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Razpis za logotip 12.1.2017 

 
TROP ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI PROJEKTA KVAJDEJ 2017 

razpisuje 

NATEČAJ ZA IZDELAVO LOGOTIPA 

1. Kdo lahko sodeluje? 
 

Sodelujejo lahko vsi skavti, tudi neaktivni, ki prihajajo iz Gorenjske (t.j. iz stegov, ki se 

tradicionalno udeležujejo ali se še bodo udeleževali tabora Kvajdej – Breznica, 

Domžale, Homec, Kamnik, Komenda, Kranj, Moravče, Preddvor, Radovljica, Škofja 

Loka, Poljanska dolina, Železniki, Žiri). 

2. Pogoji in omejitve 
 

Predmet natečaja je izdelava logotipa, ki bo uporabljen kot uradni logotip projekta 

Kvajdej 2017 in se bo uporabljal za promocijo tabora Kvajdej v vseh uradnih 

dokumentih, dopisih, na spletu, izvezen bo na našitkih, natisnjen na majicah itd. 

 

V želji, da na razpisu sodeluje čimveč oseb, predvsem IV s talentom a brez morebitnih 

tehničnih znanj oblikovanja, smo se odločili, da lahko logotip izdelate ročno. 

Neobvezni napotki: logotip narišete z enobarvnim, po možnosti črnim flomastrom na 

belem A4 listu. Tako narejeno obrobo, logotip v črnobeli izvedbi poskenirajte. Nato 

nadaljujte in logotip pobarvajte z želenimi barvami. Poskusite logotip oblikovati 

tako, da bo potrebnih čim manj barv. Logotip lahko izdelate tudi v kakšni drugačni 

tehniki. 

 

Logotip lahko seveda naredite tudi s poljubnim računalniškim programom! 

 

Logotip naj vsebuje napis Kvajdej 2017 ter grafični element, ki simbolično odraža 

skavtstvo na gorenjskem ter tabor vseh gorenjskih čet – Kvajdej. Uporabite domišljijo 

in vso svojo iznajdljivost. Iz samega logotipa mora biti razvidna povezava z geslom 

Kvajdeja 2017 – Gora ni nora! 

 

GORA NI NORA, noro je na poti, odgovorno se je loti! 

 

V ospredju dogajanja na Kvajdeju bodo predvsem gore s svojo bogato simboliko. Gore 

so naravna danost, ki izrazito določi krajino in ljudi, ki tam živijo. So masiven spomenik 

mogočnosti narave in njenega stvarnika ter majhnosti človeka, ki se loteva vzpona na 
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visoke vrhove. In ravno vzpon, s svojo bogato sporočilnostjo, bo glavni navdih pri 

ustvarjanju Kvajdeja. Odgovornost, izkušenost in vztrajnost na poti ter zadoščenje na 

vrhu – razgled in vznemirjenost po prehojeni strmini. Ravno tako si želimo, da bi se naši 

skavti lotevali življenja in vseh izzivov, ki jih še čakajo. 

 

Trop za PR si pridržuje pravico, da izbrani logotip v manjši meri preuredi zaradi 

tehničnih ali drugih zahtev. 

3. Rok oddaje in izbor 
 

Predloge pričakujemo do 12.2.2017. 

Svoje predloge pošljite na lenart.podbreznik@skavt.net 

Prijava naj vsebuje: 

 poskenirano risbo logotipa (v .bmp formatu) ali s poljubnim računalniškim 

programom narejen logotip (v vektorski obliki in .pdf formatu). V vsakem 

primeru mora biti logotip narejen v visoki resoluciji – vsaj 300 dpi. 

 kratko pisno obrazložitev simbolov in elementov logotipa 

 podatke o avtorju (ime in priimek, steg, telefonsko številko). 

 

Vse prijave na razpis bo pregledal trop za PR in pod vodstvom Lenarta Podbrežnika 

izbral zmagovalni logotip. Izbirali bomo z ozirom na estetsko dovršenost, izvirnost in 

enostavnost zamisli, tehnično izpopoljenost in vsestransko uporabnost logotipa. 

 

Avtorju zmagovitega logotipa bo pripadla še posebna nagrada, ki bo podeljena na 

taboru. 

 

Bi-Pi! 

Lenart Podbrežnik, Dobrosrčni P. Orel 

mailto:lenart.podbreznik@skavt.net

