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PRAVILA 

za sodelovanje  

na likovnem natečaju Zavoda za ribištvo Slovenije  

»Bogastvo območij Natura 2000« 

 

Organizator in tema natečaja 

Organizator ustvarjalnega natečaja je Zavod za ribištvo Slovenije (www.zzrs.si). Natečaj je izveden 

v okviru projekta Life for Lasca (LIFE16 NAT/SI/000644). Podoben natečaj poteka v Italiji, kjer ga 

organizira naš partner pri projektu, Parco Lombardo della valle del Ticino. Tema oziroma naslov 

natečaja je »Bogastvo območij Natura 2000«.  

Sodelujoči lahko predstavijo pokrajine, živali, rastline in vse ostale motive iz območij Natura 2000. 

 

Sodelovanje na natečaju 

Na natečaju lahko sodelujejo vsi učenci 7., 8. in 9. razredov osnovnih šol, ki se nahajajo v občinah 

Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Brda in 

Komen. 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 

Likovna dela pošljete (ali prinesete) na naslov Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 

61a, 1211 Ljubljana-Šmartno, s pripisom »Likovni natečaj Natura 2000«.  

Ustvarjalni natečaj se začne dne 01.03.2020. Rok oddaje del je 30.11.2020 

 

Kategorija natečaja  

LIKOVNI NATEČAJ  

Dovoljena je uporaba vseh likovnih tehnik v velikosti formata A3.  

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

podatke o avtorju (ime, priimek, razred, likovno tehniko, elektronski naslov) ter naslov dela; če je 

izdelek nastal v okviru šolskih obveznosti pa še naziv in naslov šole, ime in priimek ter kontakt 

mentorja/ice. 

 



            
  
 

2 
 

Izbor najboljših del in nagrade  

Izbor zmagovalnega izdelka bo opravila strokovna žirija, ki jo bodo sestavljali zaposleni na Zavodu 

za ribištvo Slovenije (ekipa projekta Life for Lasca) . Nagrajeni bodo trije avtorji najboljših del. Vsi 

prejeti izdelki bodo na ogled tudi na spletni strani projekta Life for Lasca (www.lifeforlasca.eu). 

NAGRADE: 

1. nagrada: Jamski treking po podzemlju ali Ribiški piknik na ladjici z ogledom 

Sečoveljskih solin (odvisno od možnosti izvedbe pri pripravi izleta), priznanje, praktični 

izdelki projekta Life for Lasca za celoten razred, 

2. nagrada: drugouvrščenemu priznanje in praktični izdelki projekta Life for Lasca, 

3. nagrada: tretjeuvrščenemu priznanje in praktični izdelki projekta Life for Lasca. 

 

  
Nagrajenci natečaja bodo znani najkasneje 20. decembra 2020. Seznam bo objavljen na spletni 

strani projekta Life for Lasca (www.lifeforlasca.eu). 

 

RAZSTAVA NAJBOLJŠIH DEL  

Izbrani najboljši izdelki bodo razstavljeni (kraj in datum bosta določena naknadno). 

 

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.  

Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe in izgubo del med pošiljanjem.  

Izdelki morajo biti v celoti avtorsko delo sodelujočih. 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 letu 2020.  

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 for Lasca 

(www.lifeforlasca.eu).  
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Organizator lahko kadarkoli spremeni pogoje in pravila natečaja, če to zahtevajo vzroki tehnične ali 

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

spletni strani projekta Life for Lasca (www.lifeforlasca.eu). 

 

Poleg poslanih del morajo sodelujoči na ustvarjalnem natečaju poslati tudi SOGLASJE 

STARŠEV oz. zakonitih zastopnikov.  

 

Ekipa Life for Lasca 

 


