
 

 

Ustvarjalni natečaj Notranjskega regijskega parka v šol. letu 2016/2017 

 

Organizator 

Organizator ustvarjalnega natečaja je Notranjski regijski park. 

Trajanje 

Ustvarjalni natečaj se začne 1. septembra 2016 in zaključi 15. marca 2017.  

Sodelovanje na natečaju 

Na natečaju lahko sodelujejo vsi osnovnošolci iz občin Bloke, Loška dolina in Cerknica, ki niso 

družinski člani zaposlenih pri organizatorju natečaja. Na natečaju ne morejo sodelovati osebe, ki ne 

sprejmejo razpisnih pogojev natečaja. Udeleženec sprejme razpisne pogoje s tem, ko pošlje svoje 

ustvarjalno delo na natečaj in starš ali skrbnik otroka izpolni ustrezno soglasje.  

Pogoji za uvrstitev na natečaj 

Udeleženci natečaja ustvarjajo na temo VODE NOTRANJSKE. S svojimi izdelki lahko izpostavijo 

okoljske probleme, načine varovanja voda, turizem, svoj prosti čas ob vodi…  

 

I. LIKOVNI NATEČAJ 

Likovni natečaj je namenjen učencem od 1. do vključno 3. razreda osnovnih šol. 

Učence želimo spodbuditi, da na likovni način izrazijo svoj odnos do teme »Vode Notranjske«. To lahko 

storijo v kateri koli likovni tehniki in v velikosti do formata A3. Vsak učenec lahko pošlje največ tri 

likovna dela. 

Na zadnji strani izdelka mora biti navedeno: ime, priimek in razred avtorja, naziv in naslov šole, naslov 

dela, ime in priimek ter kontakt mentorja. 

  

II. LITERARNI NATEČAJ 

Literarni natečaj je namenjen učencem od 4. do vključno 6. razreda osnovnih šol.  

Številni mladi dokazujejo, da znajo in zmorejo zelo ustvarjalno in kritično razmišljati o naravi okoli 

sebe. Vabimo jih na letošnji natečaj, še bolj se bomo razveselili novih literarnih ustvarjalcev. Vsak 

učenec lahko pošlje največ tri literarna dela. 



Na zadnji strani izdelka mora biti navedeno: ime, priimek in razred avtorja, naziv in naslov šole, naslov 

dela, ime in priimek ter kontakt mentorja. 

Tehnike izražanja: pesmi, črtice, anekdote in podobna krajša literarna dela na temo »Vode 

Notranjske«. 

 

III. FOTOGRAFSKI ali VIDEO NATEČAJ 

Fotografski ali video natečaj je namenjen učencem od 7. do vključno 9. razreda osnovnih šol.  

Izdelek je lahko v barvni ali črno-beli tehniki. Tehnika fotografiranja ali snemanja ni pomembna. Vsak 

učenec lahko pošlje največ pet fotografij ali en video. 

Izdelek mora biti poslan po elektronski pošti na naslov: dejvid.tratnik@notranjski-park.si. Poleg mora 

biti navedeno: ime, priimek in razred avtorja, naziv in naslov šole, naslov dela, ime in priimek ter 

kontakt mentorja. 

Vsa dela je treba prinesti, oddati ali poslati na naslov Notranjski regijski park, Tabor 42, 1380 Cerknica 

do 15. 03. 2017. 

Mentorjem na osnovnih šolah priporočamo, da glede na širino razpisa upoštevajo in naredijo notranji 

izbor ustvarjalnih del ter izdelkov. Priporočamo, da mentorji pošljejo le najkvalitetnejša dela s 

posamezne šole. 

Izvedbeni roki natečaja: 

 1. 9. 2016 – pričetek izdelave del na posameznih šolah 

 15. 3. 2017 – zadnji rok za oddajo del in zaključek razpisa (do 12.00 ure tega dne) 

 17. 3. 2017 – strokovni izbor in objava rezultatov 

 22. 3. 2017 – podelitev nagrad in priznanj (prostor VDC Cerknica) ob 17.00 uri 

 26. 3. 2017 – pravljični izlet z drevakom po Cerkniškem jezeru (12 najboljših učencev iz vseh 

štirih kategorij razpisa) 

Izbor najboljših izdelkov 

Vse prispele izdelke bo pregledala in ocenjevala strokovna natečajna komisija. 

Med natečajnimi izdelki bo natečajna komisija upoštevala:  

 izvirnost motiva in 

 kakovost tehnične izvedbe posameznega področja.  



 

Nagrade 

12 najboljših učencev (po trije najboljši iz vsake od štirih kategorij – likovna, literarna, fotografska, 

video): pravljični izlet z drevakom po Cerkniškem jezeru. 

 

Poleg izleta prvi trije učenci iz vsake od štirih kategorij prejmejo še dodatne nagrade:  

1. nagrada: Monografija Cerkniško jezero skupaj z igro Spomin.  

2. nagrada: Pravljica Prepovedana ljubezen ali priročnik Metulji Notranjske in Primorske (po izboru 

učenca). 

3. nagrada: Slikanica Enajst medvedov in cesarjeva hoja ali vodnik Cvet skrivnosti (po izboru učenca). 

 

Nagrajenci natečaja bodo znani 17. marca 2017; seznam bo objavljen na uradni spletni strani 

Notranjskega parka in na Facebook profilu.  

40 najboljših del bomo razstavili v prostorih Varstveno delovnega centra Cerknica, in sicer na Dan voda, 

22. marca 2017. Ta dan bodo podeljene tudi nagrade najboljšim učencem. Organizator natečaja lahko 

nagrajena dela objavlja in uporablja v izobraževalne in promocijske namene, pri čemer vedno upošteva 

avtorstvo dela.  

 

Prevzem nagrad 

Rezultati izbora so dokončni. Pritožba ni mogoča. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. 

 

Končne določbe 

Pravila natečaja stopijo v veljavo 12. 6. 2016. V času trajanja natečaja so pravila na vpogled na spletni 

strani http://www.notranjski-park.si/. 

Organizator lahko v vsakem trenutku spremeni posamezne pogoje natečaja, če to zahtevajo vzroki 

tehnične ali komercialne narave oziroma vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka morebitna sprememba bo  

objavljena na spletni strani http://www.notranjski-park.si/, tako da se bodo udeleženci lahko z njo 

seznanili. 

 

Poleg poslanih del naj šole posredujejo tudi SOGLASJE STARŠEV oz. zakonitih zastopnikov na naslov: 

Notranjski regijski park 

Tabor 42 

1380 Cerknica 

 s pripisom Natečaj - "Vode Notranjske". 


