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JAVNI NATEČAJ ZA IZBOR CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE REGIJSKEGA PARKA POHORJE V 

USTANAVLJANJU 

 

1. NAZIV IN SEDEŽ ORGANA, KI OBJAVLJA/ORGANIZIRA JAVNI NATEČAJ 

Regionalna razvojna agencija za Koroško regijo, RRA Koroška, d. o. o., Meža 10, 2370 

Dravograd 

 

2. PREDMET JAVNEGA NATEČAJA 

Izbor celostne grafične podobe regijskega parka Pohorje v ustanavljanju. 

 

3. NAMEN JAVNEGA NATEČAJA 

Republika Slovenija ter sedem pohorskih občin (Lovrenc na Pohorju, Mislinja, Ribnica na 

Pohorju, Ruše, Vitanje, Slovenska Bistrica, Zreče) ustanavljajo širše zavarovano območje na 

Pohorju v obliki regijskega parka Pohorje. S tem javnim natečajem RRA Koroška d. o. o. izbira 

celostno grafično podobo tega pomembnega procesa varstva narave na Pohorju. 

 

4. VSEBINSKA IZHODIŠČA 

Pohorje je pogorje, sestavni del Vzhodnih Alp, ki se v severovzhodni Sloveniji razteza na okoli 

800 km2. Za Pohorje je značilen relief s slemeni, dolgimi in strmimi grapami ali "grabni" ter 

planotasto ovršje s kopastimi vrhovi. Metamorfne in magmatske kamnine so ustvarile 

nepropustno geološko podlago, zaradi česar se je razvilo gosto vodno omrežje s številnimi 

vodotoki.  

Značilna veduta so gozdovi, ki danes pokrivajo okoli sedem desetin površja Pohorja. Na teh 

območjih je več gozdnih rezervatov. V gozdovih najdemo več kot 40 vrst gliv. 

Za zahodno Pohorje so na ovršju značilna vrstno bogata travišča. Na traviščih uspevajo 

borovnice, brusnice in posamezne drevesa jerebike z živordečimi plodovi. Borovnice, brusnice 

in plodovi jerebike so pomemben vir hrane ruševca in divjega petelina. 

Na planotastem ovršju so se razvila šotna barja (kot so npr. Lovrenška jezera, Ribniško jezero). 

Visoka barja so življenjski prostori redke in ogrožene barjanske favne in flore. Tukaj najdemo 

več vrst redkih in ogroženih kačjih pastirjev, metuljev, arniko, brstično lilijo, panonski svišč in 

celotno skupino šotnih mahov. 
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Prisotnost naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov ter živalskih in rastlinskih vrst na 

Pohorju je posledica prepleta naravnih danosti in človekovih dejavnosti v preteklosti. Tako je 

ta prostor prepoznan kot naravovarstveno pomembno območje na državni in evropski ravni. 

Med drugim spada tudi v vseevropsko omrežje Natura 2000. Divji petelin, ruševec, mali skovik, 

koconogi čuk in črna žolna so živalske vrste ovršja Pohorja, katerih življenjski prostor se 

prednostno upravlja za ohranitev teh vrst.  

Prizadevanja za zavarovanje Pohorja v obliki parka so več desetletna. Pohorje je privlačno za 

turizem in športe v naravi, na takšnih območjih se srečujejo številni interesi, ki so si med seboj 

nasprotujoči, kar terja aktivno upravljanje prostora in nenehna usklajevanja med ključnimi 

deležniki. 

Trenutno poteka proces ustanavljanja regijskega parka Pohorje. Tega nameravajo ustanoviti 

Republika Slovenija ter sedem pohorskih občin (Lovrenc na Pohorju, Mislinja, Ribnica na 

Pohorju, Ruše, Vitanje, Slovenska Bistrica, Zreče). Območje bodočega regijskega parka leži na 

nadmorskih višinah nad 1200 metrov in zavzema približno 6000 hektarjev. 

S tem javnim natečajem se išče rešitev oblikovanja CGP regijskega parka Pohorje.  

 

5. POGOJI ZA SODELOVANJE 

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. 

Na javnem natečaju ne smejo sodelovati predstavniki organizatorja javnega natečaja, člani 

komisije ali njihovi ožji sorodniki do vključno drugega kolena. 

Predlogi morajo biti v celoti izdelani v slovenskem jeziku ter morajo biti skladni z vsebinskimi 

izhodišči iz 4. točke. 

Vsak prijavitelj sam nosi stroške priprave in predložitve predloga. 

Avtor izbranega in nagrajenega predloga CGP je dolžan z organizatorjem skleniti pogodbo o 

izključnem prenosu materialnih avtorskih pravic na dan podpisa pogodbe, ki obsega pravico 

do reproduciranja, distribuiranja, predelave, javnega prikazovanja, brez časovne in teritorialne 

omejitve. Avtorju ostanejo moralne avtorske pravice in se ga navaja kot avtorja CGP. Prijavitelj 

oziroma avtor se bo s pogodbo zavezal tudi k nerazkritju vsebine CGP, vse do njene javne 

predstavitve. 

Če komisija ne bi izbrala nobenega predloga CGP, je organizator javnega natečaja prost zaveze 

do podelitve nagrade. V tem primeru lahko prijavitelji prosto razpolagajo s svojimi predlogi, ki 

jim bodo na njihovo zahtevo vrnjeni. 
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S prijavo prijavitelji soglašajo z vsemi pogoji oziroma določili tega javnega natečaja, ki so 

razvidni iz vsebine objave in natečajne dokumentacije. 

Prijavitelji oziroma avtorji s podpisom Izjave avtorja o izvirnosti potrjujejo, da je njihov predlog 

CGP v celoti izvirno in še neobjavljeno avtorsko delo oziroma, da s prijavo predloga ne kršijo 

nobenih avtorskih, izvajalskih ali katerihkoli drugih pravic tretjih oseb. 

Organizator se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke varoval in uporabljal v skladu z 

veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov in samo za namen, za katerega so bili 

pridobljeni ter jih ne bo posredoval tretjim osebam. 

 

6. NAČIN IN ROK ODDAJE PRIJAVE NA NATEČAJ 

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 CGP PARK POHORJE«, na 

naslov RRA Koroška d. o. o., Meža 10, 2370 Dravograd. Prijave s predlogi morajo prispeti na 

naslov organizatorja najkasneje do torka, 1. marca 2022, do 12. ure. 

Osnovna ovojnica naj bo označena s šifro, ki ne razkriva identitete sodelujočega (izbere si jo 

sodelujoči sam, npr. "planje" ali "23&33z%") 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 – CGP" ter "Ovojnica 2 – 

Prijavitelj", na obeh pa mora biti navedena ista šifra, kot na osnovni ovojnici. 

V ovojnici, označeni z "Ovojnica 1 – CGP" in šifro sodelujočega, oddajte zgoščenko ali USB 

ključek s predlogom CGP 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, 

- Izjava avtorja predloga o izvirnosti predloga CGP. 

Predlog, ki bo na naslov organizatorja prispel po poteku roka, bo na zahtevo prijavitelja vrnjen. 
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7. VSEBINA PREDLOGA CGP 

"Ovojnica 1 – CGP" mora vsebovati: 

- Predlog logotipa, ki naj vključuje logotip in primere aplikacij logotipa. Logotip naj 

vključuje znakovno in tipografsko rešitev, črno-belo in barvno različico. 

- Priročnik CGP, v katerem morajo biti opredeljene vizualne konstante, ki so temeljno 

izhodišče CGP (najmanj barvni sistem in črkovna vrsta). 

- Pojasnilo idejne rešitve, ki naj bo kratka obrazložitev z vsebinsko utemeljitvijo (do 

5.000 znakov s presledki). 

- Zgoščenko ali USB ključek s predlogom logotipa in pojasnilom idejne rešitve, oboje v 

.pdf obliki. 

Predlog logotipa naj vsebuje elemente navedene v spodnjih treh točkah. 

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. 

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. 

V letu 2021 je bila v okviru Partnerstva za Pohorje oblikovana celostna grafična podoba 

Pohorje. Partnerstvo za Pohorje povezuje 19 občin, pet ključnih nosilcev turistične ponudbe in 

šest drugih članov. Zaželeno je, vendar ne zahtevano, da avtorji pri izdelavi celostne grafične 

podobe regijskega parka Pohorje po lastni presoji ocenijo ali je smotrno in v kakšni meri, da 

CGP regijskega parka Pohorje tvori smiselno celoto s CGP Pohorje. Pri tem naj avtorji 

upoštevajo avtorske pravice, kot je navedeno na spletni strani http://pohorje-

slovenija.si/splosni-pogoji.  

 

https://rra-podravje.si/assets/docs/Pohorje_Prirocnik-CGP.pdf
https://rra-podravje.si/assets/docs/Pohorje_Prirocnik-CGP.pdf
https://rra-podravje.si/projekti/partnerstvo-za-pohorje
http://pohorje-slovenija.si/splosni-pogoji
http://pohorje-slovenija.si/splosni-pogoji
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8. PREGLED IN OCENJEVANJE PRIJAVLJENIH PREDLOGOV 

Odpiranje prijav, pregled in ocenjevanje predlogov bo v sredo, 2. marca 2022, ob 12. uri v 

prostorih RRA Koroška d. o. o., Meža 10, 2370 Dravograd. Odpiranje prijav ne bo javno. 

Predlogi, ki ne bodo izbrani, bodo prijaviteljem na njihovo zahtevo vrnjeni v roku 15 delovnih 

dni po objavi zmagovalca natečaja. 

Strokovna komisija, ki jo bo imenovala direktorica RRA Koroška, bo na podlagi meril iz točke 9 

ocenila samo tiste predloge, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje. 

Iz ocenjevanja bodo izločeni predlogi, ki: 

- ne bodo vsebovali vseh zahtevanih sestavin predloga; 

- bodo prejeti po izteku roka, ki je določen za oddajo prijav; 

- bodo smiselno in konceptualno odstopali od razpisne naloge. 

 

9. MERILA ZA OCENJEVANJE PREDLOGOV 

Merilo Najvišje možno število točk 

Izvirnost, nezamenljivost in prepoznavnost 40 

Kreativnost in sporočilnost ideje 30 

Vsestranska uporabnost in povezljivost rešitve 30 

 

10. NAGRADA 

Predlog CGP, ki ga bo strokovna komisija ocenila z najvišjim številom točk, bo prejel nagrado 

v znesku 3.050,00 EUR bruto, ki vključuje plačilo davkov in prispevkov, povezanih z izplačilom 

nagrade. Nagrada vključuje odkup materialnih avtorskih pravic za uporabo zmagovalnega 

predloga CGP. 

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). 
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11. DODATNE INFORMACIJE 

Organizator se zavezuje, da bo do izteka roka za oddajo prijav sodelujočim na voljo za 

podrobnejša pojasnila in dodatne informacije v zvezi z javnim natečajem in sicer na 

elektronskem naslovu info@rra-koroska.si. 

Organizator si pridržuje pravico do sprememb javnega natečaja, ki morajo biti objavljene na 

istem mestu in na isti način, kot ta javni natečaj. 

 

12. PRIDRŽKI ORGANIZATORJA 

Organizator si pridržuje pravico ustaviti postopek, zavrniti vse prijave ali odstopiti od izvedbe 

javnega natečaja, pod pogoji in ob smiselni uporabi 90. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-

3). 

mailto:info@rra-koroska.si

