
 

   

 

 

Ulica tolminskih puntarjev 4 

  5000 Nova Gorica 

  Tel.: 05 330 46 02 

Faks: 05 330 46 05 

e-naslov: tzticng@siol.net 

 

 

Datum:  19. 9. 2011   

 

 
Odprti anonimni natečaj za oblikovanje turistične celostne grafične podobe in slogana 
območja Mestne občine Nova Gorica.  

 

Objava razpisa: 19. 9. 2011  

Rok za oddajo: 14. 11. 2011  

 

Predmet natečaja: Idejna rešitev znaka/logotipa in osnovnih elementov turistične celostne 

grafične podobe in slogana območja Mestne občine Nova Gorica. 

 
1 Splošni del  
 
1.1 Naročnik natečaja  

 

Turistična zveza TIC Nova Gorica 

Ulica tolminskih puntarjev 4 

5000 Nova Gorica 

Tel.: 05 330 46 02 

Faks: 05 330 46 05 

e-naslov: tzticng@siol.net 
 
1.2 Predmet in vrsta natečaja  
 
Z odprtim anonimnim natečajem želi naročnik pridobiti idejno rešitev novega znaka/logotipa 
in osnovnih elementov nove turistične celostne grafične podobe in slogana za:  

območje Mestne občine Nova Gorica. 

Naročnik bo med pravočasno prispelimi deli izbral idejno rešitev znaka/logotipa in osnovnih 
elementov turistične celostne grafične podobe in slogana območja Mestne občine Nova 

Gorica.  

1.3 Prevzem natečajnega gradiva in dodatne informacije  

 
Natečajniki prejmejo natečajno gradivo po elektronski pošti (dejana.basa@siol.net). Dodatna 
pojasnila na strokovna vprašanja natečaja zahtevajte najpozneje do 30. 9. 2011 na 
elektronski naslov dejana.basa@siol.net.  
 
 



1.4 Datum in način oddaje natečajne naloge  

 
Ponudba mora biti poslana izključno po pošti v zaprti zunanji ovojnici z oznako »Celostna 
grafična podoba-Nova Gorica-2011«. Zunanja ovojnica, na kateri je v skladu s poštnimi 
predpisi za priporočeno pošiljko viden naslov pošiljatelja, bo na sedežu Turistične zveze TIC 
Nova Gorica odstranjena, s čimer bo zagotovljena anonimnost ponudnikov v nadaljnji 
obravnavi. 
 
Zunanja ovojnica mora vsebovati dve ločeni zaprti ovojnici ponudbe, označeni s številkama 1 
in 2, v levem zgornjem kotu pa morata biti obe opremljeni s petmestno šifro ponudnika, ki naj 
vsebuje arabske številke in znake abecede. Na zunanjosti ovojnic 1 in 2 ne sme biti drugih 
oznak (razen številke in šifre), iz katerih bi bila razvidna identiteta ponudnika. V nasprotnem 
primeru bo ponudba izločena iz nadaljnjega postopka. 
 
Ovojnica, označena s št. 1 in šifro ponudnika, mora vsebovati rešitev natečajne naloge, ki 
lahko obsega največ 10 pokončnih, na trdo podlago kaširanih panojev velikosti A 3. Na 
formatu A 4 naj bo dodana pisna utemeljitev, ki naj ne presega 2000 znakov. Na ovojnici 1 
ne sme biti vidnih oznak identitete ponudnika, identiteta ne sme biti razvidna niti iz njene 
vsebine. 
 
Ovojnica, označena s št. 2 in šifro ponudnika, mora vsebovati pravilno izpolnjene, podpisane 
in žigosane priloge 1, 2 in 3. 
 
Ponudba se šteje za pravočasno, če je poslana s priporočeno pošiljko do vključno 14. 11. 
2011. 
 
Vse nepravočasno poslane ponudbe bo strokovna komisija izločila iz postopka ocenjevanja 
in jih neodprte vrnila ponudnikom. 
 
1.5 Ocenjevalna komisija  

 
Ocenjevalno komisijo sestavi naročnik.  
 
Po opravljenem ocenjevanju bo ocenjevalna komisija določila tri nagrajence natečaja in 
obvestila sodelujoče na natečaju o poteku dela in končni izbiri.  
 
Dela, ki ne bodo nagrajena, bodo natečajnikom vrnjena v 30 dneh po objavi rezultatov.  
 
1.6 Pravne in normativne podlage  

 
V postopku izbire bosta upoštevana predvsem naslednja predpisa:  

 Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07-UPB3, 68/08, 85/10 – 
Skl. US: U-I-191/09-7, Up-916/09-16) in 

 Obligacijski zakon (Uradni list RS, št. 97/07-UPB1). 
 
1.7 Jezik in število oddanih natečajnih nalog  

 
Natečajne naloge in njihovi opisi morajo biti v slovenskem jeziku.  
 
Vsak natečajnik lahko odda le eno natečajno nalogo, ki lahko vsebuje le eno rešitev.  
 
1.8 Soglašanje s pogoji natečaja  

 
Z oddajo natečajne naloge sodelujoči na natečaju soglašajo z vsemi pogoji natečaja, ki so 
razvidni iz natečajnega gradiva.  



Sodelujoči soglašajo z javno predstavitvijo natečajnih del in objavo imen avtorjev/skupin na 
razstavi, v spremljajočih publikacijah ter strokovnih in drugih medijih.  
 
Če je natečajnik pravna oseba, mora določiti, kdo je avtor natečajnega predloga.  
 
Na natečaju ne smejo sodelovati člani ocenjevalne komisije (kot avtorji, soavtorji ali mentorji) 
in njihovi ožji družinski člani.  
 
1.9 Medsebojne pravice  

 
Avtor ohrani moralne avtorske pravice na svojem delu.  
 
Materialne avtorske pravice bo prvonagrajeni avtor skladno z 22. členom Zakona o avtorski 
in sorodnih pravicah s pogodbo prenesel na naročnika, in sicer pravico reproduciranja, 
distribuiranja, predelave, javne priobčitve ter objave v promocijskih materialih, na spletnih 
straneh, v elektronskih in drugih medijih, brez časovne in teritorialne omejitve. Prenos je 
ekskluziven. Navedene materialne avtorske pravice bo avtor prenesel na naročnika 
neomejeno in jih lahko naročnik izvaja brez soglasja avtorja.  
 
Priporočljivo je, da prvonagrajeni avtor v nadaljnjih postopkih izvedbe upošteva pisne 
pripombe in usmeritve ocenjevalne komisije, ki ustrezajo predmetu oziroma naravi natečaja.  
 
1.10 Nagrada in pogodba z izbranim ponudnikom  

 
Nagrada za zmagovalno rešitev znaša 4.000,00 EUR bruto in bo izplačana v 30 dneh po 
objavi rezultatov. Natečajnik, ki bo po številu točk uvrščen na 2. mesto, bo prejel nagrado v 
višini 2.000,00 EUR bruto. Natečajnik, ki bo po številu točk uvrščen na 3. mesto, bo prejel 
nagrado v višini 1.000,00 EUR bruto.  
 
Če oddane natečajne naloge ne bodo ustrezale kriterijem razpisa, si ocenjevalna komisija 
pridržuje pravico, da nagrad ne podeli.  
 
Izbrani natečajnik bo moral v dogovorjenem roku skladno s pogodbo predati izdelano 
celostno grafično podobo.  
 
1.11 Končne določbe  

 
Sklepi ocenjevalne komisije so dokončni.  
Iz ocenjevanja bodo izločene natečajne naloge, ki ne bodo:  
• oddane v predpisanem roku,  
• vsebovale vseh zahtevanih sestavnih delov in 
• izpolnjevale drugih pogojev iz razpisne dokumentacije.  
 
Za morebitne spore v zvezi s predmetnim natečajem je pristojno sodišče v Novi Gorici. S 
sodelovanjem na natečaju se natečajnik strinja z vsemi pogoji natečaja in sprejema odločitev 
komisije.  
 
2 Opis predmeta natečaja  

 
Turistična zveza Nova Gorica razpisuje anonimni natečaj za idejno rešitev znaka/logotipa in 
osnovnih elementov turistične celostne grafične podobe in slogana območja Mestne občine 
Nova Gorica.   

 

Vsebina natečajnega gradiva in razpisni pogoji  

 



2.1 Opredelitev naloge in ciljev  
2.2 Vsebina natečajne naloge  
2.3 Merila za ocenjevanje  
 
2.1 Opredelitev naloge in ciljev  

 
Turistična zveza Nova Gorica razpisuje natečaj z namenom, da dobi idejno rešitev 
znaka/logotipa in osnovne elemente turistične celostne grafične podobe in slogana območja 
Mestne občine Nova Gorica.  
 
Nova celostna grafična podoba bo teritorialno pokrivala območje Mestne občine Nova Gorica 
z namenom promocije turizma. Območje zajema poleg mesta Nove Gorice tudi spodnjo 
Vipavsko dolino ter Trnovsko in Banjško planoto skladno z administrativno mejo mestne 
občine. Nova celostna podoba bo služila promociji in trženju turizma ter povečani 
prepoznavnosti prostora, ki ga bo pokrivala. Predstavljena bo na promocijskih materialih kot 
so: prospekti, zemljevidi, vrečke, majice in drugi materiali. Skrbnik CGP bo Turistična zveza 
TIC Nova Gorica, katera jo bo neomejeno uporabljala na promocijskih materialih kot so 
majice, prospekti, brošure ipd. ter na spletnih straneh in drugih medijih, istočasno pa bo 
spodbujala širitev uporabe novega znaka in slogana pri turističnih ponudnikih območja ter pri 
drugih upravičenih subjektih.   
 
2.2 Vsebina natečajne naloge   

 
Natečajna naloga obsega oblikovanje znaka/logotipa in osnovnih elementov turistične 
celostne grafične podobe in slogana območja Mestne občine Nova Gorica in pisno 
utemeljitev predlagane rešitve.  
 
Pisna utemeljitev naj bo oddana na formatu A 4 z dodano šifro v desnem zgornjem vogalu in 
naj ne presega 2500 znakov.  

 

Natečajna naloga obsega:  
 
A. Znak/logotip:  

• osnovna barvna pojavnost znaka/logotipa – PRIKAZ: velikost daljše stranice 100 mm, 
pomanjšava (vel. daljše stranice 15 mm),  

• konstrukcija znaka s poljem nedotakljivosti,  
• črno-bela izvedba znaka/logotipa – pozitiv – PRIKAZ: velikost daljše stranice 100 mm, 

pomanjšava (vel. daljše stranice 15 mm),  
• črno-bela izvedba znaka/logotipa – negativ – PRIKAZ: velikost daljše stranice 100 mm, 

pomanjšava (vel. daljše stranice 15 mm). 
 
B. Pripadajoče črkovne družine:  
• primarna črkovna družina,  
• sekundarne črkovne družine.  
 
C. Barvni sistem:  
• osnovni barvni sistem.  
 
D. Elementi celostne grafične podobe:  
– PROMOCIJSKA SREDSTVA:  
• zložljiva vrečka iz tekstila 
• promocijska papirna vrečka 3 dimenzij 
• majica 
• sklop treh magnetkov  
• predpasnik 



• skodelica 
• kapa 
• zastava 
• beležka 
• ovratni trak 
• dežnik 
• parkirna ura 
• foto sestavljenka iz kartona – puzzle 
 
Podatki na promocijskih sredstvih: 
Iz nabora podatkov natečajnik izbere tiste, ki so po njegovi presoji primerni za promocijska 
sredstva. Material, velikost in obliko promocijskih sredstev določi natečajnik. 
 
E. Slogan 
Slogan naj sporoča ključno identiteto prostora, ki je v prid potrošnikom oz. obiskovalcem 
prostora. S kratkim in enostavnim pozicijskim geslom naj sporoča neko poglavitno idejo 
oziroma vizijo. Slogan naj bo v slovenski in angleški različici.    
 
2.3 Merila za ocenjevanje  

 
Natečajne naloge morajo biti popolne. Vsebovati morajo vse elemente, podane v razpisnem 
gradivu (točka 2.2).  
Naloge, ki ne bodo ustrezale razpisnemu gradivu, bo razpisna komisija izločila iz 
ocenjevanja.  
 
Pri ocenjevanju natečajnih nalog bo ocenjevalna komisija vrednotila:  

• prepoznavnost znaka/logotipa in njegovo nezamenljivost; ocena: od 0 do 10 točk;  
• likovno čistost in razumljivost; ocena: od 0 do 10 točk;  
• izvirnost; ocena: od 0 do 10 točk;  
• uporabnost znaka v različnih medijih in situacijah; ocena: od 0 do 10 točk.  
 
3 Priloge  

 
Priloga 1: AVTOR  
Priloga 2: IZJAVA  
Priloga 3: NASLOV  

 


