
DIZ J. STEFAN v Trstu 
v sodelovanju s Tehniškim polom I. CANKAR-Ž. ZOIS-J. VEGA v Gorici 

razpisuje v š. l. 2018/2019 literarni, likovni in foto-video natečaj na temo 

Natečaj spada v skupni projekt H2O, ki bo obsegal različne medpredmetne dejavnosti o lastnostih 
in pomenu vode.

SPLOŠNI POGOJI
Natečaj je namenjen dijakom in dijakinjam od 1. do 5. letnika vseh oddelkov omenjenih zavodov. 
Vsak dijak/inja lahko sodeluje le z enim prispevkom: ali literarnim ali likovnim ali fotografskim ali 
video prispevkom. 
Izdelek mora biti opremljen z naslovom, ki ga avtor/ica izbere sam/a, in šifro ali psevdonimom 
avtorja/ice. 
Dijaki/inje lahko sodelujejo samo z izdelki, ki bodo ustvarjeni po septembru 2018 in ki še niso bili 
nagrajeni. Poslani izdelki morajo biti v celoti avtorsko delo sodelujočih.

KATEGORIJE NATEČAJA
1. LITERARNI NATEČAJ
Besedila so lahko v pesemski, pripovedni ali dramski obliki v slovenskem, italijanskem ali angleškem 
jeziku. Tehnika izražanja je prosta (pesem, kratka zgodba, esej, dramsko besedilo …).
Literarni prispevek naj bo napisan v Wordu, v pisavi Times New Roman (velikost 12, razmah 1.5). 

2. LIKOVNI NATEČAJ
Likovna tehnika je prosta, velikost izdelka naj bo največ 70 x 50 cm.

3. FOTO-VIDEO NATEČAJ
Fotografi ja je lahko v barvni ali črno-beli tehniki, v standardni barvni paleti RGB. Fotografi je morajo 
biti posnete po septembru 2018 (z analognim/digitalnim fotoaparatom ali z mobijem) in ne smejo biti 
digitalno manipulirane.
Video prispevek je lahko animacija ali dokumentarni fi lm, igrani fi lm ali oglas/reklama, traja naj 
največ 2 minuti. Biti mora v .MPEG4, .MOV, .AVI, .WMV ali .MP4 formatu. 

Če je datoteka prevelika za pošiljanje preko e-maila, jo lahko pošljete po brezplačni aplikaciji 
WeTransfer, ki nam omogoča prenos večjih datotek (do 2 Gb).

Voda kot navdih lepega in dobrega, kot izvir misli, sanj, 
voda kot temeljni gradnik slehernega življenja 

na Zemlji in v Vesolju.



PRIJAVA NA NATEČAJ
Avtorji/ice literarnih besedil, likovnih in foto-video prispevkov se na natečaj prijavijo z obrazcem, ki 
je na razpolago pri šolskih sodelavcih/kah. Izpolnjeno in skenirano (fotografi rano) prijavnico pošljejo 
na e-naslov natecaj@jozefstefan.org. 
Na isti elektronski naslov pošljejo tudi literarni, fotografski ali video izdelek, in sicer v dveh datotekah, 
ki morata biti imenovani z enako šifro ali psevdonimom avtorja/ice. Ena datoteka mora vsebovati 
izdelek z naslovom in šifro oz. psevdonim avtorja/ice, druga pa šifro oz. psevdonim avtorja/ice in 
naslednje podatke: ime, priimek in e-naslov avtorja/ice, razred, ime, naslov in e-naslov šole ter 
ime in priimek mentorja/ice. Samo likovne izdelke dijaki izročijo šolskim sodelavcem/kam v zaprti 
kuverti, na katero napišejo šifro oz. psevdonim avtorja/ice.
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Rok za oddajo prijavnice in izdelkov zapade v petek, 11. januarja 2019.

VREDNOTENJE IN NAGRAJEVANJE IZDELKOV
Vsa pravočasno prispela in ustrezno izdelana literarna, likovna in fotografska dela ter videozapise bo 
pregledala strokovna komisija, ki jo bo sestavljalo 8 članov/ic, in sicer po 1 profesor/ica slovenščine, 
1 profesor/ica italijanščine, 1 profesor/ica angleščine ter 1 profesor/ica področja vizualnih umetnosti 
iz omenjenih zavodov. Komisiji bo predsedoval ravnatelj DIZ J. STEFAN in poverjeni ravnatelj 
TEHNIŠKEGA POLA CANKAR-ZOIS-VEGA Primož Strani.

Za vsako kategorijo bodo nagrajeni/e trije/tri dijaki/inje (prva, druga in tretja nagrada). 

Avtorji/ice izdelkov in šole bodo o rezultatih natečaja obveščeni najkasneje do petka, 22. februarja 
2019. Nagrajevanje izdelkov bo v organizaciji DIZ J. STEFAN v Trstu v petek, 22. marca 2019, na 
svetovni dan voda (kraj in uro bomo sporočili naknadno). Izdelki bodo razstavljeni najprej na šoli 
DIZ J. Stefan v Trstu, nato po drugih partnerskih šolah in slovenskih kulturnih ustanovah.

Za morebitne dodatne informacije lahko pišete na naslov: natecaj@jozefstefan.org.

Lepo pozdravljeni!                                       Koordinacijski odbor natečaja



OBRAZEC ZA PRIJAVO NA NATEČAJ

IME IN PRIIMEK  ________________________________________________________________

NASLOV (kraj, ulica in hišna št.)  ___________________________________________________

E-NASLOV  ____________________________________________________________________

DATUM ROJSTVA  ______________________________________________________________

ŠOLA IN RAZRED  ______________________________________________________________

NA NATEČAJ PRIJAVLJAM (izberi en odgovor in ga označi z x)
� Literarni izdelek      � Likovni izdelek      � Fotografi jo      � Video  

NASLOV IZDELKA  ______________________________________________________________

MENTORSTVO: (ime in priimek osebe, ki ti je pomagala pri delu*) _________________________
 * podatek ni obvezen

Spodaj podpisani izjavljam, da:

•  je poslani izdelek moje avtorsko delo in da pri njegovem nastanku niso bile kršene pravice drugih;
•  nisem uporabil/a in poslal/a na natečaj izdelka s podobami drugih ljudi brez njihove vednosti in      
 privoljenja (velja za fotografi jo in video prispevek);

•  dovoljujem uporabo izdelka v izobraževalne in promocijske namene organizatorja natečaja ter   
 objavo prispevka v publikacijah in na spletnih straneh organizatorja brez predhodnega dovoljenja  
 avtorja/ice ali plačila;

•  se zavedam, da organizator natečaja izdelkov ne vrača;
•  sem seznanjen/a s pogoji razpisa in se z njimi strinjam.
�  V primeru prejete nagrade dovoljujem objavo imena in priimka na spletni strani organizatorja in 
v drugih uradnih gradivih natečaja (označi z x).       

Kraj in datum          Podpis dijaka/inje 

SAMO ZA MLADOLETNE DIJAKE/INJE:

Ime in priimek starša/zakonitega zastopnika:  __________________________________________

Podpis starša/zakonitega zastopnika:  _______________________________________________


