8. april 2014
BESEDILO NATEČAJA ZA LOGOTIP PROJEKTA VOLK SIT, KOZA CELA
1. Naročnik natečaja
Društvo Ekologi brez meja, Grablovičeva 52, 1000 Ljubljana.
2. Predmet natečaja
Naročnik išče idejno rešitev - logotip projekta Volk sit, koza cela, ki bo čim bolje zajel smoter projekta
ter bo hkrati prepoznaven in nezamenljiv.
Temeljni smoter projekta Volk sit, koza cela, ki poteka pod sloganom Za Slovenijo brez zavržene
hrane, je zmanjšati in preprečiti nastajanje odpadne in zavržene hrane. To želimo doseči s krepitvijo
nevladnih organizacij, mreženjem, obveščanjem in izobraževanjem za izboljšano povezanost,
odzivnost in učinkovitost deležnikov. Projekt ima več modulov. Z nacionalno platformo za Slovenijo
brez zavržene hrane bomo presegli sektorsko razpršenost in povezali deležnike na področju odpadne
in zavržene hrane ter dobrodelnosti. Izvedli bomo vrsto konkretnih pilotnih pregledov nastajanja
odpadne in zavržene hrane. Pridobljeni podatki bodo podlaga za oblikovanje nacionalne
komunikacijske kampanje in celovitega spletnega portala z orodji za zmanjševanje in preprečevanje
nastajanja odpadne in zavržene hrane. Izkušnje bomo podelili z državljani z nizom lokalnih delavnic in
predstavili Sejalnico idej. Več o projektu na: Volk sit, koza cela.
Logotip naj idejno zaokroža:
● ukrepanje za preprečevanje in zmanjševanje odpadne in zavržene hrane,
● ekologijo in odnos do okolja,
● preprostost in gospodarnost.
Pri izvedbi projekta smo na gradivih projekta zavezani k uporabi logotipov donatorja projekta, ki so
dostopni na spletni strani mehanizma EGP 2009-2014. Na tej spletni strani so tudi primeri uporabe z
uporabo logotipov.
3. Trajanje natečaja
Natečaj traja od 8. aprila 2014 do 22. aprila 2014.
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4. Idejna rešitev
Idejna rešitev mora vsebovati:
● logotip, predstavljen na A4 formatu v elektronski obliki kot pdf in svg datoteka (za vektorski
logotip) ali jpg datoteka min. 300dpi resolucije (za rasterski logotip),
● barvno in črno belo različico logotipa ter reliefno različico logotipa za slepi tisk,
● izbor tipografije,
● izbor barvne sheme (CMYK barvni prostor),
● 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.
5. Oddaja natečajnih predlogov
Zadnji rok za oddajo natečajnih predlogov je 22. april 2014 (do polnoči) po elektronski pošti na
naslov koza.volk@ocistimo.si s pripisom »Za natečaj logotip projekta Volk sit, koza cela«, 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:
● Albin Keuc,
● Jaka Kranjc,
● Karmen Wamberger.
7. Merila ocenjevanja
Ocenjevalna komisija bo prispele predloge vrednotila po naslednjih kriterijih:
● lahka prepoznavnost in nezamenljivost,
● likovna čistost in razumljivost,
● izvirnost,
● povezanost ideje z ukrepanjem za preprečevanje in zmanjševanje odpadne in zavržene
hrane, ekologijo in odnos do okolja, preprostost in gospodarnost,
● 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.
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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: spletne pasice, oglasni pano, PPT predstavitev, zloženka, brošura, roll-up ipd.; 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,
študentske 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.
9. Objava rezultatov
Zmagovalni predlog in njegovega avtorja bo naročnik natečaja seznanil neposredno, in sicer s pisnim
in/ali ustnim sporočilom najkasneje do 24. aprila 2014.
Rezultate natečaja bo naročnik objavil najkasneje dne 25. aprila 2014 na spletni in 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 EU. 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 naročnik natečaja hrani in obdeluje njihove
osebne podatke za namen izvedbe natečaja in v obsegu, ki je nujen glede na namen izvedbe.
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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: Albin Keuc, koza.volk@ocistimo.si.
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