
  
 
 

NATEČAJ ZA IZDELAVO LOGOTIPA PROJEKTA  

"ZAČNI MLAD, TEKMUJ POŠTENO"/"START YOUNG, COMPETE CLEAN" 

 

 

Predstavitev projekta  

 

Projekt "Začni mlad, tekmuj pošteno/Start Young, Compete Clean" Atletska zveza 

Slovenije (AZS) pripravlja z UNESCO skladom za preprečevanje dopinga v športu ter ob 

podpori Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ) in Zavoda 

za šport RS Planica. Projekt je namenjen promociji teka, gibanja in zdravega 

udejstvovanja v športu za najmlajše in na preprost način spodbuja zdrav življenjski slog 

in izpostavlja pozitivne učinke atletike, kot so gibanje, zdrav način življenja, vztrajnost, 

trud, moč, zdrava tekmovalnost in krepitev telesne zmogljivosti. Program se bo izvajal v 

številnih izobraževalnih ustanovah po vsej državi, kjer so športne aktivnosti izvedene kot 

del izobraževalnega procesa.  

 

Po lanski izjemno uspešni akciji "Otroci tečejo", ki je v organizaciji AZS, OKS-ZŠZ in 

Zavoda za šport RS Planica k sodelovanju pritegnil več kot 250 izobraževalnih ustanov 

širom Slovenije in s tem več kot 30.000 otrok, smo letos akcijo množičnega teka v 

Sloveniji še nadgradili z dodatnimi vsebinami, ki jih podprl tudi UNESCO. Projekt je 

sestavljen iz dveh sklopov aktivnosti, pri čemer ena spodbuja izobraževalno komponento 

in druga množično udeležbo otrok: 

A) prikazi otroške atletike po Sloveniji; 

B) najbolj množičen tek za otroke. 

 

A)  Prikazi otroške atletike po Sloveniji 

 

Atletska zveza Slovenije je v skladu s svojo strateško usmeritvijo začela v letu 2015 

izvajati projekt Otroška atletika. Njen namen je, da otroci, ki se vključijo v atletiko, 

preživijo svoj prosti čas v zdravem in srečnem okolju in pridobijo ljubezen do gibalnih 

aktivnosti, ki jih bodo z veseljem nadaljevali celo življenje.  

 

Projekt Otroška atletika je vključen v program IAAF Kids' Athletics, ki ga je leta 2005 

ustvarila Mednarodna atletska zveza (IAAF) z namenom, da ponudi vadbo atletike, ki je 

prilagojena otrokovim potrebam, njihovim razvojnim sposobnostim in motivaciji.  

 

Program za otroke med 7. in 10. letom starosti je zasnovan tako, da otroci razvijajo 

gibalne spretnosti ter postopoma širijo in nadgrajujejo svoja gibalna znanja in 

sposobnosti. S prikazi otroške atletike po Sloveniji pod vodstvom izkušenih mentorjev ter 

atletov ambasadorjev, v katere bomo vključili tudi ozaveščanje o pomenu čistega športa, 

želimo čim več otrokom na zabaven in igriv način približati atletiko in vse njene pozitivne 

učinke. 

 

B) Najbolj množičen tek za otroke 

 

Ob priložnosti Kongresa Evropske atletske zveze, ki je potekal aprila lani, je kot 

omenjeno AZS v povezavi z OKS in Zavodom za šport RS Planica pripravila množičen tek 

za otroke, ki se ga je udeležilo več kot 30.000 otrok iz skoraj 300 slovenskih 

izobraževalnih ustanov. Ob tako lepem odzivu smo se odločili dogodek ponoviti in tudi na 

ta način za tek navdušiti še večje število otrok. Letos bo dogodek v sklopu projekta 

izveden v petek, 16. septembra 2016. 

 



  
 
 
Izhodišča in smernice za izdelavo logotipa projekta 

 

Želimo si, da bi se udeleženci in izvajalci programa "Začni mlad, tekmuj pošteno" 

identificirali in povezali z vrednotami, ki jih želimo poudariti. V ta namen in za boljšo 

prepoznavnost projekta želimo ustvariti poseben logotip projekta. Logotip se bo 

uporabljal v tiskanih dokumentih in promocijskih gradivih projekta (brošure, letaki, 

plakati, diplome, spletna stran, družabna omrežja ipd). Izbrana idejna zasnova bo 

nagrajena s praktično nagrado AZS in skupaj s podatki o nagrajencu (ime, priimek, kraj 

bivanja) predstavljena na spletni strani in družabnih omrežjih. Na natečaju lahko 

sodelujejo vsi otroci do 14. leta starosti. 

 

Vloga na natečaj naj vsebuje: 

- Logotip (elektronska verzija v jpg ali pdf formatu; ročno narejeni izdelki naj se 

pošljejo po pošti); 

- kratek opis logotipa; 

- kratko osebno predstavitev avtorja (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, 

telefonsko številko, datum rojstva). 

 

Kriteriji izbora so: 

- lahka in sodobna prepoznavnost vsebinskih izhodišč (pozitivne vrednote športa, 

mladostna igrivost in zabavna plat ukvarjanja z atletiko); 

- zapomljivost logotipa; 

- likovna čistost in originalnost. 

 

V pomoč naj vam bo: 

- Prikaz Otroške atletike: 

https://www.youtube.com/watch?v=CJwfU7j8oPk&feature=youtu.be 

 

Idejno zasnovo logotipa pošljite po e-pošti na pr@atletska-zveza.si ali na naslov Atletska 

zveza Slovenije, Letališka 33c, 1122 Ljubljana s pripisom »Natečaj Začni mlad, tekmuj 

pošteno« do četrtka, 25. avgusta 2016.  

 

Komisija Atletske zveze Slovenija bo pregledala idejne zasnove in do 31. avgusta 2016 

obvestila pošiljatelje o izboru, ki bo objavljen tudi na spletni strani www.slovenska-

atletika.si.  

 

Dodatne informacije v zvezi z natečajem lahko dobite na pr@atletska-zveza.si.  

 

Zahvaljujemo se vam za vaše sodelovanje in vas lepo pozdravljamo, 

 

Atletska zveza Slovenije 

 
Marko Božiček  

v.d. direktorja 
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