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Zadeva: Natečaj za pridobitev fotografij in preventivnih sporočil v projektu  

               »GASILCI NA ZVEZKIH« 

 

Spoštovani, 

poveljstvo Gasilske zveze Slovenije je na svoji seji 24. 10. 2019 sprejelo sklep, da se s podjetjem 

Kopija–nova d. o. o. pristopi k projektu »GASILCI NA ZVEZKIH«. 

Omenjeno podjetje se ukvarja s prodajo oz. organizirano oskrbo z delovnimi zvezki in šolskimi 

potrebščinami in ima v Sloveniji približno 23 % tržni delež. 

Cilj projekta je, da se platnice šolskih zvezkov (tudi različnih beležnic in podobnega) opremi z 

motivi fotografij gasilcev s kratkimi sporočili. Gasilska zveza Slovenije vstopa v projekt kot 

partnerka. Predvideno je, da podjetje Kopija – nova d. o. o. poskrbi za izdelavo, distribucijo in 

prodajo zvezkov, Gasilska zveza Slovenije pa pomaga pri oblikovanju motivov in drugih vsebin 

na zvezkih ter komunikaciji, ki vsebinsko podpira posamezni izdelek in celotni projekt – od 

vsakega prodanega zvezka dobi del kupnine. Nosilka izvedbe projekta na strani Gasilske zveze 

Slovenije je Komisija za preventivo. 

Konceptualno je predvidena kolekcija izdelkov (zvezek, beležnica, rokovnik …) s 5 do 10 

različnimi motivi – fotografijami gasilcev med izvajanjem različnih nalog, ki predstavljajo 

lastnosti oz. vrline gasilca, kot so GASILEC SEM POGUMEN, GASILEC SEM MOČAN, GASILEC 

SEM HRABER, GASILEC SEM HITER, GASILEC SEM SRČEN,….. Zaželene so fotografije iz realnih 

dogodkov s področja operative in dela z mladino. 

Na zadnji strani izdelkov bodo natisnjena različna preventivna sporočila, ki naj bi mlade 

osveščala o preventivnih ukrepih preprečevanja nastanka požarov in drugih nesreč. 

Preventivna sporočila bodo dolga do 65 znakov upoštevajoč tudi presledke. Nekaj primerov: 

http://www.gasilec.net/
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Javljalnik dima rešuje življenja, V sili pokliči 112, Gasilnik v vsako stanovanje, Začetni požar 

lahko pogasite sami,… 

V okviru projekta objavljamo natečaj za pridobitev fotografij in preventivnih sporočil, ki bi jih 

– po izboru najboljših – uporabili pri tisku kolekcije omenjenih izdelkov. Fotografije in 

preventivna sporočila, bo izbrala komisija, imenovana s strani Gasilske zveze Slovenije in 

podjetja Kopija–nova d. o. o.. Fotografije bodo na izdelkih avtorizirane. Avtorji izbranih 

fotografij bodo prejeli brezplačno vse številke revije GASILEC, ki bodo izšle v letu 2020, avtorji 

preventivnih sporočil pa prvih šest številk revije. 

Za sodelovanje v natečaju je potrebno fotografije ali preventivna sporočila poslati na 

elektronski naslov dusan.vizintin@gasilec.net najkasneje do 15. 12. 2019, z navedbo avtorja 

(priimek, ime, gasilsko društvo). S sodelovanjem na natečaju vsak avtor soglaša s tiskom 

fotografije ali preventivnega sporočila na predvidene izdelke.  

Prosimo, da gasilske zveze o natečaju obvestijo svoja gasilska društva. 

Z gasilskim pozdravom: »NA POMOČ!« 

 

 Poveljnik: Predsednik: 

 Franci Petek Janko Cerkvenik 
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