
Košarkarski klub Krka Novo mesto 
Zupančičevo sprehajališče 1 
8000 Novo mesto 
 
razpisuje 
 

JAVNI NATEČAJ 
ZA ODDAJO PREDLOGOV ZA CELOSTNO GRAFIČNO PODOBO 

IN ZNAK KOŠARKARSKEGA KLUBA KRKA NOVO MESTO 
 
Košarkarski klub Krka Novo mesto objavlja javni natečaj za oddajo predlogov za unikatno 
celostno grafično podobo in znak. 
 
1. Namen javnega natečaja je izmed predloženih rešitev izbrati celostno grafično podobo in 
znak Košarkarskega kluba Krka Novo mesto, ki bosta predstavljala klub ter oplemenitila 
pojavnost kluba. 
2. Predlog, ki ga bo izbrala komisija, bo nagrajen in sicer z denarno nagrado v višini 500,00 €. 
3. Celostna grafična podoba bo uporabljena na vseh tiskovinah, spletnih straneh, v medijih in 
na opremi. Celostna grafična podoba mora: 
- biti unikatna in ustvarjena izključno za namen tega razpisa, 
- biti hitro prepoznavna in privlačna, 
- biti kreativna in pozitivna, 
- biti pripravljena v vektorski obliki, 
- smiselno vključevati dosedanjo zeleno barvo kluba. 
4. Elementi celostne grafične podobe morajo biti oblikovani tako, da so primerni za 
najrazličnejšo uporabo (na dopisnih listih, plakatih, zloženkah, video grafikah, športni opremi 
ipd.). Oblika, barve in druge značilnosti, razen tistih opredeljenih v točki 3, niso določene. 
5. Oblikovanemu predlogu CGP-ja morajo biti priloženi tudi obrazložitev pomena ter predloge 
aplikacij za: 
- košarkarski dres, 
- navijaško majico, 
- objave na socialnih omrežjih (Facebook, Twitter, Instagram). 
6. Natečaja se lahko udeležijo vse fizične in pravne osebe, ki so pripravljene oblikovati idejne 
rešitve pod pogoji natečaja. 
7. Interesenti naj svoje predloge z obrazložitvijo in aplikacijo na materiale posredujejo na 
Košarkarski klub Krka Novo mesto, s pripisom: Javni natečaj – za oddajo predlogov za celostno 
grafično podobo in znak Košarkarskega kluba Krka Novo mesto. Podatki o avtorju in izjava o 
avtorstvu morajo biti priloženi predlogu (izpolnjeno, natisnjeno in podpisano), izpolnjeni na 
Obrazcu 1. 
8. S podelitvijo nagrade naročnik (Košarkarski klub Krka Novo mesto) odkupi vse materialne 
avtorske pravice za celostno grafično podobo, znak in priložene aplikacije na materiale. 
9. O izbiri bodo avtorji obveščeni preko elektronske pošte. Komisija si pridružuje pravico, da 
ne izbere nobenega od predlogov. 
10. Javni natečaj bo odprt do 10. 6. 2018 (za predloge poslane po pošti velja poštni žig). Prijavo 
na razpis lahko pošljete preko e-pošte na info@basketkrka.si ali po pošti na naslov: 
Košarkarski klub Krka Novo mesto, Zupančičevo sprehajališče 1, 8000 Novo mesto. 
  

mailto:info@basketkrka.si


Obrazec 1 
 

PODATKI O AVTORJU 
 
 
Ime: 

  

 
Priimek: 

  

 
Naslov: 

  

 
Telefonska številka: 

  

 
Davčna številka: 

  

 
Številka tr. računa: 

  

 
 
 
 
 
 

IZJAVA 
 
 
Spodaj podpisani/-a                                                                    izjavljam, da sem avtor končne 
rešitve in aplikacij, predloženih na natečaj Košarkarskega kluba Krka.  
 
 
 
 
V                                 , dne                              . 
 
 

Podpis 


