
 

 

 

 

 

 

Javni natečaj za izdelavo zunanje grafične podobe potujoče knjižnice – 

bibliobusa občin Postojna in Pivka 
 

 

Knjižnica Bena Zupančiča Postojna razpisuje Javni natečaj za izdelavo zunanje grafične podobe 

novega bibilibusa občin Postojna in Pivka.  

Potujoča knjižnica se je po naših krajih odpravila na prvo vožnjo leta 1979. Sedaj vam po vaseh in 

krajih knjižnično gradivo vozi že tretje vozilo, na katerem je okrog 2500 knjig ter drugega 

knjižničnega gradiva. Posamezno vas bibliobus obišče vedno na isti dan ob isti uri, vsakih 14 dni. 

Kot vse enote knjižnice opravlja tudi bibliobus izobraževalno, informacijsko, kulturno in razvedrilno 

poslanstvo, poleg tega pa je pomembna tudi njegova socialna vloga zmanjševanja razlik med 

mestom in podeželjem. 

Novo vozilo bo imelo skupno dolžino 9,6 m in bo za dober meter daljše od sedanjega, poleg tega 

pa bo na njem prostora za skoraj 5000 knjig in ostalega knjižničnega gradiva. Opremljeno bo s 

sodobno računalniško opremo, mobilnim in brezžičnim internetom za uporabnike, napravo za 

barvno tiskanje in skeniranje ter projektorjem. Novost novega je vozila je tudi ta, da bo opremljeno 

z dvigalom, ki bo omogočalo obisk tudi gibalno oviranim posameznikom in invalidom ter 

poenostavilo obisk z otroškimi vozički. Novo vozilo bo dokončano v mesecu juniju in bo na teren 

prvič zapeljalo letošnjo jesen. 

 

 

Predmet 

Predmet natečaja je izdelava zunanje grafične podobe in idejne rešitve poslikave celotnega vozila 

bibiliobusa.  

 

 

Namen 

Namen javnega natečaja je pridobiti nabor idejnih rešitev zunanje grafične podobe bibliobusa, da 

bo omogočena takojšnja prepoznavnost poslanstva knjižnice in bibliobusa. 

Osnovna sporočilna vrednost grafične podobe mora vsebovati poslanstvo knjižnice, ki je prostor 

izobraževanja, informiranja in sprostitve. Kot javna ustanova opravlja v skupnosti pomembno 

kulturno, informacijsko, izobraževalno in socialno poslanstvo. Grafična podoba naj povezuje to 

tradicionalno poslanstvo knjižnice s trendi sodobne informacijske družbe, kjer s tiskano besedo 

sobivajo novejši elektronski mediji v povezavi digitalnim, avdio in video gradivom. Vsebinski 

elementi grafične podobe naj vključujejo tudi lokalno prepoznavnost oziroma naslednje podnivoje: 

 

Podnivoji in vsebinski elementi zunanje grafične podobe  

 prikaz polnih knjižnih polic, kar omogoča takojšnjo prepoznavnost funkcije vozila 

 izpostavljen vsebinski element naj bodo prepoznavne naravne in/ali geografske značilnosti občin 

Postojna in Pivka (jame, parki, človeška ribica, Zeleni kras, Nanos …) in/ali  

 predstavljena zgodovinska in/ali kulturna dediščina območja (gradovi, ljudske pripovedke …) 



 v likovno podobo naj bo smiselno umeščen napis POTUJOČA KNJIŽNICA in/ali BIBLIOBUS  

 na obrobju naj bodo umeščeni tudi logotipi financerjev: Ministrstva za kulturo, Občine Postojna in 

Občine Pivka  

 

Način in rok oddaje 

Prijava mora biti poslana v fizični obliki, priporočeno po pošti, v zaprti zunanji ovojnici, z oznako 

»JAVNI NATEČAJ za izdelavo zunanje grafične podobe potujoče knjižnice - bibilibusa občin 

Postojna in Pivka — NE ODPIRAJ«. Predlogi naj bodo barvno natisnjeni na papirju velikosti formata 

A3, poleg tega naj avtorji priložijo gradivo tudi v elektronski obliki v pdf formatu na zgoščenki. Prijava 

se šteje za pravočasno, če je oddana s priporočeno pošiljko do vključno 8. 5. 2017. 

 

 

Nagrajevanje in odkup pravic 

Prvi trije natečajni projekti, ki bodo prejeli najvišje število točk po oceni komisije, bodo prejeli  denarno 

nagrado. Nagrada za zmagovalni projekt in odkup pravic bo znašala 500 EUR bruto, nagrada za 

drugo uvrščeni projekt bo znašala 200 EUR bruto, nagrada za tretje uvrščeni projekt bo znašala 100 

EUR bruto. Nagrade bodo izplačane v 60 dneh po objavi rezultatov. Izbor predlogov bo opravila 

strokovna komisija. Razglašeni rezultati bodo dokončni. 

 

 

Poslani predlog naj vsebuje 

 izgled poslikave celotnega vozila (leva in desna ter sprednja in zadnja stranica) 

 kratko vsebinsko predstavitev in utemeljitev izbora motiva 

 obrazložitev načina tehnične izvedbe poslikave vozila (na kakšen način bi bila avtorjeva likovna 

podoba lahko aplicirana na zunanjost vozila - kot grafika, aplicirana neposredno na vozilo, ali kot 

tehnika aplikacije samolepilne folije) 

 podpisano izjavo o avtorstvu ter prenosu materialnih avtorskih pravic 

 kontaktne podatke avtorjev (ime, naslov, telefonsko številko, e-poštni naslov).  

Organizator si pridržuje pravico, da zmagovalca ali drugega ali tretjega mesta ne razglasi in nagrade 

ne podeli, če predlogi ne izpolnjujejo pričakovanj komisije oziroma ocenjevalnih kriterijev. 

Organizator se hkrati zavezuje, da podatkov ne bo uporabljal za namene izven okvirov tega 

natečaja. 

 

 

Dodatne informacije 

Organizator natečaja je javni zavod Knjižnica Bena Zupančiča Postojna, Trg padlih borcev 5, 6230 

Postojna. 

Natečaj je javne narave. 

Gradivo za natečaj je objavljeno na spletni strani organizatorja http://www.po.sik.si.  

Vsa vprašanja, vezana na vsebino javnega natečaja sprejemamo v pisni obliki na elektronski 

naslov: sikpos@po.sik.si in uros.mlinar@po.sik.si, s pripisom v zadevi »Javni natečaj za izdelavo 

zunanje grafične podobe« najkasneje do vključno 26. 4. 2017.  

 

Priloge 

 Predloga vozila (PDF) 

 Logo knjižnice, MK, občina postojna, občina pivka (PDF) 

 Izjava o avtorstvu ter prenosu materialnih avtorskih pravic 
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