
                         
 

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 

SPOROČILO ZA JAVNOST 

 

Vabilo na natečaj za logotip projekta Tekstilnica 

 

Ljubljana, 4. marec 2013 – V okviru projekta Tekstilnica se danes odpre natečaj za oblikovanje 

logotipa projekta, ki ga pripravljajo partnerji projekta Društvo Ekologi brez meja in Zadruga 

Dobrote. Organizatorji k sodelovanju vabijo vse zainteresirane prijavitelje s ciljem pridobiti idejne 

rešitve za logotip projekta Tekstilnica. Avtor najboljše ideje bo pozvan k izdelavi nekaj osnovnih 

grafičnih rešitev aplikacij izbranega logotipa na materialih projekta, za kar prejme denarno nagrado 

in možnost nadaljnjega sodelovanja pri oblikovanju CGP projekta proti dodatnemu plačilu. 

 

Natečaj je namenjen vsem zainteresiranim, njegov cilj pa je pridobiti idejne rešitve logotipa projekta 

Tekstilnica, ki bo čim bolj zajel poslanstvo projekta ter bil 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. Logotip naj torej idejno zaokroža ukvarjanje s tekstilom (zbiranje, 

predelava, izdelava izdelkov), zaposlovanje težje zaposljivih, socialno podjetništvo, ekologija, odnos 

do okolja, preprostost ter domačnost. 

 

In nagrada? 

Avtor najboljšega logotipa po izboru komisije bo pozvan 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. 

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

 

Razpisna dokumentacija: 

 Besedilo natečaja 

 Prijavnica 

 O projektu Tekstilnica 

 

Dodatne informacije: 

Urša Dolinšek 

Organizatorka dogodkov 

E: ursa.dolinsek@ocistimo.si 

W: www.ebm.si 
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