
 
 
 

KREATIVNI NATEČAJ ZA LOGOTIP  

»TUTORJI FERI« 
 

 

1. IZVAJALCI NATEČAJA 

Izvajalci natečaja so tutorji študenti Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in 

informatiko Univerze v Mariboru. 

 

 

2. TEMA NATEČAJA 

Tutorji FERI razpisujejo nagradni natečaj za izdelavo logotipa, ki ga bodo lahko vključili v 

svojo vizualno identiteto. 

 

 

3. TRAJANJE NATEČAJA 

Natečaj bo trajal od torka, 30. 3. do vključno srede, 14. 4. 2021.  

 

 

4. POGOJI ZA SODELOVANJE 

Na natečaj se lahko prijavijo vsi študenti Univerze v Mariboru, ki imajo v študijskem letu 

2020/2021 veljaven status. 

 

 

5. VSEBINA NATEČAJA 

Izvajalci Tutorji FERI s pomočjo natečaja iščejo idejno rešitev za boljšo prepoznavnost 

njihovega dela – logotip. Izbrana rešitev se bo uporabljala kot uradni prepoznavni znak, ki 

ga bodo vključevali in uporabljali za različne namene: spletna stran, družbena omrežja, 

brošure, promocijski material, elektronska pošta … 

 

 

6. KRATEK OPIS NAROČNIKA 

Namen tutorskega sistema je vodenje, usmerjanje, motiviranje in pomoč študentom pri 

pridobivanju znanja, kompetenc in veščin, ki pripomorejo k njihovi akademski, študijski in 

osebnostni uspešnosti. Študentom novincem skušajo olajšati študij, spodbujati 

medgeneracijsko sodelovanje študentov in skrbeti za njihov osebnostni ter strokovni razvoj 

v času študija. Prav tako tutorski sistem skrbi za sprotno in aktivno reševanje študijske 

problematike, razvoja študijskih programov ter omogoča študentom tutorjem, da se 

preizkusijo v vlogi učiteljev. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
7. LOGOTIP 

KRITERIJI ZA IZBOR  

• Vsestranska uporabnost. 

• Enostavna zapomnljivost logotipa. 

• Lahka prepoznavnost in nezamenljivost.  

 

LOGOTIP MORA VSEBOVATI: 

• Vektorsko obliko na formatu A4. 

• Barvno in črno-belo različico logotipa. 

• Barva in tipografija morata biti v skladu s CGP-jem Univerze v Mariboru  

o https://www.um.si/CGP/Splosno/Strani/default.aspx 

•  Kratek opis idejne rešitve. 

 

 

8. NAGRADA IN AVTORSKE PRAVICE 

Avtorja izbranega natečajnega predloga bo komisija o izbiri obvestila v dogovorjenem roku 

in mu podelila simbolično nagrado. Avtorju ostanejo moralne avtorske pravice in se ga 

smiselno navaja kot avtorja logotipa. 

 

Sodelujoči naročniku časovno, neodplačno in krajevno neomejeno dovoljujejo javno objavo 

njihovih del. Sodelujoči z oddano prijavo za sodelovanje v natečaju soglašajo, da v primeru, 

da bodo izbrani za nagrado, na naročnika prenesejo  avtorske pravice prijavljenega izdelka 

(v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah).  

 

 

9. ODDAJA NATEČAJNIH PREDLOGOV 

Zadnji rok za oddajo idejnih rešitev je 14. 4. 2021 do 00:00 po elektronski pošti na naslov 

nina.planinsek@student.um.si z zadevo »Natečaj-logotip Tutorji FERI«. Poleg idejne 

rešitve je obvezna priloga potrdilo o vpisu na Univerzo v Mariboru v tekočem študijskem 

letu. 

 

 

10. IZBIRA IN OBJAVA REZULTATOV 

O izbiri logotipa bo odločala strokovna komisija najkasneje do 20. 4. 2021. Tutorji FERI si 

pri tem pridružujejo pravico, da izdelek z neprimerno vsebino izločijo iz natečaja oz. ne 

izberejo nobene od prijav, če le-te ne bodo ustrezale. 

 

O izbiri bodo avtorji obveščeni preko elektronske pošte najkasneje do 21. 4. 2021. 

Rezultate natečaja bo naročnik objavil najkasneje do 25. 4. 2021 na družbenem omrežju 

Facebook profilu Tutorji FERI. 

 

 

11. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

S sodelovanjem v natečaju sodelujoči soglašajo, da naročnik natečaja hrani in obdeluje 

njegove osebne podatke za namen izvedbe natečaja. 

 

https://www.um.si/CGP/Splosno/Strani/default.aspx
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12. DODATNE INFORMACIJE 

Dodatna pojasnila v zvezi z natečajem dobite na elektronski pošti: 

nina.planinsek@student.um.si 

 

 

 

Vljudno vabljeni k sodelovanju na natečaju! 

 

 

 
Vodja tutorjev študentov FERI, 

Marko Gluhak, l.r. 
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