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R A Z PI S  NAT E ČA JA  ZA  NO V  L O GO T IP  
Š T UDENT S KE  UR GENT NE S EKCI J E  

1. NAROČNIK IN RAZPISOVALEC NATEČAJA  

Študentska urgentna sekcija, DŠMM (v nadaljevanju ŠUS), Taborska ulica 8, 2000 Maribor, naroča in 

razpisuje javni natečaj za likovno izdelavo znaka (logotipa) za ŠUS.  

2. PREDMET NATEČAJA  

Predmet natečaja je likovna izdelava znaka (logotipa), ki izhaja iz definicije in usmeritve ŠUS (točka 

2.1.). Osnovno vodilo za oblikovanje slikovnega dela logotipa naj bo enostavnost in čistost oblike. 

Logotip naj bo uporaben za tiskano in spletno aplikacijo.  

2.1. DEFINICIJA IN USMERITEV ŠUS   

Nadgradnja znanj in veščin študentov medicine, ki jih zanima področje urgentne medicine. 

Nameni projekta so: 

1. osvežitev že pridobljenega znanja s področja obravnave nujnih stanj, 

2. osvojitev praktičnih veščin, potrebih za oskrbo nujnih stanj, 

3. avtomatizacija protokolov oskrbe nujnih in urgentnih stanj, 

4. seznanitev z uporabo medicinske opreme in pripomočkov, ki se uporabljajo pri obravnavi bolnika v 

nujnem stanju. 

 

Cilj projekta je omogočiti zainteresiranim študentom izpopolnitev in poglobitev znanj in veščin, ki so 

bistveni za obravnavo urgentnega bolnika. Vsako leto organiziramo urgentni vikend, ki je stičišče vseh 

naših ciljev in izobraževanja. 

3. SODELOVANJE NA NATEČAJU  

Na natečaju lahko sodelujejo študentje Medicinske fakultete v Mariboru, ki so člani DŠMM.  

4. TRAJANJE NATEČAJA IN ODDAJA REŠITVE 

 

Natečaj bo objavljen v ponedeljek, 13. april 2020 na FB strani projekta ŠUS in spletni strani projekta 

ŠUS. Ponujene rešitve morajo biti posredovane po elektronski pošti, na naslov: sus@medicinec.si, s 

pripisom v zadevi: Natečaj za izdelavo logotipa ŠUS. Predlogi morajo biti posredovani do vključno 

petka, 30. aprila 2020 do 12.00 ure. Nepravilno označenih ali prepozno prispelih rešitev naročnik 

natečaja ne bo upošteval. V vsaki poslani pošiljki je lahko ena rešitev. En sodelujoči lahko poda več 

rešitev. Vsak sodelujoči v natečaju z odposlano elektronsko pošto soglaša s pogoji natečaja. Vsak 
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ponujen predlog mora vsebovati monokromatsko ter barvnorešitev. Predlogi morajo biti narejeni v 

vektorski obliki ter posredovani v .pdf in .jpg datoteki. Vsaka ponujena rešitev mora vsebovati vse 

sestavne dele, ki so opredeljeni v točki 4. POGOJI PRIPRAVE PONUJENIH REŠITEV.  

5. POGOJI PRIPRAVE PONUJENIH REŠITEV  

Idejna rešitev mora vsebovati: tri različice logotipa: slikovni znak brez besedilnega dela in z besedilnim 

delom: Študentska urgentna sekcija ter s skrajšanim napisom ŠUS; 

- barvno in črno-belo različico, negativ (črno-bel) 

- izbor tipografij; 

- izbor barvne sheme (Pantone, CMYK in RGB); 

- prikaz črno-bele in barvne različice v treh velikostih – primernih za uporabo na tiskovinah, spletnih 

straneh; prikaz najmanjše priporočljive velikosti; 

- prikaz logotipa z besedilom ob logotipu levo/desno/zgoraj/spodaj; 

- kratka pisna obrazložitev in argumentacija zasnove (največ 1500 znakov).  

Logotip naj bo predstavljen na A4 formatu v elektronski obliki kot .pdf datoteka (za vektorski logotip) 

in .jpg datoteka z min. 300 dpi resolucije (za rastrski logotip).  

Vse poslane datoteke morajo vsebovati avtorjeve podatke ter ime različice, po načinu:  

Ime_Priimek_slikovni_znak, Ime_Priimek_daljse_imerazličice, Ime_Priimek_krajse_imerazličice. 

Ponujene rešitve, ki ne bodo izpolnjevale zgoraj navedenih pogojev, bodo izločene in jih strokovna 

žirija ne bo ocenjevala.  

6. RAZPIS NATEČAJA  

Razpis natečaja bo objavljen na Facebook strani ŠUS (https://www.facebook.com/urgenca/). Razpisna 

dokumentacija bo dostopna na spletni stranu ŠUS (http://www.medicinec.si/projekt/studentska-

urgentna-sekcija/).  

7. IZBOR REŠITVE PO MNENJU STROKOVNE ŽIRIJE  

Med vsemi prispelimi rešitvami bo sedemčlanska strokovna žirija v sestavi: 

- Lucia Lo Cascio 

- Rebeka Globevnik 

- Neža Hernaus 

- Luka Petravić 

- Vid Atlešek 

- Eva Tiefengraber 

- Alia Žel 

Imenovana s strani predsednice ŠUS Lucie Lo Cascio, pregledala, ocenila in med ponujenimi rešitvami 

izbrala tisto, ki bo najbolj ustrezala razpisanim zahtevam natečaja.  

8. KRITERIJI OCENJEVANJA  

https://www.facebook.com/urgenca/
http://www.medicinec.si/projekt/studentska-urgentna-sekcija/
http://www.medicinec.si/projekt/studentska-urgentna-sekcija/
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Strokovna žirija bo ocenjevala samo tiste ponujene rešitve, ki bodo oddane skladno s tem razpisom k 

oddaji ponudbe in bodo zadostile razpisnim kriterijem:  

1. kriterij: takojšna prepoznavnost in povezanost logotipa z vsebinskimi izhodišči  
2. kriterij: likovna čistost, enostavnost in originalnost logotipa 
3. kriterij: vsestranska uporabnost in aplikativnost logotipa  
 
Izbrana bo tista rešitev, ki bo najbolj ustrezala podanim kriterijem. Če bosta podanim kriterijem enako 

ustrezala dva ali več logotipov, bo izbran tisti, ki bolje ustreza 1. kriteriju.  

Po izvedenem ocenjevanju rešitev, prispelih na natečaj, skladno s postavljenimi kriteriji, bo strokovna 

žirija pripravila vrstni red ponujenih rešitev. Odločitev strokovne žirije je dokončna.  

Obvestilo o zakljucku natečaja in izbrani rešitvi bo objavljeno na Facebook strani ŠUS 

(https://www.facebook.com/urgenca/) predvidoma v 15 dneh od dneva, določenega za predložitev 

natečajnih rešitev, to je do 30.4.2020.  

9. OBVEZNI PODATKI  

Vsak sodelujoci mora rešitvi v elektronski pošti priložiti še podatke: 

- ime in priimek,  
- naslov (ulica, pošta in poštna številka), 
- kontakt (telefon ali elektronski naslov), 
- letnik in smer študija na Medicinski fakulteti.  

10. ODPIRANJE PONUDB  

Odpiranje ponudb bo za javnost zaprto. Izbira in posvet žirije bo za javnost zaprt. Vse rešitve bodo do 

odločitve strokovne žirije shranjene pri skrbniku natečaja, članu ŠUS, Luku Petraviću. 

11. NAGRADA ZA IZBRANO REŠITEV   

Ponudnik rešitve, ki bo izbrana s strani strokovne žirije bo prejel nagrado, zagotovljeno brezplančno 

mesto na naslednji izvedbi Študentskega urgentnega vikenda. 

Nagrada za izbrano rešitev predstavlja nadomestilo za prenos vseh materialnih avtorskih pravic. 

Nagrajeni avtor bo pozvan 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. 

16/07 - UPB, 68/08 in 110/13) v zvezi z izbrano rešitvijo logotipa z avtorja na ŠUS, za nadaljnjo 

uporabo v tiskani in elektronski obliki.  

Nagrajeni avtor se obvezuje, da bo ob podpisu pogodbe izročil naročniku in razpisovalcu natečaja 

nagrajeno delo v taki elektronski obliki, da bo primerna za nadaljnjo uporabo tako v tiskanih kot 

elektronskih medijih.  

Vse materialne ali druge stroške, povezane s pripravo in oddajo ponudbe za natečaj, nosijo ponudniki 

sami.  
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Naročnik in razpisovalec natečaja si pridržuje pravico, da ne izbere nobene od predloženih rešitev, če 

nobena od prejetih rešitev ne bo ustrezala razpisanim kriterijem, oziroma, če noben predlog ne bo 

ustrezen v vseh treh razpisanih kriterijih.  

12. DODATNE INFORMACIJE  

Dodatne informacije v zvezi z natečajem so vam na voljo na sus@medicinec.si. 

 

Študentska urgentna sekcija 
Lucia Lo Cascio 
Vodja ŠUS 
 
Maribor, 13.4.2020 
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