
 

 

Natečaj za izdelavo logotipa projekta »Inženirke in inženirji bomo!« 

 

1. Naročnik in razpisovalec natečaja: 

Nepridobitni projekt Inženirji bomo! mlade navdušuje za inženirstvo, tehniko naravoslovje in 

inovativnost. Središče aktivnosti predstavljajo dogodki Inženirji bomo!, ki jih izvajamo na 

vodilnih slovenskih gimnazijah in so namenjeni: 

 

 predstavitvi kariernih priložnosti na področju tehničnih in naravoslovnih poklicev, 

 promociji nadgradnje inženirskih znanj s poslovnimi (inženir+), 

 spoznavanju mladih z zanimivimi in uspešni posamezniki iz poslovnega sveta ter 

 navdihu, ki ga mladim dajejo prodorna in inovativna podjetja, 

 spodbujanju zavedanja, da so inženirstvo, inovativnost in ustvarjalnost potencial za 

vse talente, tako dekleta, kot fante. 

 

2. Vsebina natečaja: 

Projekt Inženirji bomo! razpisuje natečaj za pripravo logotipa z naslovom Inženirke in inženirji 

bomo! Logotip podpira navduševanje mladih za inženirstvo, tehnične poklice in inovativnost, 

ter z imenom sporoča, da inženirstvo ni le moški poklic. 

 

3. Sodelovanje na natečaju: 

K sodelovanju vabimo mlade od 15. do 25. leta starosti iz Republike Slovenije. Natečaj je 

obljavljen na spletni strani www.mediade.si in Facebook strani projekta Inženirji bomo! 

 

V natečaju ne morejo sodelovati predstavniki naročnika in projektnih partnerjev, člani žirije 

in njihovi ožji sorodniki. 

 

4. Pogoji priprave ponujenih rešitev:  

 

 logotip mora biti narejen v vektorski obliki, 

 določen mora biti izbor tipografije in barvne kode, 

 avtor mora predložiti kratko, pisno argumentacijo zasnove, 

 isti avtor lahko poda več predlogov. 

 

5. Kriteriji ocenjevanja: 

 

 prilagojenost ciljni skupini mladih (20 točk) 

 lahka prepoznavnost vsebinskih izhodišč (20 točk),  

 originalnost in inovativnost (20 točk), 

 vsestranska uporabnost (20 točk), 

 enostavna zapomnljivost (20 točk). 

http://www.mediade.si/


 

Izbrana bo tista rešitev, ki bo dosegla najvišje število točk v seštevku. V primeru rešitev z 

istim številom točk komisija v razpravi odloči o najvišje uvrščeni rešitvi.  

Po izvedenem ocenjevanju rešitev, prispelih na natečaj, skladno s postavljenimi kriteriji, 

bo strokovna žirija pripravila vrstni red ponujenih rešitev. Odločitev strokovne žirije je 

dokončna.  

6. Sestava komisije: 

 

 mag. Anton Petrič, CISCO, pobudnik projekta 

 prof. dr. Janez Bešter, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, pobudnik 

projekta 

 mag. Sarah Jezernik, Plinovodi, partner projekta 

 mag. Edita Krajnović, Mediade, pobudnik projekta 

 Zvone Kosovelj, Studio Kosovelj 

 Irena Pavčič, IPPR, PR svetovalka projekta 

 

7. Rok in način sodelovanja: 

 

Začetek natečaja: 23. april 2015. Natečaj je odprt do 20. maj 2015.  

 

Ponujene rešitve morajo ne glede na način pošiljanja prispeti na Mediade, Dobrova 10, 1356 

Dobrova do 20. maja. Ponudniki lahko svoje rešitve pošiljajo po pošti ali na elektronski naslov 

pisarna@mediade.si.  

 

Ponudniki morajo priložiti kratko osebno predstavitev, v primeru da gre za skupinsko rešitev, 

pa je potrebno določiti nosilca ponujene rešitve.   

 

8. Izbor ponudbe 

Odpiranje ponudb je predvideno v treh dneh po zaključku natečaja. Strokovna komisija bo 

rešitev izbrala do 15. junija in o izboru obvestila sodelujoče do 22. junija.  

 

Razglasitev rezultatov bo izvedena na dogodku v mesecu juniju in zatem na spletni strani 

organizatorja in v Facebook skupnosti Inženirji bomo! 

 

Vse rešitve bodo do odločitve strokovne žirije shranjene pri skrbniku natečaja.  

 

9. Avtorske pravice in nadomestilo  

Ponudnik izbrane rešitve bo prejel denarno nadomestilo v višini 250 EUR. Denarno 

nadomestilo za izbrano rešitev predstavlja nadomestilo za prenos vseh materialnih avtorskih 

pravic. Nagrajeni avtor bo pozvan k podpisu pogodbe za izključni, časovno in teritorialno 

neomejen prenos vseh materialnih avtorskih pravic iz 22. člena Zakona o avtorski in sorodnih 

pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 - UPB, 68/08 in 110/13) v zvezi z izbrano rešitvijo logotipa. 

 



 

Avtor se obvezuje, da bo ob podpisu pogodbe izročil naročniku in razpisovalcu natečaja 

nagrajeno delo v taki elektronski obliki, da bo primerna za nadaljnjo uporabo tako v tiskanih 

kot elektronskih medijih.  

 

Naročnik in razpisovalec natečaja si pridržuje pravico, da ne izbere nobene od predloženih 

rešitev in ne sklene pogodbe o odkupu materialnih avtorskih pravic, če nobena od prejetih 

rešitev ne bo pri ocenjevanju prejela najmanj 80 točk. 

 

Po zaključenem postopku bo naročnik in razpisovalec natečaja ponudnikom na njihovo 

izrecno željo vrnil vzorce predloženih rešitev, sam pa za dokumentacijo ohranil kopije oz. 

fotografije le teh. 

 

10. Strinjanje s pravili: 

Sodelovanje na natečaju pomeni popolno strinjanje z vsemi navedenimi pravili. 

 

11. Dodatne informacije: 

Dodatne informacije v zvezi z natečajem so vam na voljo pri koordinatorki natečaja, Zali Kerle 

na e-naslovu: pisarna@mediade.si. 

 

Organizator: Mediade d.o.o. 

Pokrovitelj natečaja: 
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