
 
 
 
 

 
 
 

NATEČAJ ZA LOGOTIP PROJEKTA 
ERASMUS+ 

»Climate is Changing. Let’s Change Climate. Make Difference 
Together!« 

 

I. PREDMET NATEČAJA IN VSEBINA 
Predmet natečaja je oblikovanje logotipa Erasmus+ projekta »Climate is Changing. Let’s Change Climate. 
Make Difference Together! – Podnebje se spreminja. Spremenimo podnebje. Skupaj naredimo razliko«. Logotip 
mora izražati in sporočati vsebino projekta, na način, da predstavi okolijske težave in boj proti negativnim 
podnebnim spremembam. Vsebovati mora tudi simbole, povezane z Evropo in sodelujočimi državami v projektu 
(Italije, Grčije, Portugalske, Francije in Slovenije) ter naslov projekta.  
 

II. POGOJI ZA SODELOVANJE, OBLIKA IN TEHNIKA 
1. Vsak udeleženec natečaja ali skupina udeležencev lahko predstavi do 3 logotipe. 
2. Udeleženec natečaja ali skupina udeležencev jamči za izvirnost in avtorstvo predstavljenih logotipov. 
3. Predstavljen logotip mora biti oddan v črno-beli in barvni obliki na formatu A4 (na prvi polovici A4 

formata v črno-beli obliki, na drugi polovici A4 formata v barvni obliki).  
4. Tehnika: prosta tehnika. 
 

III. MERILA IN IZBOR 
1. Žirija, sestavljena iz projektnega šolskega tima, bo ocenila in izbrala prejete predloge, na podlagi 

naslednjih meril, ki so enaka za vse partnerske šole: 

 preprosta in jasna identifikacija s projektom (do največ 50 točk), 

 inovativno in ustvarjalno oblikovanje (do največ 20 točk), 

 prilagodljivost in uporabnost pri diseminaciji- razširjanju rezultatov projekta (do največ 30 točk). 
2. Žirija bo izbrala 5 predlogov logotipov, ki jih bo predložila mednarodnemu izboru. Izbrani predlogi 

bodo nagrajeni. 
3. Mednarodna žirija, ki jo sestavljajo ravnatelji, koordinatorji in dva člana šolskega tima projekta iz 

vsake partnerske šole, bo na podlagi prejetih predlogov in zgoraj določenih meril izbrala logotip 
projekta. 

 

IV. POSTOPEK ODDAJE IN ROKI 
1. Udeleženci natečaja ali skupina udeležencev oddajo predloge na elektronski naslov 

sola@srednjasolaizola.si in na elektronski naslov natasa.cah@guest.arnes.si, pri tem navedejo: 

 Zadeva: Natečaj za oblikovanje logotipa. 

 Vsebina: podatki o udeležencu natečaja oziroma skupini udeležencev (ime in priimek, oddelek, 
telefonska številka). 

2. Rok za oddajo predlogov je 29. 1. 2021 do 12.00 ure. 
3. Izbor in objava nacionalnih rezultatov 5. 2. 2020. 
4. Mednarodni izbor 24. 2. 2021. 

 

Izola, december 2020 
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