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DOKUMENTACIJA
JAVNEGA NATEČAJA ZA OBLIKOVANJE
PREDLOGA GRAFIČNEGA ZNAKA (LOGOTIPA)
TURISTIČNE DESTINACIJE MEŽICA

VSEBINA:
I. Besedilo javnega natečaja;
II. Brif za oblikovalce;
III. Vsebina priročnika celostne grafične podobe;
IV. Priloge.

I. BESEDILO JAVNEGA NATEČAJA
JAVNI NATEČAJ ZA OBLIKOVANJE PREDLOGA GRAFIČNEGA ZNAKA
(logotipa) TURISTIČNE DESTINACIJE MEŽICA
Javni kulturni zavod Narodni dom Mežica, Trg 4. aprila 4, 2392 Mežica, razpisuje
javni natečaj za oblikovanje predloga grafičnega znaka (logotipa), ki bo osnova za
oblikovanje celostne grafične podobe (v nadaljevanju: CGP) turistične destinacije
Mežica (v nadaljevanju: destinacija). Slednja bo predstavljala turizem v občini Mežica
in bo veljala za uradni znak (logotip) turistične destinacije.
1. PREDMET NATEČAJA
Vsebina natečaja je izbor predloga grafičnega znaka (logotipa), ki bodo osnova za
oblikovanje CGP destinacije.
Kot opredeljuje Strategija razvoja in trženja turizma v občini Mežica, je turizem v
Mežici perspektivna panoga. Mežica je še neraziskan naravni biser, neokrnjena
narava, butičnost, varnost in pristnost lokalnih doživetij pa so atributi tega kraja pod
Peco.
Vizija: Občina Mežica bo svojo prepoznavnost gradila kot gorska in trajnostna
destinacija Koroške, ki leži v objemu Pece in neokrnjene narave UNESCO Geoparka
Karavanke. Z bogato naravno ter kulturno in tehniško dediščino rudarstva, ki je
zaznamovala karakter destinacije in lokalnih ljudi, bo Mežica prepoznana kot
destinacija za pristna, lokalna, zelena, ne-masovna, aktivna in vključujoča doživetja
za aktivne raziskovalce in avanturiste, tako družine kot posameznike, ki iščejo oddih
skladno s svojimi posebnimi interesi. Mežica bo razvijala turizem, ki bo poleg
interesov turistov in turističnih ponudnikov v enaki meri upošteval tudi interese
lokalne skupnosti in dobrobit naravnega okolja.
2. POGOJI SODELOVANJA NA NATEČAJU
Na javnem natečaju lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki delujejo na področju
oblikovanja vizualnih komunikacij. Če je prijavitelj pravna oseba, mora v prijavnem
obrazcu navesti, kdo je avtor predloga. S prijavo na natečaj prijavitelji sprejemajo
pogoje sodelovanja na natečaju. Na natečaju ne smejo sodelovati člani ocenjevalne
komisije, njihovi ožji družinski člani, zaposleni na Občini Mežica in JKZ Narodni dom
Mežica in njihovi ožji družinski člani.
Vsak prijavitelj lahko na natečaju sodeluje z več predlogi logotipa, vendar z ne več
kot tremi (3).
Predlogi morajo biti v celoti izdelani v slovenskem jeziku ter morajo biti skladni z
vsebinskimi izhodišči iz 2. točke natečaja in brifa za oblikovalce.
Popoln predlog grafičnega znaka mora vsebovati naslednje elemente:
1. grafični znak (brez napisa),
2. naziv destinacije,

3. slogan,
4. aplikacijo predloga grafičnega znaka (logotipa) na različne promocijske materiale
(seznam je v brifu za oblikovalce).
Prijavitelj za vsak prijavljen predlog grafičnega znaka (logotipa) pri predlogih
aplikacije na promocijske materiale prikaže uporabo različnih kombinacij naštetih
elementov (samo znak – znak in naziv destinacije – znak, naziv destinacije in
slogan).
Pri izdelavi in oblikovanju predloga grafičnega znaka (logotipa) je potrebno
upoštevati:
• geografske, naravne, kulturne in zgodovinske značilnosti destinacije Mežica,
•

celovitost in povezljivost z drugimi logotipi Mežica (npr. logotipom Občine
Mežica, logotipom Koroška, logotipom I feel Slovenia, itd.),

•

možnost uporabe na različnih komunikacijskih, promocijskih in označevalnih
sredstvih,

•

skladnost z vsebinskimi izhodišči Strategije razvoja in trženja turizma v občini
Mežica 2021-2025.

Predlagano strokovno gradivo je: Strategija razvoja in trženja turizma v občini
Mežica, ki je dostopna na povezavi: https://www.mezica.si/objava/527429
3. MERILA NATEČAJA
Merilo

Najvišje možno število točk

Izvirnost, nezamenljivost in prepoznavnost

40

Kreativnost in sporočilnost ideje

30

Vsestranska uporabnost in povezljivost rešitve

30

4. STROKOVNA OCENJEVALNA KOMISIJA
Strokovna ocenjevalna komisija je sestavljena iz 4 (štirih) članov, in sicer:
• 1 predstavnik Občine Mežica;
• 1 predstavnik JKZ Narodni dom Mežica;
• 1 predstavnik Komisije za turizem;
• 1 predstavnik oblikovalske stroke.
Strokovna ocenjevalna komisija bo pri ocenjevanju upoštevala vse pravočasno
prispele predloge grafičnega znaka (logotipa), ki ustrezajo predmetu in pogojem
natečaja. Administrativne in ostale postopke vezane na sprejem prijav vodi
koordinator javnega natečaja. Koordinator natečaja ni član strokovne komisije.

5. NAGRADA IN AVTORSKE PRAVICE

Strokovna ocenjevalna komisija bo na podlagi meril natečaja izmed vseh prejetih
predlogov grafičnega znaka (logotipa) izbrala najboljšega.
JKZ Narodni dom Mežica bo najbolje ocenjen predlog grafičnega znaka (logotipa) po
oceni strokovne ocenjevalne komisije nagradila z denarno nagrado v obliki naročila
storitve, v višini 1.000,00 EUR. V znesek je vključen DDV.
V primeru, da bo prijavitelj zmagovalnega predloga fizična oseba, mu bo nagrada
izplačana v roku 30 dni od sklenitve pogodbe o prenosu materialnih avtorskih pravic
na organizatorja, pri čemer se dohodek šteje za dohodek, ki je obdavčen v skladu z
zakonom o dohodnini (ZDoh-2). V primeru, da bo prijavitelj zmagovalnega predloga
pravna oseba ali fizična oseba z dejavnostjo, mu bo nagrada izplačana po sklenitvi
omenjene pogodbe in v roku 30 dni od izstavitve računa v skladu z Zakonom o davku
na dodano vrednost (ZDDV-1).
Prijavitelj soglaša, da bo v primeru izbora (da bo njegov predlog logotipa najbolje
ocenjen) izdelal priročnik CGP za prijavljeni logotip v roku 30 (trideset) dni od
obvestila o izboru. Natančno vsebino priročnika bo JKZ Narodni dom Mežica uskladil
z izbranim prijaviteljem, osnutek vsebine priročnika je v prilogi. Izdelavo CGP bo JKZ
Narodni dom Mežica izbranemu prijavitelji dodatno poravnala v skladu s ponudbo, ki
jo prijavitelj priloži prijavi na natečaj.
JKZ Narodni dom Mežica lahko po pregledu in vrednotenju prispelih predlogov
grafičnega znaka (logotipa) prijavitelje pozove k dopolnitvi posameznih predlogov
grafičnega znaka (logotipa) oz. lahko prijavitelje povabi, da svoj predlog predstavijo.
JKZ Narodni dom Mežica si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če prispeli
predlogi ne bodo izpolnjevali pričakovanj in meril natečaja. V tem primeru lahko
prijavitelji prosto razpolagajo s svojimi predlogi, ki jim bodo na njihovo zahtevo
vrnjeni.
S podelitvijo nagrade in plačilom storitve JKZ Narodni dom Mežica odkupi materialne
avtorske pravice najbolje ocenjenega logotipa. Avtorju ostanejo moralne avtorske
pravice.
Sodelujoči na natečaju dovoljujejo JKZ Narodni dom Mežica neodplačno, časovno in
krajevno neomejeno javno objavo prijavljenih logotipov za namene promocije
aktivnosti, ki je predmet tega natečaja. Sodelujoči z oddano prijavo soglašajo, da v
primeru izbora za najbolje ocenjen logotip prenesejo na JKZ Narodni dom Mežica
vsebinsko, prostorsko in časovno neomejene materialne avtorske pravice
prijavljenega logotipa (v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah). JKZ
Narodni dom Mežica lahko avtorsko delo in posamezne elemente avtorskega dela
uporablja izključno in neomejeno za vse svoje poslovne in druge potrebe.
JKZ Narodni dom Mežica lahko pridobljene pravice prosto in samostojno prenaša na
tretje osebe in neomejeno dovoli uporabo logotipa tretjim osebam.
Nagrajen avtor oz. prijavitelj za grafični znak (logotip) turistične destinacije Mežica je
dolžan z razpisovalcem skleniti pogodbo o prenosu materialnih

avtorskih pravic. Nagrajen avtor grafičnega znaka (logotipa) turistične destinacije
Mežica bo s pogodbo na razpisovalca prenesel materialne avtorske pravice na dan
podpisa pogodbe, ki obsegajo pravico do reproduciranja, distribuiranja, javnega
prikazovanja, brez časovne in teritorialne omejitve. Avtorju ostanejo moralne
avtorske pravice in se ga navaja kot avtorja. Prijavitelji oziroma avtorji se bodo s
pogodbo zavezali tudi k nerazkritju vsebine svojega predloga, vse do njene javne
predstavitve. Avtor zmagovalne natečajne naloge bo moral podpisati pogodbo o
prenosu materialnih avtorskih pravic v roku 15 dni po prejemu obvestila o izidu
natečaja. Če ne bo podpisal pogodbe o prenosu materialnih avtorskih pravic v tem
roku, se bo štelo, da je odstopil od ponudbe in ni upravičen do nagrade. V tem
primeru ima naročnik možnost pozvati k podpisu pogodbe v vrednosti prve nagrade
avtorja drugo uvrščenega izdelka oziroma po enakem postopku avtorja tretje
uvrščenega izdelka, lahko pa sprejme odločitev, da prve nagrade z odkupom ne
podeli. Prenos je ekskluziven, s pravico, da naročnik pridobljene pravice lahko
prenaša na tretjo osebo. Navedene materialne avtorske pravice bo avtor prenesel na
naročnika neomejeno in jih lahko naročnik izvaja brez soglasja avtorja, ne da bi za
tak prenos moral avtorju izplačati kakršnokoli dodatno plačilo.
Avtor se s prejetjem plačila za prenos vseh materialnih avtorskih pravic v celoti in
trajno odreka kakršnemu koli dodatnemu zahtevku za plačilo.
6. ROK IN NAČIN ODDAJE PRIJAV
Prijave s predlogi naj bodo dostavljene osebno ali poslane priporočeno po pošti v
nevtralni osnovni zaprti ovojnici, ki ne bo razkrivala identitete prijavitelja (brez imena,
priimka, podjetja ali morebitnega logotipa), z napisom »NE ODPIRAJ, JAVNI
NATEČAJ LOGOTIP MEŽICA«, na naslov JKZ Narodni dom Mežica, Trg 4. aprila 4,
2392 Mežica. Prijave s predlogi morajo prispeti na naslov organizatorja najkasneje do
ponedeljka, 4. aprila 2022.
Osnovna ovojnica naj bo označena s šifro, ki ne razkriva identitete sodelujočega
(izbere si jo sodelujoči sam, npr. "gora" ali "8824") in mora biti enaka na vseh
oddanih dokumentih.
V notranjosti osnovne ovojnice morata biti dve ločeni nevtralni zaprti ovojnici, ki ne
razkrivata identitete natečajnika in na katerih je označeno "Ovojnica 1 – Logotip" ter
"Ovojnica 2 – Prijavitelj", na obeh pa mora biti navedena ista šifra, kot na osnovni
ovojnici.
V ovojnici, označeni z "Ovojnica 1 – Logotip" in šifro prijavitelja, oddajte zgoščenko
ali USB ključek s predlogom grafičnega znaka (logotipa) v elektronski obliki (.pdf) ter
pojasnilo idejne rešitve v elektronski obliki (.pdf).
V ovojnici, označeni z "Ovojnica 2 – Prijavitelj" in šifro prijavitelja, pa oddajte
izpolnjene obrazce:
•
•
•
•

prijavni obrazec;
izjava o sprejemanju pogojev (za pravne ali fizične osebe);
izjava o avtorstvu;
parafiran vzorec pogodbe o prenosu materialnih avtorskih pravic;

•

ponudbo za izdelavo CGP.

Predlog, ki bo na naslov organizatorja prispel po poteku roka, bo na zahtevo
prijavitelja vrnjen.
V primeru, da prijavitelj na natečaj prijavlja več logotipov, mora podati obrazložitev za
vsak logotip posebej.
Vsak predlog grafičnega znaka (logotipa) mora biti poimenovan na naslednji način:
šifra prijavitelja_zaporedna številka predloga (primer: 8824_01.pdf).

7. VSEBINA PREDLOGA LOGOTIPA
"Ovojnica 1 – LOGOTIP" mora vsebovati:
•

•
•

predlog grafičnega znaka (logotipa) z vsemi zahtevanimi aplikacijami iz 2.
točke natečaja in brifa za oblikovalce, ki naj vključuje logotip in primere
aplikacij logotipa. Logotip naj vključuje znakovno in tipografsko rešitev, črnobelo in barvno različico.
pojasnilo idejne rešitve, ki naj bo kratka obrazložitev z vsebinsko
utemeljitvijo.
zgoščenko ali USB ključek s predlogom logotipa in pojasnilom idejne rešitve,
oboje v .pdf obliki.

Predlog grafičnega znaka (logotipa) mora vsebovati prijavljen predlog logotipa v
elektronski obliki kot .pdf datoteka, ki mora zajemati za vsak posredovani predlog
grafičnega znaka (logotipa) najmanj naslednje vsebine:
1. Osnovne elemente:
a. osnovo za znak,
b. barvno in črno-belo izpeljanko.

2. Razmerja med elementi:
a. razmerja v logotipu,
b. najmanjšo velikost logotipa,
c. pokončno in ležečo uporabo logotipa,
d. polje nedotakljivosti.

3. Barvni sistem in črkovno vrsto logotipa:
a. barve logotipa,

b. uporabo logotipa na barvnih podlagah.

4. Zahtevane aplikacije iz 2. točke natečaja in brifa za oblikovalce
Logotip mora biti pripravljen in predviden za uporabo v vektorski obliki. Avtor
izbranega logotipa bo dodatno pozvan k pripravi priročnika CGP v elektronski obliki
.pdf, v katerem morajo biti nazorno in razumljivo opredeljene vizualne konstante, ki
so temeljno izhodišče CGP.
Vsak prijavljeni predlog mora biti celosten in mora vsebovati vse zgoraj zahtevane
elemente ter vse zahtevane priloge.
Prijave bodo veljavne, v kolikor bodo pravilno označene, opremljene in pravočasno
oddane.
8. OBJAVA REZULTATOV IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA NATEČAJA
Prijave bodo do odločitve strokovne ocenjevalne komisije shranjene pri koordinatorju
javnega natečaja. Po odločitvi strokovne komisije bo JKZ Narodni dom Mežica
obvestil o izbiri vse prijavitelje po elektronski pošti, in sicer najkasneje v roku 5 dni od
odločitve o izboru, do tega roka bo JKZ Narodni dom Mežica tudi objavil rezultate na
spletni strani www.mezica.si.
Ocenjevanje prispelih predlogov grafičnega znaka (logotipa) bo izvedeno predvidoma
v drugi polovici aprila 2022 in ne bo javno.
JKZ Narodni dom Mežica si pridržuje pravico, da ne izplača nagrad, če naknadno
ugotovi, da prijavitelj ne izpolnjuje vseh pogojev natečaja oziroma je pri prijavi
posredoval neresnične podatke.
9. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
S sodelovanjem v natečaju prijavitelj soglaša, da JKZ Narodni dom Mežica hrani in
obdeluje vse njegove podatke za namene izvedbe natečaja in v obsegu, ki je nujen
glede na namen izvedbe.
10. PODATKI O DOKUMENTACIJI IN DODATNE INFORMACIJE
Dokumentacija natečaja je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav
dosegljiva na spletni strani Občine Mežica, https://www.mezica.si/objava/597320.
Dodatna pojasnila in informacije dobite na elektronskem naslovu
info@narodnidommezica.si.

II. BRIF ZA OBLIKOVALCE
Naloga: Grafično oblikovanje logotipa turistične destinacije Mežica.
Grafična upodobitev: Grafična rešitev logotipa, ki bo osnova za oblikovanje
celostne grafične podobe turistične destinacije Mežica.
Naziv destinacije: Mežica
Slogan: V objemu Pece / In Peca's embrace / In der Umarmung von Petzen
Zaželjeno je, da prijavitelj predlaga (tudi) druge slogane.
Želena zaznavnost (vtis):
• aktivnost (dinamičnost, športnost, prireditve);
•

avtentičnost (dediščina, kultura, gastronomija);

•

trajnost.

Vrste doživetij:
• aktivno;
•

avtentično;

•

butično;

•

družinsko;

•

gurmansko.

Želeni gostje: Aktivni raziskovalci in avanturisti, tako družine kot posamezniki, ki
iščejo oddih skladno s svojimi posebnimi interesi v vseh letnih časih, skozi raznolika
doživetja in ob zdravi in kakovostni lokalni gastronomiji.

Vrednote destinacije:
• trajnost;
•

avtentičnost;

•

butičnost;

•

edinstvenost.

Ikone destinacije (simboli):
• nekdanji rudnik svinca in cinka;
•

gora Peca;

•

reka Meža;

•

Kralj Matjaž;

•

naravne danosti za aktivno preživljanje prostega časa (hribi okoli Mežice,
gozdovi, pohodne in kolesarske poti, itd.);

•

potok Šumc;

•

Štalekarjev vrh in grof Štalekar.

Osebnost destinacije: Destinacija za pristna, lokalna, zelena, ne-masovna, aktivna
in vključujoča doživetja za aktivne raziskovalce in avanturiste, tako družine kot
posameznike, ki iščejo oddih skladno s svojimi posebnimi interesi.
Obljuba destinacije: Občina Mežica bo, z bogato naravno ter kulturno in tehniško
dediščino rudarstva, ki je zaznamovala karakter destinacije in lokalnih ljudi svojo
prepoznavnost gradila kot gorska in trajnostna destinacija Koroške, ki leži v objemu
Pece in neokrnjene narave UNESCO Geoparka Karavanke. Razvijala bo turizem, ki
bo poleg interesov turistov in turističnih ponudnikov v enaki meri upošteval tudi
interese lokalne skupnosti in dobrobit naravnega okolja.

Krovna dejstva in prednosti:
• ugodna geografska lega v neposredni bližini Pece ter povezanost na
avtocestno omrežje sosednje Avstrije;
•

kratke razdalje za raznolika doživetja;

•

posebna kategorizacija naravnega območja – del UNESCO Geoparka
Karavanke;

•

bogata zgodovina in tehniška ter kulturna dediščina vezana na tradicijo
rudarjenja in izkopavanja v rudniku Mežica (Podzemlje Pece, geološke
značilnosti, škrat Perkmandlc);

•

bogata nematerialna kulturna dediščina (knapovška in širša koroška
kulinarika, zgodbe in legende);

•

razgibana in raznolika pokrajina, ki je zanimiva predvsem za outdoor aktivnosti
(fokus pohodništvo, kolesarjenje);

•

veliko zelenih površin ter dobro ohranjeno naravo okolje z veliko gozda;

•

športna infrastruktura;

•

dobrosrčnost in gostoljubnost lokalnega prebivalstva;

•

slikovito zeleno podeželje;

•

aktivne turistične kmetije s pristno lokalno kulinarično ponudbo;

•

lesene kašče;

•

cerkvi in kapelice;

•

dolgoletna tradicija čebelarstva (čebelarska zbirka, čebelarska učna pot);

•

edino 5* doživetje v celotni Koroški regiji – s kajakom v Podzemlju Pece;

•

turistično še neobljudeno in manj prepoznavno tako na nacionalni kot
mednarodnem turističnem zemljevidu, nemasovni turizem;

•

varno okolje;

•

mir;

•

čisto okolje;

•

imensko, alpsko in rudarsko turistično središče Mežiške doline.

Barve: naj izhajajo iz simbolov (Peca, rudarjenje, podeželje)
Umestitev: digitalni in tiskani mediji, dokumenti, promocijski izdelki, označevalnoinformacijske table, vozni park, spominki itd.
Aplikacije za natečaj:
• spletna stran;
•

Facebook in Instagram;

•

tiskana brošura;

•

info tabla;

•

promocijska majica;

•

vizitka;

•

označitev produktov (npr. gastronomija, šport, kultura itd.).

III. VSEBINA PRIROČNIKA CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE
Izbrani prijavitelj pripravi priročnik celostne grafične podobe v roku 30 dni od
obvestila o izboru. Priročnik mora vsebovati najmanj aplikacije navedene v spodnjem
popisu. Natančno vsebino priročnika bo JKZ Narodni dom Mežica uskladil z izbranim
prijaviteljem.
VIZUALNE KONSTANTE
1. Znak / simbol / logotip
1.1. Zgradba
1.1.1. znak
1.1.2. znak + naziv destinacije
1.1.3. znak + naziv destinacije + slogan
1.1.4. uporaba različnih kombinacij
1.2. Pozitiv, negativ ter njuna uporaba
2. Razmerja med elementi
2.1. Razmerja med posameznimi elementi (znak, naziv destinacije, slogan)
2.2. Primeri pravilne in napačne uporabe
3. Črkovni sistem (tipografija)
3.1. primarna in sekundarna tipografija
4. Barvni sistem
4.1. Barve znaka, naziva destinacije, slogana
4.2. Primeri barv
TISKOVINE
5. Poslovne tiskovine
5.1. Dopis
5.2. Vizitka
5.3. Pisemska ovojnica (različne dimenzije)
5.4. Podpis v elektronski pošti
5.5. PPT predstavitev
6. Promocijska darila
6.1. Mapa
6.2. Vrečka
6.3. Namizna zastavica
6.4. Majica
6.5. Srajca
6.6. Kapa
6.7. Dežnik
6.8. Beležka
6.9. Pisalo
6.10.
Magnet
6.11.
Šalica
6.12.
Steklenička za vodo

6.13.
6.14.

USB ključek
Razglednica

7. Komunikacijska gradiva in promocija
7.1. Označevalna tabla (npr. za vstop v turistično pisarno in druge znamenitosti)
7.2. Plakat (različne dimenzije, npr. jumbo, supreme, B1)
7.3. Destinacijski katalog
7.4. Zemljevid
7.5. Letak
7.6. Telop
7.7. Oglas v tiskanih medijih (različne dimenzije)
7.8. Naslovnice profilov destinacije na družbenih omrežjih: Facebook, Instagram,
YouTube, Twitter, Tiktok, itd.
7.9. Naslovnica elektronskih novic
7.10.
Spletna stran
7.11.
Označitev video spotov
7.12.
Označitev fotografij (watermark)
7.13.
Označitev produktov (npr. gastronomija, šport, prireditve, kultura itd.)
SOPOJAVNOST Z DRUGIMI ZNAMKAMI
8. Različni primeri pojavnosti
8.1. Samostojna pojavnost
8.2. Pojavnost skupaj z logotipom Občine Mežica
8.3. Pojavnost skupaj z logotipom Občine Mežica, Geopark Karavanke, Koroška, I
feel Slovenia
DRUGO
9. Preoblikovanje obstoječih logotipov prireditev Občine Mežica / JKZ Narodni
dom Mežica skladno s smernicami izbranega logotipa turistične destinacije
Mežica
(npr. Mežiško poletje, Veseli december v Mežici, itd)

