  sudjelovanje, te provedbe i tijeka 

natječaja „Otpad ili smeće? Od tebe sve kreće!“ (u daljnjem tekstu: Natječaj) koji završava 

odabirom najboljih radova i dodjelom nagrada. 

 

 

Članak 2. 

Provoditelj Natječaja je Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. iz Splita, Domovinskog rata 2 

(ured: Vukovarska 148b).  

 

 

Članak 3. 

Pravilnik Natječaja kao i njegovi rezultati objavljuju se na web stranicama društva 

www.rcco.hr/natjecaj 

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u 

muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod. 



 

 

TEMA NATJEČAJA 

 

Članak 4.  

Pogledamo li oko sebe i promotrimo li okoliš u kojem živimo, lako je  uočiti jedan od najvećih 

ekoloških problema današnjice, a to je otpad: posvuda je oko nas, u posudama ili izvan njih, 

na divljim i neuređenim odlagalištima. Njegov štetan utjecaj na okoliš i na naše zdravlje mora 

se konačno početi smanjivati, u konačnici i zaustaviti, uz istovremenu zaštitu prirodnih izvora 

sirovina te razvoj kružnog gospodarstva. To zahtijeva razvoj cijelog sustava edukacije i 

informiranja stanovništva naše županije kojim bi se razvijala spoznaja da je čovjek taj koji 

mora promijeniti svoj nemaran i neodgovoran odnos prema otpadu, prirodi i sebi. Jer, jedno 

od temeljnih ljudskih prava je pravo svakog čovjeka na život u zdravom i čistom okolišu, a 

očuvanje prirodnih izvora sirovina neophodno je za nas danas, ali i za sutra, za sve generacije 

koje dolaze.  

Polazeći od toga da su odrasli mnoge navike stekli kao djeca, naše su aktivnosti ovom 

prilikom u prvom redu usmjerene na djecu. Izrada radova na temu otpada  zapravo treba biti 

rezultat aktivnosti koje će odgojno-obrazovna ustanova na razradi ove teme provoditi kroz 

školsku godinu 2016./17., a iz njih treba biti vidljivo da su djeca osvijestila problem otpada te 

da su započela s usvajanjem pozitivnih navika  vezanih uz ponašanje prema otpadu, što će u 

konačnici proizvesti pozitivan učinak i na njihov neposredni (obiteljski) i vanjski okoliš.  

 

 

CILJ NATJEČAJA 

 

Članak 5.  

Cilj Natječaja je putem edukativnih materijala koji su dostupni na našoj web - stranici 

potaknuti predškolsku i školsku djecu, zajedno s njihovim odgajateljima, učiteljima, 

nastavnicima i profesorima na razmišljanje o okolišu, o važnosti izbjegavanja stvaranja 

otpada odnosno važnosti odvajanja materijala pogodnih za recikliranje, poticanje razvoja 

pozitivnih navika koje osiguravaju dugoročnost odgovornog ponašanja prema okolišu te 

kreativnog izražavanja svjesnosti o pitanjima zaštite okoliša.   

 

  



 

 

EDUKATIVNI MATERIJALI  

 

Članak 6.  

Edukativni materijali  (letak, brošure i radio spotovi) o temi natječaja nalaze se na web -
stranici društva  www.rcco.hr/edukacija. 
 

 

 

PRIJAVE I SUDJELOVANJE 

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE 

 

Članak 7.    

Prijave za sudjelovanje na Natječaju traju 30 dana, a rok prijave počinje teći dana 26. rujna 

2016. godine i traje zaključno do 26. listopada 2016. godine. Sudionici se za sudjelovanje na 

Natječaju  prijavljuju  putem PRIJAVNICE ZA NATJEČAJ dostupne na www.rcco.hr/natjecaj. 

Popunjenu Prijavnicu potrebno je u navedenom roku dostaviti e-poštom na info@rcco.hr.  

 

PRAVO SUDJELOVANJA 

 

Članak 8.  

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju svi dječji vrtići, te sve osnovne i srednje škole s 

područja Splitsko-dalmatinske županije i to u sljedećim kategorijama: 

1. Kategorija djeca predškolci: DJEČJI VRTIĆI 

2. Kategorija djeca nižih razreda osnovnih škola (1.-4. razredi): OSNOVNE ŠKOLE  

3. Kategorija djeca viših razreda osnovnih škola (5.-8. razredi): OSNOVNE ŠKOLE  

4. Kategorija srednjoškolci: SREDNJE ŠKOLE  

Navedene odgojno-obrazovne ustanove u Natječaju sudjeluju na način da dječji vrtići i 

srednje škole sudjeluju s po jednim radom, a osnovne škole sudjeluju s po dva rada, jedan 

rad iz nižih te jedan iz viših razreda. Radovi tako predstavljaju rezultat timskog rada pojedinih 

natječajnih kategorija.  

  



 

 

OBLIK NATJEČAJNIH RADOVA 

Članak 9.   

 

Radovi se izvode u formi plakata B1 (707 mm x 1000 mm). 

Radovi mogu biti izrađeni  u bilo kojoj crtačkoj i slikarskoj tehnici,  a za izradu se mogu 

koristiti fotografije, crteži, ilustracije, grafički dizajn i slično, 2D i/ili 3D, sve ono čime bi rad 

najbolje predstavio spoj mašte i ekološke teme.  

Sastavni dio rada predstavlja i tekstualni sažetak rada.  

 

KRITERIJI ZA ODABIR NAJBOLJIH RADOVA  

Članak 10.  

Radovi će biti ocijenjeni na temelju : 

1. originalnosti 

2. kreativnosti 

3. poruke rada 

4. razine tehničke izvedbe, 

a sve prema osjetilnim, spoznajnim i stvaralačkim mogućnostima djece određenog uzrasta.  

NAGRADE  

Članak 11.  

Nagradni fond osigurava Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. Radovi koje Povjerenstvo 

proglasi najboljima, bit će novčano nagrađeni, i to:  

 

Nagradna kategorija  1. Nagrada 2. Nagrada 3. Nagrada 

Dječji vrtić/predškolci  

2.000,00 kn 1.500,00 kn 1.000,00 kn 
Osnovna škola – niži razredi (1.-4.) 

Osnovna škola – viši razredi (5.-8.) 

Srednja škola  

 

  



 

 

TRAJANJE I PROVEDBA 

Članak 12.  

Natječaj se otvara 26. rujna 2016. godine, a zatvara se zaključno s 19. ožujka 2017. godine. 

Sudionici se mogu uključiti u Natječaj u bilo kojem trenutku u navedenom razdoblju.  

 

POVJERENSTVO ZA ODABIR NAJBOLJIH RADOVA 

Članak 13.  

Za potrebe ocjenjivanja radova i odabira najboljih radova po pojedinim natječajnim 

kategorijama, Provoditelj osigurava posebno neovisno Povjerenstvo. Način odabira članova 

Povjerenstva, njegov sastav i način rada, prava i obveze Provoditelj utvrđuje posebnim 

Pravilnikom koji će biti objavljen na www.rcco.hr/natjecaj  

 

NAČIN DOSTAVE RADOVA  

Članak 14.  

Radovi se dostavljaju zatvoreni, poštom ili osobno, na adresu ureda Provoditelja: 

REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o., 21000 Split, Vukovarska 148 b. Uz rad je 

obvezno navesti: 

- naznaku kategorije za koju se rad prijavljuje, 

- popunjenu Prijavnicu koja se nalazi na www.rcco.hr/natjecaj  

- tekstualni sažetak rada s podacima o autorima (ime, prezime, razred), ime i prezime 

mentora ili  voditelja, kontakt telefon i/ili e-adrese. 

 

OTVARANJE I OCJENJIVANJE RADOVA  

Članak 15.  

Otvaranje pristiglih radova održat će se u roku od 3 (tri) dana od dana zatvaranja Natječaja u 

nazočnosti članova Povjerenstva i imenovanih zaposlenika Provoditelja. Ocjenjivanje 

natječajnih radova prema kriterijima iz čl. 10. ovog Pravilnika  provest će se u roku od 10 

(deset) radnih  dana od dana otvaranja radova.  

O otvaranju radova, ocjenjivanju i donošenju odluke o odabiru najboljih radova vodit će se 

zapisnik.  

 



 

 

RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE IZ NATJEČAJA 

Članak 16.  

Radovi će biti isključeni iz Natječaja ako: 

- sadržaj ne odgovara zadanoj temi  

- nisu na propisanom formatu B1 

- nisu dostavljeni na vrijeme  

- nije priložena popunjena Prijavnica  

- nisu dostavljeni svi sastavni dijelovi rada (rad, Prijavnica, tekstualni sažetak). 

 

OBJAVA REZULTATA I DODJELA NAGRADA  

Članak 17.  

Odluke Povjerenstva o odabiru najboljih radova bit će objavljene na www.rcco.hr/natjecaj.  

Nagradne čekove će pobjednicima Natječaja uručiti župan Zlatko Ževrnja prilikom svečane 

prezentacije pobjedničkih radova i otvaranja izložbe radova koju će Regionalni centar čistog 

okoliša d.o.o. organizirati povodom obilježavanja Dana planete Zemlje 2017. godine. O 

mjestu i vremenu uručenja nagrada i otvaranju izložbe svi će sudionici Natječaja biti 

pravodobno obaviješteni.  

Novčana sredstva će biti doznačena na žiro-račun pobjedničkih dječjih vrtića i škola u roku od 

3 (tri) dana od dana svečanog proglašenja pobjednika Natječaja.  

Svi dostavljeni radovi bit će objavljeni na www.rcco.hr u okviru tematske web-izložbe.  

 

ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 18. 

Sudionici Natječaja su suglasni da se njihovi radovi, pobjednički ili ne,  mogu koristiti za 

promidžbene aktivnosti kao i  buduće projekte Provoditelja, te se odriču autorskih ili bilo 

kojih drugih prava, osim prava na isticanje imena autora.  

Provoditelj je suglasan da se radovi, pobjednički ili ne,  mogu koristiti za promidžbene 

aktivnosti kao i  buduće projekte sudionika Natječaja, uz isticanje imena Provoditelja i  

Natječaja za potrebe kojega je izrađen. 
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Članak 19. 

Radi dodatnih tumačenja pojedinih odredbi ovog Pravilnika, sudionici mogu pitanja vezano 

uz ovaj Natječaj uputiti na info@rcco.hr ili zatražiti dodatne informacije na 021/ 682-821, 

zaključno s 15. ožujka 2017. godine.  

Članak 20. 

Dostavom popunjene Prijavnice i dostavom radova Provoditelju sudionici prihvaćaju uvjete i 

pravila Natječaja. Natjecatelj sam snosi sve troškove edukacije, organizacije i izvedbe rada.  

Članak 21.  

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Provoditelj 

nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći.   

 

 

Ur.br: 259-01/16  

U Splitu, 19. rujna 2016. 

 

 

Regionalni centar čistog okoliša d.o.o.                                                                                             

Tomislav Šuta, privremeni upravitelj 


