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UL FA Katedra za urbanizem

Predmet in vrsta natečaja
Študentski, anonimni, enostopenjski natečaj za oblikovanje znaka, ki je prilagojen različnim ak vnos m
Katedre za urbanizem. V prvi vrs pa namenjen sku znaka na teks l (promocija ak vnos ).
Vsebina natečaja je izdelava idejne rešitve znaka, ki naj sledi vsebinam različnih posvetov Katedre za urbanizem
(naj bo prilagodljiv - v letu 2013 namenjen 2 različnim akcijam).

Tema natečaja
Predmet natečaja je celostna zasnova in oblikovanje simbola, znaka oz. predlog logo pa, namenjenega različnim akcijam
(po sk na teks l, kuverte, znak kot plaka ipd.). Barvne kombinacije so lahko poljubne, vendar v skladu s celostno grafično
podobo Univerze v Ljubljani in s temo urbanizma.
Glavni cilj oblikovanja znaka je oblikova prepoznavnost ak vnos Katedre za urbanizem in jim da nekakšen simbol, ki bo
rdeča nit ter bo bo udeležencem teh ak vnos pomenilo vsebinsko prepoznavnost in spomin na določeno akcijo.
Zasnova in oblikova je potrebno:
- znak, ki je lahko slikovni, črkovni ali kombinacija različnih mo vov,
- zaželena je možnost poenostavitve znaka v črno-belo tehniko,
- velikost naj bo prilagojena v prvem planu mo vu na MAJICI,
- oblika in velikost SIMBOLA nista predpisana in sta poljubna,
- potrebno je predvide dimenzijo in pozicijo oblike na MAJICI,
- znak naj bo elektronski, v vektorskem formatu, kot črnobela verzija in barvna (ločeni).

Pričakujemo
Avtorska skupina naj pripravi dve različici:
1. barvna različica,
2. in črno-bela različica.
Izvedba znaka mora bi takšna, da omogoča sk in uporabo na različnih materialih.

Kdo sodeluje
Študentje vseh letnikov in obeh študijskih programov Fakultete za arhitektuo. Število članov skupine ni omejeno. vsaka
skupina lahko kandidira na tem natečaju le z enim izdelkom.

Potek natečaja
Natečaj se bo začel z objavo na spletni strani Fakultete za arhitekturo. Predstavitveni dan bo v petek 26.04.2013 ob 12 uri
v Vurnikovi predavalnici – seznanitev z izhodišči in željami razpisovalca natečaja.
Rok za oddajo projektov: 17.05.2013.
Izbira projekta do: 05.06.2013.
Otvoritev razstave in podelitev nagrad: 20.06.2013.

Oddaja del
Natečajni elaborat je treba odda osebno, do vključno dne 13.05.2013 do 15:00 tajniku Fakultete za arhitekturo, pisarna
št. 5 v pritličju Fakultete za arhitekturo, Zoisova 12.
Gradivo naj bo oddano v čvrsto zalepljenem omotu (enem), vse označeno s šifro ter s pripisom
»NATEČAJ – SIMBOL – NE ODPIRAJ«.

Projekt naj vsebuje
Celotno gradivo naj bo opremljeno s petmestno šifro. Oddaja se 1 izvod vsega gradiva.
1 MAPA A3 formata:
1.1 Tekstualni del:
Kratek opis ZNAKA, KOMPOZICIJE
1.2 Grafične priloge:
koncept / sheme
APLIKACIJA ZNAKA, LOGOTIPA na drug vsebine
PRIMER APLIKACIJE NA TEKSTIL (MAJICO)
2 PLAKAT na dimenziji 20x20 cm:
nakaširan navaden papir na kapa-ploščo, 3-5 plakatov dimenzije 20x20cm
3 CD z digitalno obliko projekta:
pdf. plakatov, pdf. mape, posamezne slike v jpg.
VEKTORSKA SLIKA znaka
4 Zapečatena kuverta:
ki vsebuje podatke avtorja/ev (ime, priimek, poštni podatki, elektronski naslov).

Člani natečajne komisije
- prof. mag. Peter Gabrijelčič, univ.dipl.inž.arh., Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani, predsednik,
- izr. prof. dr. Živa Deu, , univ.dipl.inž.arh., član, Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani, članica,
- asist. Gašper Mrak, univ.dipl.inž.arh., Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, član,
- doc. Lenka Kavčič, univ.dipl.inž.arh., Visoka šola za dizajn, članica,
- mag. Mitja Blaganje, Fakulteta za arhitekturo, skrbnik natečaja.
Ocenjevalna komisija lahko povabi k sodelovanju tudi druge dodatne svetovalce ali izvedence za posamezno področje.

Kriteriji za ocenjevanje
Vse predloge bo pregledala natečajna komisija, ki bo izbrala nagrajence.
Natečajni elabora morajo bi popolni in morajo omogoča preverjanje vseh elementov predstavljenih s strani Katedre za
urbanizem dne 26.04.2013.
Rezulta bodo objavljeni na spletni strani Fakultete za arhitekturo najkasneje do 15.06.2013.

Merila za ocenjevanje
Znak, simbol, logo p,... naj bo zasnovana tako, da ga je možno prilagodi različnim akcijam in vsebinam, vključuje naj
abstraktno misel vsebine in hkra predstavlja izstopajoč in atrak ven element:
- originalnost, preprostost, enostavnost,
- lahka prepoznavnost in nezamenljivost znaka,
- enostavna zapomljivost znaka,
- uporabnost logo pa za različne velikos (npr. dopisi, zloženke, plaka , majice, spletna stran, itd.) .

Nagrade
1. nagrada: 3 x ko zacije za Dneve Orisa (Ljubljana ali Zagreb); Izvedba skanega simbola / logo pa na majice; predstavitev
ideje, koncepta simbola na konferenci Pametni urbanizem 2013 in ko zacija za vse člane skupine za udeležbo na
posvetu; 3 x knjiga Igra ustvarjalnos .
2. nagrada: 3 x ko zacije za Dneve Orisa (Ljubljana ali Zagreb); ko zacija za vse člane skupine za udeležbo na posvetu;
1 x knjiga Igra ustvarjalnos .
3. nagrada: 3 x ko zacija za Piranske dneve arhitekture 2013; 1 x knjiga Igra ustvarjalnos .
Za vse prispele kakovostne rešitve se prizna predmet Arhitekturna delavnica z 2 ECTS (po presoji komisije).

Podelitev nagrad
Podelitev nagrad bo 20.06.2013 v prostorih Fakultete za arhitekturo, na dan otvoritve razstave natečajnih nalog.

Avtorske pravice
S podelitvijo nagrad in odkupov avtor natečaja zadrži moralne avtorske pravice za predložene projekte. Materialne pravice,
vključno s pravico do izvedbe, pripadajo razpisovalcu natečaja. V primeru, da pride do nesoglasij, ima po praksi komisija
nalogo, da razreši probleme. Komisija po dolžnos spremlja potek izvedbe in nastopa v morebitnih vprašanjih.
Z oddajo natečajnega dela / rešitve udeleženci potrdijo svoje strinjanje z vsemi določili natečaja.

Za vse dodatne informacije
Tajnik Fakultete za arhitekturo: mag. Mitja Blaganje, e-pošta: mitja.blaganje@fa.uni-lj.si.

