
 
 

 
 
 

razpisuje 
interni likovni natečaj za 

 

IDEJNO OBLIKOVANJE 

L O G O T I P A 
za projekt Erasmus+ 

 

 
 
Pozdravljeni učenci in učenke naše šole, 
 

vabimo vas k aktivnemu sodelovanju pri projektu Erasmus+, v 
katerega je z letošnjim šolskim letom vključena tudi naša šola.  
 

V nekaterih  aktivnostih pri projektu si želimo, da bi sodelovali tudi 
vsi učenci naše šole, zato smo za vse vas, ki radi likovno ustvarjate, 
pripravili čisto pravi likovni izziv: IDEJNO OBLIKOVANJE LOGOTIPA za 
projekt Erasmus+. 
 

 

 
 
 

CILJ NATEČAJA 
 

Pridobiti želimo idejno zasnovo za logotip, ki bo odražal rdečo nit 
projekta Erasmus+ vseh šestih sodelujočih držav, ki jih povezuje 
skupna tematika iz grške mitologije (Jazon in Argonavti). Logotip bo 
uradni simbol tega mednarodnega projekta in se bo uporabljal za 
različne promocijske namene: elektronska pošta, dopisi, vabila, letaki, 
brošure, spletna stran, družabna omrežja ... 

 
 

 

TRAJANJE NATEČAJA:    1. - 15. december 2020 

 

 

 
POGOJI NATEČAJA 

 
Sodelujete lahko vsi učenci 4. - 9. razreda. Vsak učenec lahko prispeva 
največ dva (2) predloga za logotip: 
 

→ narisan ali naslikan naj bo na formatu A5 ali A4; 

→ motiv je lahko vrisan v geometrijski lik (krog, kvadrat, 
pravokotnik, oval, polkrog …), vendar to ni nujno; 

→ biti mora preprost in jasnih oblik, privlačen naj bo v barvah 
in izviren po motivu. 

Primeri logotipov 
preteklih projektov Erasmus+ 



 

Pri vsebinski zasnovi v svojo idejo vključite:  
 

 
 

→ naslov projekta Sailing the sea of time – European history as 
OUR (hi)story (Naša skupna zgodovina in zgodbe, ki nas povezujejo); 

 

→ vse sodelujoče države: Nemčija, Francija, Italija, Hrvaška, Grčija 
in Slovenija; 

 

→ vsem državam skupno tematiko: Grška mitologija z Argonavti. 
 

 

 

Vas je že prešinilo, kako bi izgledala vaša 
ideja tega logotipa?  
 

 

• Potem pa kar svinčnik, barvice, 
flomastre, barve in čopiče v roke in 
pišite, rišite, barvajte in oblikujte skico ali 
dve.  

• Če ste vešči, lahko ustvarjate tudi z 
računalnikom in računalniškim 
programom za oblikovanje. 

 

 

 

 
ODDAJA IDEJNIH PREDLOGOV 
 

Rok za oddajo: torek, 15. 12. 2020 
 

Način oddaje:  

→ oblikovan logotip skenirajte ali fotografirajte in ga shranite 
kot .jpg/.jpeg datoteko; 

→ datoteko poimenujte z imenom in priimkom in razredom; 

→ oddajte jo v Googlov obrazec na povezavi TUKAJ. 
  

 

 

 
RAZSTAVA IN IZBOR 
 

 

Vsi oddani idejni predlogi logotipov bodo po končanem natečaju vidni 
v spletni razstavi. Potekalo bo tudi šolsko spletno glasovanje za tri 
najboljše logotipe.  

Ti trije predlogi bodo šli še v računalniško oblikovanje, šola pa si 
pridržuje pravico do dodatnega oblikovanja izbranih logotipov.  
 
Logotipi bodo v januarju 2021 poslani v Grčijo, kjer bo potekalo 
mednarodno glasovanje za najboljši logotip izmed vseh šestih 
sodelujočih držav. 

 

Pri izboru logotipa  
iščemo nabolj izvirno 
in ustvarjalno idejo,  

ki predstavlja 
projekt Erasmus+,  

ne pa najboljše  
likovno delo. 

NAGRADA 
 

 

 

• Avtorji na šolskem 
natečaju izbranih treh 
idejnih predlogov za 
logotip bodo prejeli 
praktično nagrado. 

 

• Avtor najboljšega 
logotipa na 
mednarodnem izboru 
pa bo prejel nagrado 
zaključni izlet za cel 
razred. 

 
 
 

 
 

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na učiteljico Suzano Zgonec: 
suzana.zgonec@guest.arnes.si 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1Z3E3NgCRK2v0efmVND6-O6sRPInibrftzqrNM0ZuUmE/edit
mailto:suzana.zgonec@guest.arnes.si

