Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega

sklada

Brežice, 24. 3. 2020
Obvestilo o izboru zmagovalnega avtorja natečaja za CGP projekta MI! – mladinski inkubator
ZPTM Brežice (naročnik), enota: Mladinski center Brežice s projektom MI! – mladinski inkubator je
uspešno kandidiral na javnem razpisu za »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za
večjo zaposljivost«. Na podlagi uspešne kandidature smo 4. marca 2020 na spletni strani
http://www.mc-brezice.si/informator/item/11817-razpis-za-oblikovanje-graficne-podobe-projektami-mladinski-inkubator objavili natečaj z vsemi pripadajočimi dokumenti za oblikovanje celostne
grafične podobe projekta (v nadaljevanju: CGP).
Na naslov naročnika so do 23. 3. 2020 prispele 4 prijavnice. Od tega 3 z vsemi ustreznimi prilogami,
ocenjevalna komisija se je v sestavi treh (3) članov, zaposlenih pri naročniku sestala dne 24.3.2020,
preko spletnega srečanja ob 11:00 uri. Ocenjevalna komisija je prijavnice vrednotila po naslednjih
kriterijih:
simbol – znak/logotip projekta
znak/logotip, barvna različica in pomanjšava
izbor tipografij/letteringa
izbor barvnega spektra
predlog aplikacije CGP
opis idejne rešitve
samostoječe stojalo »pingvin/roll up«
Na podlagi zgornjih kriterijev je komisija kot zmagovalni CGP izbrala CGP, avtorice Barbare Lovše, Brvi
3a, 8263. Komisija je odločila, da omenjen CGP izpolnjuje vse razpisane kriterije in na zanimiv ter
mladosten način posodablja bistvo projekta. Naročnik bo z avtorjem sklenil pogodbo o sodelovanju.

Pripravil:
Nejc Vrešak

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega

sklada

Operacijo delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje
Evropske kohezijske politike, prednostna os: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna
mobilnost delovne sile«; prednostna naložba: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela (ESS),
zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki
jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za
mlade«; specifični cilj: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Skrbnik pogodbe s strani podjetja izjavlja, da je delo skladno s pogodbo opravljeno ter soglaša z
navedenim izplačilom.

V Brežicah, dne 24. 3. 2020
Naročnik:
ZPTM Brežice

