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NAGRADNI RAZIPS ZA OBLIKOVANJE CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE (CGP) 
ZDRUŽENJA DRAMSKIH UMETNIKOV SLOVENIJE (ZDUS) 

Združenje dramskih umetnikov Slovenije objavlja javni razpis za oblikovanje celostne 
grafične podobe društva. 

Predmet javnega razpisa je oblikovanje celostne grafične podobe na poudarku 
oblikovanja logotipa Združenja dramskih umetnikov Slovenije, ki bo uporaben za 
različne promocijske, članske in druge materiale. 

Od prijavitelja se pričakuje tudi, da pripravi predlogo za dopisni list, člansko izkaznico in 
vizitko.  

Za razpis oblikovanja CGP smo se odločili zato, da vzpostavimo lastno identiteto, 
prepoznavnost in originalnost organizacije ter našega delovanja. 

K sodelovanju na nagradnem razpisu so vabljeni predvsem študentje oblikovanja 
vizualnih komunikacij, ALU in sorodnih smeri ter vsi tisti oblikovalci, ki ste 
zainteresirani in vešči dizajniranja (obvezno tudi priprave za tisk) ter stari do 40 let. Na 
razpis se lahko odzovejo se lahko udeležijo le fizične osebe. Z razpisom želimo 
spodbuditi mlajše oblikovalce k ustvarjanju in razmišljanju o gledališču in gledališki 
umetnosti. 

V prijavi je potrebno predložiti: logotip, predlogo za dopisni list, vizitko in predlogo za 
člansko izkaznico (v dveh oblikah). 

Logotip naj vključuje celotno ime organizacije (Združenje dramskih umetnikov 
Slovenije), in še nek razpoznaven grafični element, ki naj bo skladen z gledališko 
ustvarjalnostjo, gledališko umetnostjo ter s poslanstvom organizacije, kar pa je 
prepuščeno izbiri prijavitelja ter isti razpoznaven grafični element brez celotnega imena 
organizacije. Logotip naj bo v barvni in črno-beli različici, v jpg formatu in v vektorski 
obliki. Določen mora biti izbor tipografij in barvne kode. Upoštevati je treba  
geometrijsko, likovno in barvno pravilo za oblikovanje logotipa. Predložite tudi kratko 
pisno obrazložitev logotipa – največ 1200 znakov. 

Pri dopisnem listu je potrebno zraven logotipa dodati tudi druge podatke organizacije: 

 dopisni list (velikosti A4): Združenje dramskih umetnikov Slovenije, Cankarjeva 
11, 1000 Ljubljana, spletna stran www.zdus.si, e-mail info@zdus.si  

 vizitka (velikosti 80 x 50 mm): Združenje dramskih umetnikov Slovenije, 
Cankarjeva 11, 1000 Ljubljana. www.zdus.si , Transakcijski račun: 6100 0600 
0006 642, Delavska hranilnica d.d., Davčna številka: 79001173, Matična številka: 
5244625. Vizitka mora vsebovati prostor za predstavitev imena in priimka člana, 
funkcijo v društvu ter e-naslov in spletno stran www.zdus.si. 

 Osnutek naj bo pripravljen v pdf formatu in s tehnično predpripravo za tisk. 
 Pri članski izkaznici (velikosti 85 x 55 mm) je potrebno zraven logotipa dodati 

tudi druge podatke in sicer obojestransko: 

http://www.zdus.si/
http://www.zdus.si/
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 1.  
- izkaznico s fotografijo člana; prostor za fotografijo velikosti 3,5 x 

4,5 cm oz. še primerne za prepoznavnost obraza 
 in  

- izkaznica brez fotografije, ki ima naslednje identifikacijske podatke 
uporabnika: ime in priimek, rojstni datum, poklic (v tem primeru se 
izključuje tč. 3) 

 2. osnovne podatke o društvu (naziv, ulica, kraj) v slovenskem in 
angleškem jeziku (Association of Theatre Artists of Slovenia) 

 3. prostor za ime in priimek člana društva, poklic (primer: Zvone Cerar, 
igralec) 

 4. rok veljavnosti članstva oz. izkaznice ali prostor za podaljševanje 
veljavnosti (s predlagano rešitvijo za veljavnost izkaznice ali 
podaljševanje) 

 5. logotipa dveh mednarodnih organizacij ITI/UNESCO in FIA, ki jih 
najdete na spletnih straneh www.zdus.si oz. http://www.fia-actors.com/ 
in http://www.iti-worldwide.org/  

 Osnutek naj bo pripravljen v pdf formatu in s tehnično predpripravo za 
tisk oz. izdelavo izkaznice. 

Splošni pogoji: 

Prijavitelju je prepuščena tudi izbira barv in vse ostale podrobnosti. Logotip bo 
naknadno uporabljen za spletno stran, žig, različne promocijske materiale, plakate, 
letake, nalepke in podobno in bo z izbranim oblikovalcem sklenjena avtorska pogodba 
za uporabo. Kriteriji izbora so: 

 lahka in sodobna prepoznavnost vsebinskih izhodišč  
 lahka prepoznavnost in nezamenljivost grafične podobe 
 likovna čistost in originalnost 
 vsestranska uporabnost in aplikativnost 
 enostavna zapomljivost logotipa 

Ponujene rešitve morajo ne glede na način pošiljanja prispeti na sedež Združenja 
dramskih umetnikov najkasneje do 1. februarja 2011 (velja poštni žig). Ponudniki svoje 
rešitve pošljejo priporočeno po pošti na naš naslov.  

Naslov: 

Združenje dramskih umetnikov Slovenije, Cankarjeva ulica 11, 1000 Ljubljana 

s pripisom: »Razpis CGP– NE ODPIRAJ« 

 Ponudniki morajo: 

http://www.zdus.si/
http://www.fia-actors.com/
http://www.iti-worldwide.org/
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 ponujeno rešitev predložiti na papirju in CD-ROMu (z navedbo računalniškega 
programa, v katerem je ponujena rešitev oblikovana) 

 priložiti kratko osebno predstavitev avtorja (ime in priimek, naslov, davčna 
številka, elektronski naslov, navedbo smeri študija, če je avtor študent, ter 
morebitno zahtevo za vrnitev izdelka v primeru, da rešitev ne bo izbrana), v 
primeru, da gre za skupinsko rešitev, pa je treba določiti  tudi nosilca ponujene 
rešitve 

 Izbor ponudbe in nagrada: 

Odpiranje ponudb ne bo javno. 

Komisija bo o izboru ponudb odločila najkasneje do 28. februarja 2011. V skladu s 
kriteriji izbora bo izbrana ponujena rešitev nagrajena z bruto zneskom 1600 EUR (tisoč 
šeststo). Nagrada predstavlja nadomestilo za prenos materialnih avtorskih pravic. 

Avtorske pravice: 

Združenje dramskih umetnikov Slovenije bo v roku 14 dni po odločitvi komisije o izboru 
ponudbe, ponudnika izbrane rešitve pozval 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. 16/2007-UPB3) v zvezi z izbrano 
rešitvijo logotipa na Združenje dramskih umetnikov Slovenije.   

 dodatno: 

ZDUS  bo obvestilo o zaključku predmetnega razpisa objavil na svoji spletni strani 
www.zdus.si, pri čemer bo objavljeno samo ime in priimek oblikovalca (s pisno izjavo 
lahko oblikovalec prepove objavo).  Ponudnik izbrane rešitve bo obveščen tudi pisno po 
pošti. Prijavi ne pozabite priložiti svojih osebnih podatkov (ime in priimek oziroma naziv, 
naslov, elektronski naslov, telefon, starost) ter fotokopijo prve strani osebne izkaznice ali 
kakšnega drugega dokumenta s katerega bo razvidno ime in rojstni datum. ZDUS se 
zavezuje spoštovati zakon o varovanju osebnih podatkov. 

ZDUS pridobi lastninsko pravico na izdelku izbrane rešitve ter ga ne vrača. Predložene 
rešitve neizbranih ponudnikov bo ZDUS vrnil na njihovo izrecno željo, ki mora biti 
izražena že v osebni predstavitvi.   

Komisija pri Združenju dramskih umetnikov Slovenije si pridržuje pravico, da ne izbere 
nobene ponujene rešitve. 

Ponudniki rešitev nosijo vse stroške v zvezi s pripravo in oddajo ponujenih rešitev. 
ZDUS v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala 
zaradi teh stroškov, brez ozira na končno izbiro ponujene rešitve 

  

 

http://www.zdus.si/
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Strinjanje s pravili: 

Sodelovanje na razpisu pomeni popolno strinjanje z vsemi navedenimi pravili. Ob prijavi 
na nagradni razpis je potrebno pisno oddati strinjanje z vsemi navedenimi pravili. 

Komisijo o izbiri bodo sestavljali člani ZDUS-a in en zunanji strokovnjak za oblikovanje 
in vizualne komunikacije. Komisija si pridržuje tudi pravico, da prijavitelja izbere 
pogojno in mu predlaga manjše popravke oz. se konkretneje dogovori o izvedbenih 
podrobnostih. 

 Druga pojasnila: 

Za dodatne informacije o razpisu se lahko obrnete na e-naslov: info@zdus.si 

Za tolmačenje besedila tega razpisa so pristojni na Združenju dramskih umetnikov 
Slovenije. 

 

V Ljubljani, 16.12.10       mag. Alenka Pirjevec l.r. 

                     predsednica  

 

 

 

 

 

 

 

 

Združenje dramskih umetnikov Slovenije 

Cankarjeva 11, 1000 Ljubljana 

info@zdus.si    www.zdus.si 
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http://www.zdus.si/

