
                         

Projekt Tekstilnica delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za 
obdobje 2007-2013 četrte razvojne prioritete “Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti” in 
prednostne usmeritve 4.1 “Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti”. 

 
4. marec 2013 

BESEDILO NATEČAJA ZA LOGOTIP PROJEKTA TEKSTILNICA 

1. Naročnik natečaja 
 

Društvo Ekologi brez meja, Grablovičeva 52, 1000 Ljubljana 
v sodelovanju z 

Dobrote z. b. o., Zagrad 23, 2391 Prevalje 
 
2. Predmet natečaja 

 
Naročnika natečaja, ki sta hkrati tudi partnerja pri projektu Tekstilnica, s pomočjo natečaja iščeta 
idejno rešitev - logotip projekta Tekstilnica, ki bo čim bolj zajel poslanstvo projekta ter bo hkrati 
prepoznaven in nezamenljiv. 
 
Namen projekta Tekstilnica je ozaveščanje javnosti o pomenu ločenega odlaganja tekstilnih 
odpadkov, vzpostavitev učinkovitega sistema zbiranja in predelave rabljenega tekstila in razvoj 
zaposlitvenih možnosti in zelenih delovnih mest za ranljive ciljne skupine, ki so zaradi svojega 
statusa pomaknjene na rob zaposlitvenih možnosti. Več o projektu na: Tekstilnica. 
 
Logotip naj idejno zaokroža: 

 ukvarjanje s tekstilom (zbiranje, predelava, izdelava izdelkov), 
 zaposlovanje težje zaposljivih in socialno podjetništvo, 
 ekologija in odnos do okolja, 
 preprostost in domačnost. 

 
3. Trajanje natečaja 

 
Natečaj traja od 4. marca 2013 do 18. marca 2013. 
 
4. Idejna rešitev 

 
Idejna rešitev mora vsebovati: 

 logotip, predstavljen na A4 formatu v elektronski obliki kot pdf datoteka (za vektorski logotip) 
ali jpg datoteka min. 300dpi resolucije (za rasterski logotip), 

 barvno in črnobelo različico logotipa ter reliefno različico logotipa za slepi tisk, 
 izbor tipografije, 
 izbor barvne sheme (CMYK protokol), 
 opis idejne rešitve do 1000 znakov 

 
Vsak udeleženec lahko na natečaju sodeluje z več rešitvami, vsaka rešitev mora biti celostna in mora 
vsebovati vse zgoraj zahtevane elemente.  

 

http://ebm.si/o/sl/component/content/article/83-naslovnica/373-izmenjava
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5. Oddaja natečajnih predlogov 

 
Zadnji rok za oddajo natečajnih predlogov je 18. marec 2013 (do polnoči) po elektronski pošti na e-
naslov tekstilnica@ocistimo.si s pripisom »Za natečaj logotip projekta Tekstilnica«, priponko z 
idejno rešitvijo (oz. več idejnimi rešitvami) ter priponko z izpolnjeno prijavnico.  
 
6. Ocenjevalna komisija 

 
Ocenjevalna komisija je imenovana s strani Društva Ekologov brez meja in s strani Dobrote z. b. o.: 

 Urša Zgojznik (Društvo Ekologi brez meja), 
 Matej Mohorko (Zadruga Dobrote), 
 Urša Dolinšek (Društvo Ekologi brez meja). 

 
7. Merila ocenjevanja 

 
Ocenjevalna komisija bo prispele predloge vrednotila po naslednjih kriterijih: 

 lahka prepoznavnost in nezamenljivost, 
 likovna čistost in razumljivost, 
 izvirnost, 
 povezanost ideje s tekstilom, ekologijo in socialno noto projekta, 
 uporabnost. 

 
Iz ocenjevanja bodo izločeni natečajni predlogi, ki: 

 ne bodo vsebovali vseh zahtevanih sestavnih delov, 
 bodo predani po času, ki je določen za oddajo del, 
 bodo smiselno in konceptualno odstopali od razpisne naloge in 
 po oceni ocenjevalne komisije ne bodo dosegali zahtevane ravni obdelave. 

 
8. Nagrada in avtorske pravice 

 
Naročnik bo glede na odločitev komisije obvestil avtorja izbranega natečajnega predloga v 

dogovorjenem roku in ga hkrati pozval k izdelavi grafičnih rešitev aplikacij izbranega logotipa na 

materialih projekta: dopis, plakat, nekaj spletnih pasic in etiketa za izdelke; in pripravi le-teh za 

tisk oziroma izdelavo, za kar bo imel na voljo 14 dni časa po prejetem obvestilu o izboru. Ob 

predložitvi vseh teh dogovorjenih rešitev bo naročnik avtorju izbranega natečajnega predloga podelil 

denarno nagrado v znesku 500,00 € bruto. Nagrada je v bruto znesku in vsebuje odkup materialnih 

pravic za uporabo idejne rešitve. Avtorju ostanejo moralne avtorske pravice in se ga smiselno navaja 

kot avtorja logotipa. Nagrada je izplačljiva na podlagi urejene avtorske pogodbe, študenstske 

napotnice ali izstavljenega računa. Nagrada bo izplačana v 30 dneh po objavi rezultatov. 

Ocenjevalna komisija si pridružuje pravico, da v primeru, da noben projekt ne bo zadovoljeval 
kriterijev za podelitev nagrade, nagrade ne podeli. 
 
 
 

mailto:tekstilnica@ocistimo.si
http://ebm.si/m/Prijavnica_natecaja_za_logotip_projekta_Tekstilnica.docx
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9. Objava rezultatov 

 
Zmagovalni predlog in njegovega avtorja bo naročnik natečaja seznanil neposredno, in sicer s pisnim 
in/ali ustnim sporočilom najkasneje do 21. marca 2013. 
 
Rezultate natečaja bo naročnik objavil najkasneje dne 22. marca 2013 na spletni strani Društva 

Ekologi brez meja in na FB strani Društva Ekologi brez meja. 

10. Sodelovanje z izbranim avtorjem po zaključku natečaja 
 
Naročnik dopušča možnost, da v času trajanja projekta in po potrebi naknadno pozove avtorja k 
izdelavi dodatnih grafičnih rešitev, kar je predmet posebnega dogovora in plačila. 
 
11. Pravila natečaja 

 
Udeleženec natečaja potrjuje, da se je seznanil s pravili natečaja in da se z njimi strinja. 
 
V natečaju lahko sodelujejo vse fizične in pravne osebe, registrirane ali s stalnim prebivališčem na 
območju Slovenije. Člani strokovne žirije, njihovi ožji družinski člani in sodelavci nimajo pravice 
udeležbe na natečaju. 
 
12. Varstvo osebnih podatkov 
 
S sodelovanjem v natečaju sodelujoči soglašajo, da naročnika natečaja hranita in obdelujeta njegove 
osebne podatke za namen izvedbe natečaja in v obsegu, ki je nujen glede na namen izvedbe. 
 
13. Podatki o natečajnem gradivu ter dodatne informacije 

 
Natečajno gradivo je objavljeno na spletni strani Društva Ekologi brez meja. 
 
Dodatna pojasnila v zvezi z natečajnim gradivom: Urša Dolinšek, ursa.dolinsek@ocistimo.si. 
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