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Žalec, 21. 6. 2022 

 
 

Javni natečaj za izbor  
logotipa za XVIII. Kongres Gasilske zveze Slovenije 

 
 

1. Tema natečaja 
 
Gasilska zveza Žalec razpisuje javni natečaj za izdelavo logotipa, ki bo predstavljal Gasilsko zvezo Žalec, 
občine (Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec) in Spodnjo Savinjsko dolino na XVIII. 
Kongresu Gasilske zveze Slovenije, katerega soorganizator je Gasilska zveza Žalec in bo potekal 6. in 7. 
oktobra 2023 v Žalcu. 
 

2. Vsebina logotipa 
 
Logotip mora odražati značilnosti Gasilske zveze Žalec in Spodnje Savinjske doline, vključevati mora 
napis XVIII. Kongres Gasilske zveze Slovenije, Žalec, 6. in 7. oktober 2023. 
 

3. Sodelovanje na natečaju 
 
K sodelovanju na natečaju so vabljeni starejši od 18 let, udeležba na natečaju je brezplačna. V natečaju 
ne morejo sodelovati člani komisije tega natečaja. Razpis natečaja je objavljen na spletni strani www.gz-
zalec.org. 
 

4. Pogoji za pripravo ponujenih rešitev 
 

⎯ Logotip mora biti izdelan v vektorski obliki (barvna in črnobela varianta), 

⎯ Določena morata biti barvna koda in tip pisave, 

⎯ Logotip mora biti v variaciji samostojnega logotipa, 

⎯ Logotip je potrebo poslati v pdf formatu in formatu programa, v katerem je izdelan, 

⎯ Priložiti je treba barvno in črno-belo različico logotipa, 

⎯ Priložiti je potrebno kratko pisno utemeljitev zasnove, 

⎯ Poslane rešitve morajo biti v celoti avtorsko delo sodelujočih, za kar prevzemajo vso odgovornost, 

⎯ Vsaka prijava na natečaj mora vsebovati polne podatke o avtorju,  

⎯ Isti avtor lahko poda več predlogov. 
 
Rešitve, ki ne bodo izpolnjevale zgoraj navedenih pogojev, bodo izločene in jih strokovna komisija ne bo 
ocenjevala. S prijavo na natečaj vsak sodelujoči sprejema pravila in pogoje sodelovanja na natečaju. 
Organizatorji razpisa se obvezujejo, da bodo pridobljene osebne podatke o sodelujočih uporabili in 
obdelovali zgolj za potrebe izvedbe razpisa. 
Logotip bo uporabljen kot osnova za izdelavo celostne grafične podobe dogodka, za digitalni marketing, 
spletno stran, različne promocijske materiale, plakate, letake, brošure, spominke, nalepke in podobno. 
Ponujene rešitve naj sledijo sodobnim oblikovalskim in marketinškim konceptom. 
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5. Rok in način sodelovanja 
 
V natečaju lahko zainteresirani sodelujejo tako, da svoj predlog z opisom rešitve pošljejo do vključno 
1.8.2022 po elektronski pošti na naslov gasilska.zveza.zalec@siol.net ali po pošti na naslov Gasilska 
zveza Žalec, Ulica heroja Staneta 1, 3310 Žalec s pripisom »Za natečaj«. Ponudniki lahko svoje predloge 
oddajo tudi osebno na sedežu GZ Žalec v času uradnih ur. 
 
Ponudniki morajo: 

⎯ Poslati ali oddati predlog logotipa v pdf formatu in formatu programa, v katerem je logotip izdelan, 
z opisom rešitve  

⎯ Priložiti kratko osebno predstavitev avtorja vključno z naslovom, elektronskim naslovom  in 
telefonsko številko. 

 
V kolikor bodo ponudniki oddali predlog osebno ali poslali po pošti, mora ta biti na digitalnem mediju. 

 
6. Izbor rešitve 

 
Za izbor najustreznejšega logotipa bo imenovana komisija, ki jo bo določil organizator natečaja.  
 
Komisija bo pri ocenjevanju prispelih ponudb upoštevala: 

⎯ lahko prepoznavnost in nezamenljivost grafične podobe, 

⎯ enostavno zapomljivost logotipa, 

⎯ likovno čistost in originalnost, 

⎯ vsestransko uporabnost in aplikativnost, 

⎯ utemeljitev predloga. 
 
Komisija bo o izboru ponudb odločila najkasneje do 10. 8. 2022, vse odločitve komisije so dokončne in 
nepreklicne. 
 
Komisija bo avtorju izbranega predloga logotipa podelila praktično nagrado. Nagrajenec bo nagrado lahko 
prevzel na sedežu GZ Žalec ob predložitvi osebne izkaznice in obvestila o nagradi, najkasneje do 30. 8. 
2022. 
 

7. Avtorske pravice 
 

Gasilska zveza Žalec bo v roku 14 dni po odločitvi komisije o izboru ponudbe, ponudnika izbrane rešitve 
pozvala k podpisu pogodbe za izključni, časovno in teritorialno neomejen prenos vseh materialnih 
avtorskih pravic iz 22. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št.16/20017-UPB3) 
za izbrani logotip. 
 

8. Splošno 
 
Gasilska zveza Žalec bo obvestilo o zaključku natečaja objavila na spletni strani www.gz-zalec.org, pri 
čemer ne bodo objavljeni nobeni osebni podatki ponudnikov. Ponudnik izbranega logotipa bo obveščen 
pisno po pošti.  
Prispeli neizbrani predlogi se arhivirajo in ne bodo nikjer javno uporabljeni ali objavljeni. 
 

9. Dodatne informacije 
 
Za dodatna vprašanja in informacije o natečaju pokličite na tel. št. 051 38 28 86 ali pišite na elektronsko 
pošto gasilska.zveza.zalec@siol.net, kontaktna oseba Sabina Sorčan. 
 
Vabljeni k sodelovanju! 
 

Predsednik GZ Žalec: 
Edvard Kugler 
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