Spoštovani učitelji, mentorji in likovni pedagogi! Vabimo vas k udeležbi na

LIKOVNEM NATEČAJU »NAVADNI NETOPIR«
Organizator in tema natečaja
V šolskem letu 2019/2020 Notranjski muzej Postojna v sodelovanju z Občino Postojna
razpisuje v okviru projekta KRAS.RE.VITA1 likovni natečaj z naslovom: NAVADNI NETOPIR
(Myotis myotis) za učence razrednega pouka.
Tema je živalska vrsta navadni netopir (Myotis myotis). Gre za kvalifikacijsko vrsto Natura 2000
območja Notranjski trikotnik, kjer poteka omenjeni projekt, predvsem zaradi velike
porodniške kolonije, ki se nahaja v zvoniku cerkve sv. Marjete v Planini pri Rakeku. Gre za
drugo največje kotišče te vrste v Sloveniji in eno redkih v zahodni Sloveniji.

Viri o (navadnih) netopirjih
Povabilu smo priložili zloženko Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev
(SDPVN) o navadnem netopirju. Dodatno navajamo še par virov o (navadnih) netopirjih:
- www.sdpvn-drustvo.si
- www.sdpvn-drustvo.si/zanimivosti.html
- www.sdpvn-drustvo.si/Mmyo.html
- http://www.sdpvndrustvo.si/FOTKE/PROJEKTI/Publikacije/Glej_netopir_14stevilka.pdf
- PRESETNIK, Primož et al., 2017. Netopirji v Parku Škocjanske jame. Škocjan: Park
Škocjanske jame. ISBN 978-961-6490-44-3

Sodelovanje na natečaju
Na natečaju lahko sodelujejo otroci razredne stopnje iz 10 osnovnih šol in njihovih 13
podružnic s širšega projektnega območja (Postojna, Pivka, Cerknica, Logatec).

Oddaja del in trajanje natečaja
Likovna dela lahko pošljete ali jih prinesete na recepcijo NOTRANJSKEGA MUZEJA POSTOJNA,
na naslov KOLODVORSKA 3, 6230 POSTOJNA, s pripisom: Likovni natečaj »Navadni netopir«,
projekt KRAS.RE.VITA.
Likovni natečaj se začne z objavo natečaja na spletni strani projekta KRAS.RE.VITA
(http://www.kras.notranjski-park.si/novice-in-dogodki) ter na spletnih straneh Notranjskega
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Projekt »Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na
Cerkniškem jezeru in Planinskem polju«. Natečaj bo izveden v okviru varstvenega cilja - Izboljšanje stanja
ohranjenosti habitata vrste navadni netopir (Myotis myotis).
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muzeja Postojna (http://www.notranjski-muzej.si/si/novice) in Občine Postojna
(https://www.postojna.si/objave/).
Prve izdelke začnemo zbirati 25. novembra 2019. Rok oddaje del je 24. april 2020 do 12. ure,
ko je zadnji rok za sprejem likovnih izdelkov oziroma del ter zaključek razpisa.

Tehnike natečaja
Pri ustvarjanju imate proste roke in lahko uporabite svojo kreativnost, domišljijo, ustvarjalnost
ter tako ustvarjate risbe, praskanke, stripe, 3D izdelke,… s pomočjo vodenih barvic, voščenk,
tuša, naravnih lepil in materialov,… .
Poslani likovni izdelki oz. dela so lahko z vseh likovnih področij.
Velikost formata slik, risb, grafik in ostalega pa naj ne presega formata A2.

Izbor najboljših del in nagrade
Strokovna komisija bo maja 2020 izbrala 10 izdelkov, ki bodo najbolj izstopala po kakovosti,
domišljiji in izrazni moči.
Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni preko elektronske pošte svojega učitelja,
mentorja ali likovnega pedagoga.
O datumu in lokaciji krajše prireditve, na kateri bomo v sodelovanju z Občino Postojna podelili
nagrade, boste še pravočasno obveščeni. V primeru nezmožnosti prevzema nagrade na sami
prireditvi, bo prevzem nagrad možen do konca šolskega leta 2019/2020 tudi v Notranjskem
muzeju Postojna po predhodni najavi.
Nagrade2 za udeležence natečaja:
1. Netopirnica
2. Stenska ura
3. Sestavljanka
4. – 10. Priznanje

Predstavitev najboljših del
Nagrajene izdelke bomo predstavili na krajši prireditvi ob podelitvi nagrad ter na spletni strani
projekta (http://www.kras.notranjski-park.si/novice-in-dogodki) ter na spletnih straneh
Notranjskega muzeja Postojna (http://www.notranjski-muzej.si/si/novice) in Občine Postojna
(https://www.postojna.si/objave/), nekatere pa uporabili tudi v namene splošne komunikacije
projekta.
Nagrajena dela bodo razstavljena tudi na dogodku »Noč netopirjev« v okviru dogodka
Mednarodna noč netopirjev (predvidoma v začetku septembra 2020).
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Nagrade in priznanja bo priskrbela Občina Postojna
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Končne določbe
Vsa prispela dela bodo shranjena v arhivu Notranjskega muzeja Postojna.
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 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 in so bili
ustvarjeni v šolskem letu 2019/2020.
Rezultati izbora so dokončni, pritožba ni mogoča. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v
gotovini.
Za vsa dodatna pojasnila in informacije lahko kontaktirate koordinatorko projekta Nino Doles
na tel. številko 051 417 636 ali prek e-pošte: nina.doles@notranjski-muzej.si.
POMEMBNI DATUMI LIKOVNEGA NATEČAJA:




25. november 2019 – pričetek zbiranja likovnih del
24. april 2020 – zadnji rok za oddajo likovnih del in zaključek razpisa
maj 2020 – strokovni izbor, objava rezultatov

Želimo vam veliko veselja in umetniških užitkov. Naj domišljija dobri krila!!
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