
POZIV OBLIKOVALCEM

RogLab in slovenski Center za kreativnost pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje 
razpisujeta mednarodni oblikovalski natečaj ROGLAB OPEN: AKTIVNO STARANJE. 
Natečajni izziv prijavitelje poziva k oblikovanju družbeno koristnih rešitev, ki 
osebam, starejšim od sedemdeset let, omogočajo aktivno in samostojno življenje 
v lastnem domu, v javnih prostorih ali na javnih površinah. Razpisovalci natečaja 
želijo oblikovalce in javnost opozoriti na potrebe starejših oseb, obenem pa 
spodbuditi razvoj njim namenjenih novih izdelkov in storitev. 
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ROGLAB OPEN
ACTIVE AGING

RogLab je prvi izdelovalni laboratorij v Sloveniji; deluje od leta 2012, in sicer v okviru 
Muzeja in galerij mesta Ljubljane. V nekaj več kot šestih letih delovanja je RogLab gostil že 
več kot 4500 individualnih uporabnikov, med njimi 70 % žensk, letno pa v njegovih otroških 
programih sodeluje čez 200 otrok. Skupaj s 40 lokalnimi in mednarodnimi partnerji 
spodbuja medsektorsko sodelovanje in reševanje izzivov današnje družbe. 
Leta 2018 je RogLab prejel prestižno nagrado za inovativnost eurocities.
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Komu je natečaj namenjen
Profesionalnim in upokojenim oblikovalcem, arhitektom, umetnikom, inženirjem in 
izdelovalcem ter študentom in podjetjem (dovoljene so tako individualne kot skupinske prijave).

Rok za oddajo idej: 12. april 2019

Natečajna področja
Produktno oblikovanje, industrijsko oblikovanje, arhitektura, grafično oblikovanje, oblikovanje 
oblačil in obutve, oblikovanje prostora, internet stvari, storitveno oblikovanje v kombinaciji s 
produktnim in grafičnim oblikovanjem, robotika itd.

Podpora zmagovalcem natečaja
Podprtih bo 8 izbranih projektnih idej, ki jih bodo avtorji na mednarodni delavnici v Ljubljani med 
24. in 28. junijem 2019 s pomočjo mentorjev razvili v otipljive prototipe. Poleg finančnih nagrad ter 
kritja potnih in bivalnih stroškov v Ljubljani za čas trajanja delavnice bodo izbrane projektne ideje 
nagrajene tudi s povračilom materialnih stroškov prototipa, s tehnično podporo in mentorstvom 
pri razvoju rešitve, s svetovanjem pri poslovnem načrtovanju in z mednarodno promocijo.

Ključne besede natečaja
Vključevalnost, medgeneracijsko sodelovanje, oblikovanje za vse, samostojnost, aktivno staranje itd.

Ozadje natečaja
Natečaj spodbuja oblikovalce in druge ustvarjalce, da skupaj z angažiranimi uporabniki, starejšimi od 
sedemdeset let, odkrijejo izzive, povezane s staranjem prebivalstva, in razvijejo rešitve, ki ustrezajo 
potrebam te ciljne skupine. Vemo, da »tipični« starostnik ne obstaja: kolikor je načinov življenja, toliko 
je tudi načinov staranja. Gotovo je le, da se prebivalstvo Zemlje stara, saj se delež starejših v celotni 
populaciji planeta vztrajno povečuje.

V Evropi je staranje prebivalstva že dolgoleten trend. Starostna struktura prebivalcev se spreminja, 
ker se delež mladih v skupni populaciji zmanjšuje, delež starejših pa povečuje. Ta trend strokovnjaki 
pojasnjujejo tako z dolgoživostjo oz. povečevanjem pričakovane življenjske dobe kot tudi z dolgoletno 
nizko rodnostjo, ki je pripeljala do upadanja deleža mladih v skupnem številu prebivalcev Evrope.

Visoka rodnost v desetletjih po drugi svetovni vojni, iz katere je izšla tako imenovana generacija »baby 
boom«, se do danes ni več ponovila in nič ne kaže, da se kmalu bo. Čeprav »babyboomerji« še vedno 
sestavljajo ogromen, če ne največji del za delo sposobnega prebivalstva v Evropi, se mnogi med njimi že 
upokojujejo. V prihajajočih desetletjih bodo prav »babyboomerji« močno povečali delež starejših oseb v 
celotni populaciji.

Po podatkih Eurostata in Evropske komisije se prebivalstvo v osemindvajsetih članicah Evropske unije 
stara vedno hitreje, saj delež starejših narašča hitreje kot delež katerekoli druge starostne skupine. V 
projekcijah za prihodnost napovedujejo izrazito povečevanje deleža starostnikov. Če je v Evropski uniji 
leta 2017 delež oseb, starejših od 65 let, znašal 19,4 %, naj bi bil leta 2080 ta delež 29,1 %. Delež oseb, 
starejših od 80 let, pa naj bi se v istem obdobju več kot podvojil, in sicer s 5,5 % na 12,7 %.
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Izzivi aktivnega staranja
Dolgo življenje s seboj prinaša zanimive priložnosti, ne le za starejše in njihove družine, temveč za 
vso družbo. »Dodatna« leta starejšim omogočajo, da se lotijo nove kariere, dodatnega izobraževanja, 
prostovoljne pomoči ali zapostavljenega konjička. Tako na različne načine prispevajo k dobrobiti svojih 
družin in širše skupnosti.

Staranje prinaša tudi izzive. Kakovost življenja starostnikov je odvisna od številnih dejavnikov, denimo 
od osebnih okoliščin in izbir (zdravje, premoženje, odnos s sorodniki, telesna vadba, ustrezna prehrana 
itd.) ter od spodbudnega podpornega okolja (dostopnost javnih stavb in prevoza, na potrebe starostnikov 
osredotočeno javno zdravstvo, programi medgeneracijskega sodelovanja itd.). 

Natečajni izzivi, povezani z aktivnim staranjem, so definirani na podlagi slovenskega nacionalnega 
dokumenta Strategija dolgožive družbe in posvetovanja z deležniki ter na podlagi rezultatov ankete o izzivih 
aktivnega staranja, v katero so bile vključene osebe, starejše od 70 let. 

Natečajniki lahko izbirajo med spodaj naštetimi (1) splošnimi izzivi in (2) konkretnimi izzivi anketirancev, 
ali pa (3) sami predstavijo izziv, ki so ga odkrili v sodelovanju z osebo, starejšo od 70 let.

Splošni izzivi
• Spomin/demenca,
• izguba motoričnih spretnosti/mobilnost/preprečevanje oviranosti,
• revščina,
• izguba senzoričnih sposobnosti/komunikacija,
• osamljenost/socializacija, 
• aktivna vloga v družbi/segregacija,
• predsodki/diskriminacija.

Konkretni izzivi
»Oblikovanje nižjih stopnic. Starejši imamo težave s koleni. Boljše so klopi z naslonjali, da se lahko na 
sprehodu spočiješ.« Ivanka 

»Ureditev prijaznih kotičkov za druženje, kot je na primer nekdaj dobro obiskani in izkoriščeni prostor za 
druženje penzionistov in igranje kart v Tivoliju. Prav ustvarjanje takšnih prostorov bi lahko prispevalo k 
večjemu druženju starejših občanov in, ob primerni prilagojeni vsebini, k večjemu druženju z mladimi.« 
Roman 

»Vsak dan smo starejši. Ukvarjamo se sicer s telovadbo po metodi 1000 gibov vsak dan, kar je zelo 
pomembno. Vendar pa je nošenje drv za kurjavo vsak dan težje.« Meri 

»Smo pobudniki za ureditev mestnih parkovnih površin, kjer bi ustvarili prijazno okolje za medgeneracijska 
srečanja in dogodke.« Milena 

»Ko se postaraš, ne zmoreš več toliko stopnic, nimaš pa svojega prostora v pritličju, pa tudi ne prostora za 
dvigalo. Izziv za arhitekte.« Stanka
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Partnerska delavnica, fab lab ali laboratorij
Za razvoj projektne ideje morajo natečajniki obvezno sodelovati z delavnico, fab labom ali laboratorijem v 
svoji okolici (gl. podrobno navodilo v nadaljevanju).

Merila za ocenjevanje    
• Inovativen pristop ter jasna predstavitev ideje in rešitve, ki izražata načela aktivnega staranja,
• oblikovna odličnost in izvirnost,    
• uporabna vrednost in tržna aplikabilnost,
• racionalnost produkcijskih stroškov in cenovna dostopnost izdelka,
• uporaba lokalnih, okolju prijaznih materialov,
• možnost serijske proizvodnje oz. aplikacije v različnih okoljih.
     
Ocenjevalna komisija     
Meta Štular (vodja RogLaba, samostojna kulturna menedžerka na področju kreativnih industrij, prejemnica 
nagrade za inovativnost, ki jo podeljuje mreža Eurocities); 
Maja Vardjan (kustosinja v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) ter sokustosinja bienalov oblikovanja 
BIO 24 in 25); 
Jure Miklavc (industrijski oblikovalec, izredni profesor na ALUO, prejemnik številnih mednarodnih ter 
nacionalnih nagrad, npr. Red Dot ter nagrade Prešernovega sklada); 
Mojca Mihailovič - Škrinjar (ekonomistka, svetovalka za oblikovalsko razmišljanje in strateški razvoj 
poslovnih idej, prejemnica nagrade Design Management Value Award 2016 v okviru KCDM); 
Maja Kržišnik (umetnostna zgodovinarka, direktorica Informacijsko-dokumentacijskega centra za 
oblikovanje pri GZS (1988–2006), nekdanja predavateljica na NTF in FD).

Ocenjevalna komisija bo pisno obrazložila odločitev o izboru zmagovalnih rešitev. 
Odločitev ocenjevalne komisije je dokončna. 
       
Rezultati natečaja   
Ocenjevalna komisija bo izbrala 8 projektnih idej, od teh 5 projektnih idej samostojnih profesionalnih 
ustvarjalcev ali podjetij in 3 študentske projektne ideje. Med 8 izbranimi projektnimi idejami bodo najmanj 4 
iz Slovenije (pogoj: stalni ali začasni naslov v Sloveniji). Obvestilo o rezultatih izbora bodo izbrani nagrajenci 
prejeli po elektronski pošti do vključno 22. aprila 2019. Skice izbranih rešitev bodo predstavljene na 
RogLabovem spletnem mestu www.roglab.si. 

Način oddaje
Udeleženci natečaja svoje projektne ideje oddajo prek spletnega obrazca www.roglab.si do vključno 
12. aprila 2019 do 23:00. 

Nagrade
Nagrade za izbrane profesionalne projektne ideje

1. nagrada: honorar za izdelavo prototipa v višini 1500 EUR (vključno z davki) 

2.–5. nagrada: honorar za izdelavo prototipa v višini 1000 EUR (vključno z davki) 

Nagrade za izbrane študentske projektne ideje
3 izbrane študentske projektne ideje ne prejmejo denarnih nagrad.

http://www.roglab.si/sl/sveze/2019/roglab_open_aktivno_staranje
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Nagrade za vse izbrane projektne ideje 
(profesionalne in študentske)

1. Stroški materiala in produkcije ter različna mentorstva: 
• 2 uri usposabljanja na uvodni spletni delavnici oblikovalskega razmišljanja,
• 2 uri usposabljanja na nadaljevalni spletni delavnici oblikovalskega razmišljanja,
• 2 uri svetovanja po meri: s pomočjo obleke, ki simulira starost in omogoča izkušnjo težav, povezanih 

s staranjem, ter večjo empatičnost,
• 20 ur svetovanja po meri: razvoj poslovnega modela in tržnega pozicioniranja,
• 30 ur individualnega mentorstva: specifična področja v skladu s projektno idejo,
• 60 ur individualne tehnične podpore: izdelovalne tehnologije,
• do 700 EUR bruto kritja materialnih stroškov za izdelavo prototipa,
• 5 ur individualnega usposabljanja v RogLabu ali v partnerskih fab labih za samostojno rabo strojev, 

potrebnih za izdelavo prototipa,
• brezplačna uporabnina za stroje v RogLabu ali v partnerskih fab labih v času trajanja razvoja prototipa,
• enoletna uporabnina za stroje v RogLabu oz. primerljive storitve partnerskih fab labov za nagrajence, 

ki prototip ponudijo pod licenco Creative Commons 4.0.

Usposabljanj, uporabnine, mentorstev in materialnih stroškov ni mogoče pretvoriti v denarno nadomestilo. 

2. Potni in bivalni stroški
Za nagrajene natečajnike, ki niso iz Ljubljane, bo RogLab prispeval do 700 EUR bruto za plačilo potnih 
stroškov in 6 nočitev z zajtrkom v času trajanja mednarodne delavnice. V primeru projektne skupine bo 
RogLab prispeval le za del stroškov nastanitve in prevoza enega člana/-ice skupine.

Za tehnike oz. mentorje iz lokalnih delavnic, fab labov ali laboratorijev, ki bodo podprli razvoj nagrajenih 
projektnih idej, bo RogLab prispeval do 700 EUR bruto za plačilo potnih stroškov in 6 nočitev z zajtrkom v 
času trajanja mednarodne delavnice. V primeru projektne skupine bo RogLab prispeval le za del stroškov 
nastanitve in prevoza enega tehnika oz. mentorja iz partnerske delavnice, fab laba ali laboratorija.

Za vse udeležence iz tujine RogLab organizira lokalni prevoz od hotela do prizorišča delavnice in nazaj 
ter krije stroške zanj.

RogLab vsem udeležencem organizira vsakodnevno kosilo na prizorišču delavnice in krije stroške zanj.

3. Promocija 
• Mednarodna promocija prek mreže partnerskih organizacij in fab labov,
• predstavitev prototipa na razstavi v Ljubljani jeseni 2019,
• brezplačna uporaba profesionalnih fotografij.



Podrobnejši opis mentorske podpore 
izbranim projektnim idejam

Mentorji 
Za izbrane projektne ideje bo RogLab zagotovil mentorje s specifičnih področij, s katerimi se projektne 
ideje ukvarjajo. 

Tehnična podpora s področja izdelovalništva v Ljubljani
Na mednarodni delavnici bodo razvoj funkcionalnih prototipov vseskozi podpirali strokovnjaki s področja 
izdelovalništva in 3D-modeliranja iz RogLaba in tujih partnerskih laboratorijev ter specifičnih lokalnih 
delavnic, in sicer glede na potrebe posameznih projektnih idej (npr. mizarska delavnica, delavnica za 
izdelavo ortopedskih pripomočkov ipd.).

Poslovno svetovanje 
Poslovno svetovanje bo izvajala ekonomistka Mojca Mihailovič - Škrinjar z dolgoletnimi praktičnimi 
izkušnjami iz poslovnega sveta. Je svetovalka na področju design managementa in poslovnega 
oblikovanja (design business) s poudarkom na strateških poslovnih modelih ter prodajnih in 
marketinških strategijah. Od leta 2013 deluje kot svetovalka v Kompetenčnem centru za design 
management, in sicer na področju specialističnih usposabljanj in validacije podjetij. Od leta 2014 kot 
procesni vodja sodeluje pri izvedbi Bienala oblikovanja (BIO) v organizaciji slovenskega Muzeja za 
arhitekturo in oblikovanje. Za svoje delo je prejela številna priznanja, med drugim nagrado Design 
Management Value Award – Design Management Institute Boston, ZDA (2016), v okviru projekta 
Kompetenčnega centra za design management.

Svetovanje s pomočjo obleke, ki simulira starost
V sodelovanju z medgeneracijskim centrom, ki deluje v okviru nevladne organizacije Slovenska 
filantropija, bomo izvedli posebna svetovanja s pomočjo obleke, ki simulira starost in omogoča izkušnjo 
težav, povezanih s staranjem, ter večjo empatičnost. Pripomočki, vključeni v to oblačilo, omogočajo 
izkušnje z ožanjem vidnega polja in z očesno mreno, z omejitvijo mobilnosti vratu, otrdelostjo sklepov, 
izgubo moči, izgubo sposobnosti za tip, zmanjšanjem koordinacijske sposobnosti ipd. Na podlagi 
izbranih projektnih idej bodo mentorji pripravili specifične naloge, ki jih bodo člani projektnih skupin v 
okviru mednarodne delavnice v Ljubljani izvedli na terenu in tako pridobili pomembne informacije za 
izboljšanje svojih prototipov. 

Partnerski fab labi, delavnice in laboratoriji
V prvi fazi razvoja projektne ideje boste obvezno potrebovali podporo ustrezne delavnice, fab laba ali 
laboratorija, ki deluje v vaši bližini (gl. spodnji seznam). Če bo vaša projektna ideja izbrana, bo lahko 
tehnik ali mentor iz vaše lokalne delavnice, fab laba ali laboratorija prišel z vami na zaključno fazo 
prototipiranja v Ljubljano. Če na spodnjem seznamu ni vaših lokalnih delavnic, fab labov ali laboratorijev, 
ki jih poznate, jim lahko posredujete vabilo za partnerstvo z RogLabom pri natečaju RogLab Open: 
Aktivno staranje. Vabilo najdete na povezavi.
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http://www.roglab.si/en/fresh/2019/active_aging_call_partners


Seznam fab labov, delavnic in laboratorijev, 
ki so partnerji pri natečaju 
RogLab Open: Aktivno staranje

Kanada
Fab Lab du Musée de l’ingéniosité J. Armand 
Bombardier, Valcourt, Quebec
Portugalska
Fablab Benfica, Lizbona
Fablab Lisboa, Lizbona
Fab Lab Aldeias Do Xisto, Fundão
Združeno kraljestvo
Nerve Centre, Derry, Severna Irska
Paragvaj
Asu MakerSpace, Asunción
Italija
MUSE FabLab, Trento
FabCube.it, Vittorio Veneto
Filipini
Institute for Innovation and Technopreneurship, 
Davao
Butan
Fab Lab Lhnudp, Thimphu 
ZDA
Open Style Lab, New York
Ukrajina
Fablab Fabricator, Kijev
Slonokoščena obala 
Baby Lab, Abidjan
Mali
DoniLab, Bamako
Burkina Faso
Ouagalab, Ouagadougou
Senegal
Senfablab, Dakar

Indija
FabLab Bangalore 
Into FabLab, Chennai
Tata Centre for Technology and Design, Mumbaj
Vigyan Ashram, Pune
Maker’s Asylum, Mumbaj
BSDU FabLab, Jaipur
Iran
Pars IoCAD, Teheran
Panama
Fab Lab EcoStudio, Panama City
Bolivija 
Fab Lab UPSA, Santa Cruz de La Sierra
Benin
Blolab, Cotonou
Rusija
Fab Lab Polytech, Saint Petersburg
Čile
FABHAUS UC, Santiago
Peru
Fab Lab UTEC, Lima
Venezuela
Artelaservzla, Caracas
Maroko
FabLab / LPR ENSAM, Casablanca
Egipt
Fablab AUC, Kairo
Danska
Copenhagen FabLab, Kopenhagen

Projekt podpira: Zahvala: 

Zveza društev upokojencev Slovenije
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Časovnica

feb

mar

apr

maj

jun

jul

avg

sep

okt

FAZA 1: 22. april–12. maj

FAZA 2: 12. maj–22. junij

FAZA 3: 24.–28. junij 

12. februar: objava mednarodnega natečaja  

12. april: zaključek natečaja

22. april: izbor najboljših projektnih idej

10. julij: izbor prvonagrajenega projekta

oktober 2019: razstava v Ljubljani 
MGLC, Švicarija, 9. – 22. oktober

       FAZA 1  →   22. april–12. maj: 
• izbor ustreznih mentorjev za vsako projektno idejo; 
• dogovori s partnerskimi fab labi; 
• dogovori s prostovoljci – uporabniki; 
• usposabljanje udeležencev za samostojno rabo strojev, potrebnih za razvoj projektne ideje; 
• spletna delavnica oblikovalskega razmišljanja (uvodna).

       FAZA 2  →   12. maj–22. junij: 
• prva faza razvoja projektnih idej z mentorji in uporabniki; (za projekte, katerih avtorji niso iz Ljubljane, prek spleta) 
• 1. faza prototipiranja v lokalnih fab labih;
• svetovanje po meri: poslovni model in tržno pozicioniranje; 
• spletna delavnica oblikovalskega razmišljanja (nadaljevalna).

       FAZA 3  →   24.–28. junij: 
• 2. faza prototipiranja v Ljubljani; 
• svetovanje po meri: s pomočjo obleke, ki simulira starost; 
• svetovanje po meri: poslovni model in tržno pozicioniranje; 
• izvedba končnih funkcionalnih prototipov.
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