
 

 

 

PRAVILA 

za sodelovanje  

na ustvarjalnem natečaju Notranjskega regijskega parka  

»Po starih vijugah v boljši jutri« 

 

Organizator in tema natečaja 

Organizator ustvarjalnega natečaja je Notranjski regijski park. Natečaj je izveden v 

okviru projekta LIFE STRŽEN (LIFE 16 NAT/SI/000708). Tokratna tema oziroma 

naslov natečaja je »Po starih vijugah v boljši jutri«.  

Želeli bi, da mladi z nami delijo svoje domišljijske predstave, kako si predstavljajo vpliv 

renaturacije na jezero. Kakšne spremembe bodo doživele rastline in živali po 

zadrževanju vode v strugi, še posebej ptica bobnarica, ki ji jezero nudi domače in 

prijetno zatočišče, sploh sedaj ob ureditvi mirne cone.  

Sodelovanje na natečaju 

Na natečaju lahko sodelujejo vsi otroci in mladi do 18. leta, ki prebivajo v Sloveniji. Na 

natečaju ne morejo sodelovati ožji družinski člani zaposlenih pri organizatorju in na 

projektu LIFE STRŽEN (otroci, posvojenci, bratje, sestre). S tem, ko udeleženec pošlje 

svoje delo na natečaj in njegov starš ali skrbnik izpolni ustrezno soglasje, udeleženec 

sprejme tudi razpisne pogoje natečaja. 

Oddaja del in trajanje natečaja 

Vsa ustvarjalna dela pošljite (ali prinesete) na naslov Notranjski regijski park, Tabor 

42, 1380 Cerknica, s pripisom »Po starih vijugah v boljši jutri«.  

Literarna in fotografska dela lahko pošljete tudi po elektronski pošti na e-naslov: 

info@notranjski-park.si.  

Ustvarjalni natečaj se začne z objavo natečaja na spletni strani www.life.notranjski-

park.si, dne 01. 10. 2021. 

Rok oddaje del je 31. 3. 2022.  
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Kategorije natečaja  

I. LIKOVNI NATEČAJ  

Likovni natečaj je namenjen otrokom, ki obiskujejo vrtec, in učencem prve triade 

osnovnih šol (1. do vključno 3. razred). Dovoljena je uporaba katere koli likovne 

tehnike, maksimalna velikost formata je A3. 

Vsak udeleženec lahko na natečaj pošlje eno likovno delo, na zadnjo stran izdelka pa 

mora pripisati naslov dela in podatke o avtorju (ime, priimek, naslov, razred, šola, 

elektronski naslov, telefonska številka); če je izdelek nastal v okviru šolskih obveznosti 

pa še ime in priimek ter kontakt mentorja/ice. Uporabite lahko priloženi obrazec. 

 

II. LITERARNI NATEČAJ  

Literarni natečaj je namenjen učencem druge triade osnovnih šol (4. do vključno 

6. razred). Dovoljena je uporaba katere koli literarne zvrsti. 

Vsak udeleženec lahko pošlje eno literarno delo, na zadnjo stran izdelka pa mora 

pripisati naslov dela in podatke o avtorju (ime, priimek, naslov, razred, šola, 

elektronski naslov, telefonska številka); če je izdelek nastal v okviru šolskih obveznosti 

pa še ime in priimek ter kontakt mentorja/ice. Uporabite lahko priloženi obrazec. 

 

III. FOTOGRAFSKI NATEČAJ  

Fotografski natečaj je namenjen učencem tretje triade osnovnih šol (7. do 

vključno 9. razred) in srednješolcem. Fotografija je lahko v barvni ali črno-beli 

tehniki, tehnika fotografiranja je prosta. Minimalna dimenzija fotografije mora biti 1920 

slikovnih pik (daljša stranica), predpisan format je JPEG, velikost datoteke pa 

minimalno 1,5 MB.  

Vsak udeleženec lahko pošlje eno fotografijo. Pri tem ne pozabite navesti naslednjih 

podatkov: naslov dela, podatki o avtorju (ime, priimek, naslov, razred, šola, 

elektronski naslov, telefonska številka); če je izdelek nastal v okviru šolskih obveznosti 

pa še ime in priimek ter kontakt mentorja/ice. Uporabite lahko priloženi obrazec. 

 

Izbor najboljših del in nagrade  

Izbor zmagovalnega izdelka bo opravila strokovna žirija. Nagrajeni bodo trije avtorji 

najboljših del iz posamezne kategorije (likovna, literarna, fotografska).Vsi prejeti 



 

 

izdelki bodo na ogled tudi na spletni strani projekta LIFE STRŽEN (www.life.notranjski-

park.si). 

 

LIKOVNI NATEČAJ: 

1. nagrada: 1x tablični računalnik 

2. nagrada: najem dveh kanujev (za 6 oseb) na Cerkniškem jezeru (3 ure) 

3. nagrada: najem dveh kanujev (za 6 oseb) na Cerkniškem jezeru (3 ure) 

 

LITERARNI NATEČAJ: 

1. nagrada: 1x tablični računalnik 

2. nagrada: najem dveh kanujev (za 6 oseb) na Cerkniškem jezeru (3 ure) 

3. nagrada: najem dveh kanujev (za 6 oseb) na Cerkniškem jezeru (3 ure) 

 

FOTOGRAFSKI NATEČAJ: 

1. nagrada: 1x tablični računalnik 

2. nagrada: najem dveh kanujev (za 6 oseb) na Cerkniškem jezeru (3 ure) 

3. nagrada: najem dveh kanujev (za 6 oseb) na Cerkniškem jezeru (3 ure) 

 

Vsi udeleženci natečaja prejmejo priznanje za sodelovanje na ustvarjalnem natečaju 

»Po starih vijugah v boljši jutri«.  

Nagrajenci natečaja bodo znani najkasneje 4. maja 2022. Seznam bo objavljen na 

spletni strani projekta LIFE STRŽEN (www.life.notranjski-park.si), in na Facebook 

profilu Notranjski park (https://www.facebook.com/notranjskipark/).  

 

RAZSTAVA NAJBOLJŠIH DEL  

Izbrani najboljši izdelki bodo razstavljeni v okviru prireditve "Dnevi Notranjskega 

parka", ki je vsako leto že tradicionalno konec meseca maja.  

 

KONČNE DOLOČBE 

Organizator lahko izbrana dela objavlja in uporablja v izobraževalne in promocijske 

namene v vseh tiskanih in elektronskih medijih brez predhodnega dovoljenja avtorja 

ali plačila. Organizator mora ob objavi dela navesti avtorja. 

Organizator lahko z razstavo gostuje na različnih lokacijah, brez predhodnega 

obvestila, dovoljenja avtorja ali plačila.  
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Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe in izgubo del med pošiljanjem.  

Izdelki morajo biti v celoti avtorsko delo sodelujočih, za kar prevzemajo vso 

odgovornost. Organizator si pridržuje pravico, da izdelke z neprimerno vsebino izloči 

iz natečaja. 

Sodelujete lahko samo z izdelki, ki še niso prejeli nagrad na ustvarjalnih natečajih. 

Sodelujete lahko le z izdelki, ki so bili ustvarjeni v letih 2021/2022.  

Rezultati izbora so dokončni, pritožba ni mogoča. Nagrad ni mogoče zamenjati ali 

izplačati v gotovini.  

V času trajanja natečaja bodo pravila na vpogled na spletni strani projekta LIFE 

STRŽEN (www.life.notranjski-park.si).  

Organizator lahko kadarkoli spremeni pogoje natečaja, če to zahtevajo vzroki tehnične 

ali komercialne narave oziroma vzroki na strani javnosti. Morebitne spremembe bodo 

objavljene na spletni strani (www.life.notranjski-park.si). 

 

Poleg poslanih del morajo sodelujoči na ustvarjalnem natečaju poslati tudi 

SOGLASJE STARŠEV oz. zakonitih zastopnikov.  
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