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Razpis študentskega natečaja za izbor 
IMENA IN LOGOTIPA NOVEGA LOKALA UL FGG 

 
Naročnik natečaja 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 
https://www.fgg.uni-lj.si/ 
 
 

Vrsta in namen natečaja 
Študentski, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro imena in logotipa novega lokala Fakultete 
za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UL FGG). Lokal bo urejen v 
stavbi na dvorišču fakultete na Jamovi cesti 2, 1000 Ljubljana (najprej hišniško stanovanje in 
kasneje fotokopirnica).  
 
Lokal bo urejen v skladu s smernicami, ki jim sledimo od leta 2014, ko smo preuredili avlo UL 
FGG. Te smernice so: 

- zagotavljamo prostor za sproščeno druženje, 
- v urejanje skupnih prostorov vključujemo prvenstveno študente pa tudi zaposlene,  
- prednost ima prenova obstoječega pohištva, pred nakupom novega, 
- sledimo usmeritvam CGP UL (https://www.uni-

lj.si/medijsko_sredisce/celostna_graficna_podoba/). 
 
 

Predmet natečaja 
Predmet natečaja je celostna zasnova in oblikovanje imena in logotipa novega lokala, ki mora 
vključevati: 

- predlog kratkega, jedrnatega, prepoznavnega imena, ki mora hkrati odražati vsebino UL 
FGG z vsemi njenimi oddelki in študijskimi programi, 

- zasnovo ustreznega logotipa (kot podporo k imenu lokala), pri čemer je treba zagotoviti 
barvno skladnost s CGP UL. 

 
 

Pričakovani rezultat natečaja 
- predlog imena lokala, 
- publikacija CGP z navodili uporabe logotipa, 
- logotip v grafični obliki (PDF, AI, SVG), 
- plakat v PDF obliki. 

 
 

Kdo lahko sodeluje 
Na natečaju lahko sodelujejo vsi študentje UL FGG, ki delajo v skupinah od 3-5 študentov. 
Študentje lahko prihajajo iz različnih študijskih smeri in letnikov ter si lahko poiščejo tudi zunanjo 
pomoč kolegov - študentov z drugih fakultet (vendar največ dveh). Študentje si med pedagogi 
UL lahko poiščejo tudi mentorja, ki pa ne more biti formalen član skupine. 

https://www.fgg.uni-lj.si/
https://www.uni-lj.si/medijsko_sredisce/celostna_graficna_podoba/
https://www.uni-lj.si/medijsko_sredisce/celostna_graficna_podoba/
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Časovni potek natečaja 
Natečaj se bo začel 15. 4. 2022 z javno objavo natečaja na spletni strani UL FGG ter direktnim 
pozivom študentom UL FGG k sodelovanju. 
 
- Rok za oddajo projektov: 5. 9. 2022 
- Izbor projekta: 26. 9. 2022 
- Vsi projekti, ki bodo vsebovali vse predpisane elemente in bodo prispeli pravočasno, bodo 

razstavljeni v prostorih UL FGG. Razstava bo na ogled 14 dni in se bo zaključila 17. 10. 2022.  
- Prvih deset dni razstave bo preko spletnega obrazca potekalo glasovanje vseh študentov in 

zaposlenih na UL FGG za najboljše tri prispele predloge. Komisija bo pri odločitvi upoštevala 
tudi javno glasovanje.  

- Zadnji dan razstave, 17. 10. 2022,  bo potekala razglasitev najboljših prispelih del. 
- Rezultati bodo objavljeni tudi na spletni strani FGG en dan po razglasitvi rezultatov, 

18. 10. 2022. 
 
 

Oddaja del 
Predloženo delo je treba oddati po elektronski pošti na naslov natecaj.lokal@fgg.uni-lj.si, do 
vključno dne 5.9.2022 do 15:00 ure. 
 
Vse datoteke morajo biti označene s poljubno petmestno šifro ter pripisom: lokal UL FGG in 
zaporedno številko. Primer: 55555_lokal ULFGG_1 
 
 

Obvezna vsebina predloženega dela 
Predloženo delo mora vsebovati predlog imena in logotipa novega lokala, in sicer: 
 
1.1 Tekstualni del 

Predstavitev logotipa in uporabe logotipa v publikaciji za celostno grafično podobo CGP 
(doc ali pdf format):  
- Utemeljitev predloga, ki naj vsebuje opis imena in logotipa z njuno vsebinsko in 

funkcionalno povezanostjo z UL FGG. 
- Predlog izvedbe napisa in logotipa (velikost, materiali, barvna izvedba, črno-bela 

izvedba, negativ izvedba, namestitev na objektu, prikaz logotipa na najmanj treh 
različnih predmetih). 

 
1.2 Grafične priloge: 

- CGP imena in logotipa v ustreznem grafičnem formatu (primernem za nadaljnjo 
uporabo: AI, PDF, SVG). 

- Plakat s predstavitvijo rešitve, logotipom, prikazom uporabe (velikost plakata: 50 x 100 
cm, v PDF obliki, pripravljen za tisk za razstavo prispelih del).  

1.3. Podatki o avtorjih 
- Vsi avtorji predloženega dela morajo biti navedeni v posebni Wordovi ali pdf datoteki, ki je 

označena samo s petmestno šifro in pripisom avtorji (primer: 55555_avtorji.doc ali 
55555_avtorji.pdf), in sicer: 

- ime in priimek, študijska smer, letnik študija,  
- elektronski naslov, 
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- domači naslov, 
- davčna številka in davčna izpostava, 
- številka transakcijskega računa,  
- banka, pri kateri je le-ta odprt. 
 
UL FGG, Jamova cesta 2, Ljubljana bo kot upravljavec obdelovala osebne podatke avtorjev vseh 
prijavljenih natečajnih elaboratov za namen izvedbe izbirnega postopka natečaja ter izplačila 
denarne nagrade (pravna podlaga: člen 6(1)b GDPR). Osebne podatke prejemnikov denarne 
nagrade bomo hranili arhivsko. Posamezniki lahko kadar koli uveljavljajo svoje pravice dostopa 
do osebnih podatkov, popravka, omejitve obdelave in (v določenem obsegu) prenosljivosti 
osebnih podatkov. Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic se lahko obrnejo na pooblaščeno 
osebo za varstvo podatkov UL (dpo@uni-lj.si). Če boste menili, da vaših osebnih podatkov ne 
obdelujemo ustrezno, se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu RS. 
 
 

Člani natečajne komisije 
- prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov, dekanja UL FGG 
- doc. dr. Klemen Kozmus Trajkovski, prodekan za študentske zadeve 
- asist. dr. Gašper Mrak 
- Mateja Panter u.d.i.a, projektantka notranje ureditve lokala 
- Gregor Humar, Tandem Design, studio za oblikovanje 
- Luka Stare, predsednik ŠS UL FGG, predstavnik študentov 
- Konstanca Soss, skrbnica natečaja. 
 
Komisija bo ocenjevala le vsa pravočasno prispela dela, ki bodo vsebovali vse predpisane 
elemente. 
 
Komisija lahko povabi k sodelovanju pri ocenjevanju tudi druge dodatne svetovalce ali izvedence 
za posamezno področje. 
 
Člani komisije ne morejo sodelovati kot mentorji študentskim skupinam, ki sodelujejo na 
natečaju.  
 
 

Merila za ocenjevanje 
Vsa predložena dela bo pregledala natečajna komisija, ki bo izbrala tri najboljše rešitve. 
 
Prispela dela morajo biti popolna in morajo omogočati izvedbo napisa z logotipom na lokalu UL 
FGG, pri čemer bo komisija upoštevala naslednja merila: 
- Oblikovna rešitev (ustrezna zasnova logotipa, jasnost, skladnost, ustreznost, izvirnost in 

identiteta logotipa). 
- Možnost realizacije (izbor materialov, okvirna cena). 
- Primernost izvedbe in izbora materialov glede na vzdrževanje, enostavnost montaže. 
- Celovitost oddanih natečajnih rešitev. 
 
  

mailto:dpo@uni-lj.si
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Nagrade in podelitev nagrad 
Podeljene bodo tri nagrade v skupni vrednosti 1.000,00 eur neto: 

- prva nagrada v vrednosti 500,00 eur 
- druga nagrada v vrednosti 300,00 eur 
- tretja nagrada v vrednosti 200,00 eur. 

 
Komisija ima pravico, da odloči o številu in vrstnem redu nagrad, pri čemer lahko prerazporedi 
tudi višino nagrad. V primeru, da nagrade ne bodo podeljene, se natečaj ponovi.  
 
UL FGG bo prevzela stroške tiska plakatov in postavitve razstave v stavbi UL FGG. Razstavljena 
bodo vsa predložena dela, ki bodo vsebovala vse predpisane elemente in bodo prispela 
pravočasno. 
 
Vsem, ki bodo predložili dela z vsemi predpisani elementi, se v zahvalo podelijo simbolične 
nagrade, ki jih pripravi naročnik natečaja in podeli ob razglasitvi nagrajencev. 
 
Podelitev nagrad bo 17. 10. 2022 v prostorih UL FGG. 
 

Avtorske in materialne pravice 
S podelitvijo nagrad in odkupom avtorji nagrajenih del zadržijo moralne avtorske pravice za 
predložene natečajne rešitve. Materialne pravice, vključno s pravico do izvedbe, pripadajo 
naročniku natečaja. Zmagovalna skupina avtorjev bo v sodelovanju z naročnikom vodila izvedbo 
in postavitev napisa in logotipa lokala UL FGG.  
 
V primeru, da pride do nesoglasij, ima po praksi komisija nalogo, da razreši probleme.  
 
 

Dodatne informacije 
Vsa vprašanja v zvezi z natečajem lahko pošljete do petka 27. 5. 2022 na elektronski naslov:  
natecaj.lokal@fgg.uni-lj.si 
 
Vsi odgovori na zastavljena vprašanja bodo javno objavljeni na spletni strani UL FGG, najkasneje 
do 30. 5. 2022.  
 
  

mailto:natecaj.lokal@fgg.uni-lj.si
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Priloga k natečajnemu gradivu 
Tloris novega lokala UL FGG v pdf obliki (na naslednji strani). 
 

 


