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Javni natečaj za izbiro imena, pozicijskega slogana in simbola 
nacionalnega sistema v podporo poslovnim subjektom 

 

 
VPRAŠANJA IN ODGOVORI 

 
 
Datum: 15.2.2017 
 

1. V naši kreativni ekipi nadobudno iščemo rešitev za novi CGP portala e-Vem, smo pa na spletni strani 
http://www2.uil-sipo.si/ začudeno opazili, da je besedilo "e-Vem" neregistrirano oz. nezasedeno. Pri tem 
bi še dodal, da se nam zdi obstoječi portal e-Vem (tako design, uporabniška izkušnja, kot tudi samo ime) 
zelo simpatičen in se pravzaprav sprašujemo zakaj ga sploh želite zamenjati. 

 
ODGOVOR: Zaščiteno je ime Vem z vsemi izpeljankami, zato je tudi ime “e-vem” kot tako problematično. Cilj natečaja je 
izbor novega imena za celoten sistem podpore poslovnim subjektom, katerega sestavni del je tudi portal eVem, ki bo 
spremenil svoje ime. 
 

2. Pod točko 4. natečaja je zavedeno, da je potrebno natečajno nalogo oddati tudi na elektronskem mediju 
v .pdf. obliki in vektorski obliki. V zvezi z navedenim me zanima, ali je mišljeno, da je potrebno v navedeni 
obliki oddati samo natečajno naloga ali tudi vsako aplikacijo posebej (npr. dopisni list, vizitko, ... itd). 

 
ODGOVOR: V točki 4 so navedeni obvezni elementi natečajne naloge, kamor spadajo tudi aplikacije simbola na osnovne 
tiskovine, označevalno tablo, zastavo in pingvina. Torej v pdf. In vektorski obliki oddate tudi navedene aplikacije. 
 
 

3. Zanima me ali lahko na natečaju za slogan in simbol za nacionalni sistem v podporo 
poslovnim subjektom sodeluje tudi Slovenec, ki trenutno ni nerezident Slovenije - začasno odseljen v 
tujino. Zanima me tudi če obstaja kakršnokoli pisno gradivo z informativnih dni, ker se jih nerezident ni 
mogel udeležiti. Če obstaja, prosim, da mi ga posredujete. 

 
ODGOVOR: Na natečaju lahko sodelujejo tudi nerezidenti Slovenije, pogoj pa je, da so natečajne naloge in njihovi opisi 
pripravljeni v slovenskem jeziku. 
 


