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Poročilo o izvedbi četrtega ustvarjalnega natečaja (šolsko leto 2020/2021)
Naslov natečaja: LIFE STRŽEN »Prihodnost našega planeta«
podakcija E3.2 – Ozaveščanje otrok in mladine

V šolskem letu 2020/2021 je bil izveden četrti od petih ustvarjalnih natečajev za otroke s ciljem
ozaveščanja lokalnega prebivalstva o pomenu projekta LIFE Stržen za lokalno skupnost. K sodelovanju
smo povabili predšolske in šolske otroke ter dijake.
Glavni namen natečaja je otrokom na nevsiljiv in zabaven način približati naravovarstvene vsebine, saj
je pomembno, da otroci že v zgodnjih letih življenja razvijejo pozitiven in spoštljiv odnos do narave.
K sodelovanju so bili povabljeni vrtci, osnovne šole in srednje šole iz celotne Slovenije. Različne
starostne skupine smo pozvali k sodelovanju z različnimi načini umetniškega izražanja. Tako smo za
predšolske otroke in otroke do 3. razreda razpisali likovni natečaj, za otroke od 4. do 6. razreda literarni
natečaj, za tiste v višjih razredih in srednješolce pa fotografski natečaj. Vsak udeleženec natečaja je
lahko sodeloval z enim ustvarjalnim delom.
Preko natečajev se otroke in mladino preko razpisane teme seznanja s problematiko, ki jo obravnava
projekt LIFE Stržen.
Izvedba natečaja je potekala v več korakih:
1. IZBOR TEMATIKE
Izmed okvirnih tem, ki so bile kot predlog podane v projektni prijavi (Cerkniško jezero, renaturacija,
bobnarica, pestrost vrst, ohranjanje habitatov in človekov vpliv), smo za četrto temo izbrali ohranjanje
habitatov in človekov vpliv. Natečaj smo poimenovali »Prihodnost našega planeta« in otroke pozvali,
da vzamejo prihodnost planeta »v svoje roke« in delijo z nami svoje želje, pričakovanja, upanja in
strahove.

Slika 1: PR fotografije natečaja »Prihodnost našega planeta«
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2. ORGANIZACIJA IN OBJAVA NATEČAJA
Pripravili smo dokumentacijo, in sicer vabilo k natečaju, pravila natečaja in soglasja za objavo izdelkov
za šole in starše otrok. Vso dokumentacijo smo razposlali učiteljem v šole in vzgojiteljem v vrtce po
celotni Sloveniji. Natečaj je bil dne 11. 9. 2020 objavljen na spletni strani projekta LIFE Stržen.
3. IZBOR ZMAGOVALNIH IZDELKOV
Rok za oddajo izdelkov je bil 31. 1. 2021. Decembra 2020 smo zaradi epidemije virusa COVID-19, šolanja
na daljavo in večinoma zaprtih vrtcev rok podaljšali do 30. 4. 2021.
Izbor zmagovalnih izdelkov v vsaki kategoriji (likovni, literarni in fotografski natečaj) je tako kot lani
opravila strokovna žirija. Slednja je bila sestavljena iz strokovnih zunanjih sodelavcev in zaposlenih v
Notranjskem regijskem parku. V žirijo smo za vsako kategorijo natečaja vključili po dva člana.
Nagrajence smo 11. 6. 2021 objavili na spletni strani LIFE Stržen in jih obvestili o uvrstitvi.
Prejeli smo 47 izdelkov. Vse prejete izdelke smo slikali oziroma skenirali in jih objavili na spletni strani
projekta LIFE Stržen 11. 6. 2021.

Slika 2: Likovni, literarni in fotografski izdelki natečaja

Slika 3: Zmagovalka likovnega natečaja »ŽIVALI POMAGAJO REŠITI PLANET«
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4. PRIPRAVA RAZSTAVE DEL IN PODELITEV NAGRAD
Zaradi epidemije koronavirusa napovedane podelitve nagrad in razstave izdelkov na majski prireditvi
Dnevi parka (ki je odpadla) ni bilo. Nagrajencem smo nagrade poslali po pošti, vsi udeleženci pa so po
pošti prejeli tudi priznanje za sodelovanje.

Slika 4: Priznanje, ki ga je prejel vsak udeleženec natečaja

Ogled prejetih izdelkov četrtega natečaja (šolsko leto 2020/2021) je možen na spletni strani projekta
LIFE STRŽEN, in sicer:
Izdelki likovnega natečaja na naslovu:
https://life.notranjski-park.si/sl/likovni-natecaj-20202021/
Izdelki literarnega natečaja na naslovu:
https://life.notranjski-park.si/sl/literarni-natecaj-20202021/
Izdelki fotografskega natečaja na:
https://life.notranjski-park.si/sl/fotografski-natecaj-20202021/

Poročilo pripravila:
Maja Košuta, svetovalka
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