Številka: 821-4/2012Datum: 8. 12. 2014
Univerza v Ljubljani ponavlja razpis za natečaj za motiv za kakovost Univerze v
Ljubljani

1. Tema natečaja
Univerza v Ljubljani razpisuje natečaj za izbiro motiva za tisk na promocijski material na temo
kakovost Univerze v Ljubljani (UL).

2. Predmet natečaja
Predmet natečaja je oblikovanje motiva, ki naj simbolično predstavlja kakovost Univerze v
Ljubljani, zasnovan pa naj bo tako, da se ga lahko uporablja:
- samostojno,
- skupaj z napisom »Projekt KUL«,
- skupaj z napisom »Kakovost UL«.
Motiv naj bo oblikovan tako, da ga bo mogoče natisniti na različne promocijske materiale
(papir, karton, plastika, tekstil, kovina…) in na različne barvne podlage. Motiv naj bo
primerne velikosti tudi za tisk na manjše predmete, kot so na primer USB ključi.
3. Sodelovanje na natečaju
Na natečaju lahko sodelujejo fizične osebe, ki izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev:
- študent, v študijskem letu 2013/14 ali 2014/2015 vpisan na UL,
- visokošolski učitelj, zaposlen na UL.
.
Na natečaju lahko sodelujejo tudi skupine, sestavljene iz največ treh članov, od katerih mora
vsaj en član izpolnjevati vsaj en pogoj iz prejšnjega odstavka in mora biti hkrati vodja
skupine.
Posamezen prijavitelj ali skupina lahko odda do 3 natečajne rešitve.

4. Trajanje natečaja
Natečaj traja od objave razpisa, 10. 12. 2014, do roka za oddajo natečajnih rešitev, ki je 10.
01. 2015.

5. Vsebina, oblika in oddaja natečajne rešitve
Operacijo delno financira Evropska Unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških
virov 2007 – 2013, razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«
prednostna usmeritev 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.

Vsaka natečajna rešitev mora vsebovati vse zahteve, navedene v točki 2. Predmet natečaja
in mora biti predložena v kuverti, ki mora vsebovati tri kuverte z naslednjo vsebino:

1. v 1. kuverti: na listu A4 natisnjen motiv v poljubni velikosti in barvni ter črno-beli
različici ter list A4 s kratko obrazložitvijo in pojasnilom k natečajni rešitvi (do 300
znakov) z navedbo računalniškega programa, v katerem je motiv oblikovan, in
barvnega sistema za motiv ter črkovne vrste za napisa »Projekt KUL« in »Kakovost
UL«;
2. v 2. kuverti: CD z motivom, oblikovanim v formatu .jpg in v formatu .pdf ali .eps ali
.cdr ali .ai, v vektorski obliki primerni za uporabo za tisk;
3. v 3. kuverti: list A4 s podatki avtorja/avtorjev in dokazilom o izpolnjevanju pogojev za
sodelovanje, navedenimi v točki 3. Sodelovanje na natečaju. Avtor naj navede: ime,
priimek, naslov, elektronski naslov in telefonsko številko. Skupina naj navede podatke
vseh članov skupine in informacijo o tem, kdo je vodja skupine. Dokazilo o
izpolnjevanju pogojev za sodelovanje na natečaju avtor izkaže z: originalnim
potrdilom o vpisu za študijsko leto 2013/14 ali 2014/2015, oziroma potrdilom o
zaposlitvi na UL.
Vsaka kuverta mora biti označena z odgovarjajočo številko (kot je navedeno v točki 5.
Vsebina, oblika in oddaja natečajne rešitve)
Vsebina 1. in 2. kuverte morata biti brez navedbe avtorja ali avtorjev.
Vse navedeno naj avtorji pošljejo s priporočeno pošiljko najkasneje 12. 01. 2015 na naslov:
Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Natečaj za motiv za
kakovost Univerze v Ljubljani – ne odpiraj« ali odda do 12. 01. 2015 do 11.00 ure v Vložišče
Univerze v Ljubljani na Kongresnem trgu 12.

6. Izbor natečajne rešitve in merila za ocenjevanje
Najboljšo natečajno rešitev bo ocenila posebna komisija, ki jo imenuje rektor.
Po preteku roka za oddajo natečajnih rešitev bo komisija pravočasno prispele in popolne
natečajne rešitve ocenila na podlagi naslednjih kriterijev:
4. Navezovanje motiva na kakovost Univerze v Ljubljani (od 0 do 10 točk)
5. Izvirnost motiva (od 0 do 5 točk)
6. Duhovitost motiva (od 0 do 5 točk)
7. Estetika motiva (od 0 do 5 točk)
8. Primernost motiva za tisk na različnih materialih in barvnih podlagah (od 0 do 10 točk)
V primeru enakega števila točk bo izbrana rešitev, ki bo imela večje število točk po kriteriju
navezovanje motiva na kakovost Univerze v Ljubljani.
Odpiranje prispelih vlog ne bo javno. Odločitev komisije je dokončna.
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7. Sestava komisije
Komisija bo sestavljena iz štirih članov: 1 visokošolski učitelj ali sodelavec z ALUO, 1
visokošolski učitelj ali sodelavec z NTF, 1 zaposlen iz Univerzitetne službe za kakovost,
analize in poročanje, 1 koordinator KUL.
8. Nagrada
V skladu z merili za ocenjevanje bo izbrana ponujena rešitev nagrajena s 500,00 EUR neto.
Nagrada predstavlja nadomestilo za prenos materialnih avtorskih pravic. Izbrani natečajnik
daje privoljenje, da postane motiv last Univerze v Ljubljani in ga lahko uporablja tudi v svojih
tiskovinah, na spletnih straneh in drugih publikacijah.
Komisija si pridržuje pravico, da v primeru nezadovoljivih rešitev ne izbere nobene rešitve in
nagrade ne podeli.

9. Splošno
Sodelujoči na natečaju nosijo vse stroške v zvezi s pripravo in oddajo natečajnih rešitev.
Univerza v Ljubljani v nobenem primeru ne more biti odgovorna za morebitno škodo, ki bi
nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na končno izbiro ponujene rešitve.
Obvestilo o zaključku natečaja in izbrani rešitvi bo objavljeno na spletni strani UL (www.unilj.si) najkasneje 20. 01. 2015. Avtor izbrane rešitve oz. vodja skupine bo obveščen po
telefonu ter pisno po pošti. Pozvan bo k predložitvi podatkov za izplačilo nagrade ter podpisu
pogodbe za izključni, časovno in teritorialno neomejen prenos vseh materialnih avtorskih
pravic iz 22. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/2007, 68/2008).
Predložene rešitve natečajnikov bo UL vrnila na njihovo izrecno željo, ki mora biti izražena
pri kontaktnih podatkih avtorja.

10. Strinjanje s pravili
Sodelovanje na natečaju pomeni popolno strinjanje z vsemi navedenimi pravili.

prof. dr. Goran Turk, l.r.
prorektor UL
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