
 

 

 

 

STRIP NATEČAJ 

Explore the Wondernature 

Izrazite svojo ustvarjalnost, narišite strip in osvojite nagrado! 

V programu Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020 se izvaja projekt Doživetja narave in 

opazovanja divjih živali/ Doživljaji prirode i promatranje divljih životinja, akronim NATURE&WILDLIFE, 

v okviru katerega je objavljen natečaj za blip "Explore the Wondernature". 

Pogoji natečaja: 

 

1. Blip (blog-strip) je strip na eni strani, ki deluje kot samostojna celota. 

2. Blip je delo enega avtorja, ki lahko odda samo eno delo. 

3. Starostne omejitve avtorja ni.  

4. Tema blipa je sožitje človeka in medveda na projektnem območju. Namreč severni del Dinaridov, ki 

se razprostira na biogeografskem območju t.i. Liburnijskega krasa, od Snežnika v Sloveniji do 

severnega Velebita na Hrvaškem, je območje, kjer živijo rjavi medvedi. Čeprav je rjavi medved 

zaščitena in ogrožena živalska vrsta, še vedno obstajata strah in negativen odnos javnosti do teh 

živali. Po drugi strani pa so premalo znani ukrepi, ki bi pomagali medvedom, zmanjšali možnost 

neželenih srečanj človeka z medvedom  in ki bi tudi s pomočjo medvedov zgradili identiteto tega 

zelenega območja. 

Z risbami in besedilom v blipu ustvarite zgodbo na dano temo. Sporočilo blipa naj bo poučno. Bodite 

kreativni, razmišljajte odgovorno in okolju prijazno! 

5. Blip mora biti narejen v črno-beli tehniki (barvni strip ne bo vključen v izbor). 

6. Format blipa: papirna oblika, ena stran A4 (210 x 297 mm), zgodba je izdelana v 4 do 6 slikah 

7. Jezik blipa: hrvaški ali slovenski jezik 

8. Blip se odda v obliki JPG na elektronski naslov lorena@subjekt.eu. Skupaj z blipom je treba poslati 

naslov blipa in osebne podatke avtorja - ime in priimek, starost, kontakt. 

9. Delo otroka, mlajšega od 18 let, predloži 

 starš/skrbnik. 

10. Avtor blipa oz. starši/skrbniki mladoletnega otroka po oddaji dela prejmejo obrazec Izjave o 

soglasju za objavo osebnih podatkov in Soglasje, da je delo mogoče uporabiti za promocijo in 

izobraževanje v okviru projekta NATURE&WILDLIFE. 

11. Osebni podatki ne bodo objavljeni na družbenem omrežju, bo pa navedena šifrirana oznaka 

(psevdonim), ki jo avtor prejme ob oddaji blipa. 



 

 

12. Če bo delo vključeno v štiri najboljša dela, bodo podatki avtorja (ime, priimek, starost) javno 

objavljeni. S podpisom Izjave in Soglasja iz 10. točke razpisa se dovoljuje javno razkritje podatkov. 

13. Blip, ki ne ustreza temi ali ne izpolnjuje pogojev natečaja, ne bo objavljen, prav tako pa tudi delo, 

ki vsebuje neprimerna sporočila. 

14. Strip natečaj je odprt od 16.11.2020, dela pa se sprejemajo do 29.11.2020. 

15. Vsa prispela dela, ki ustrezajo predpisanim pogojem natečaja in prispejo v predpisanem roku, bodo 

razstavljena od 2.12. do 9.12.2020. v virtualni obliki (skupni album) na Facebook strani 

@natureandwildlifeprojekt  

16. Štirje blipi, ki zberejo največ všečkov, bodo osvojili nagrade. Nagrada je enaka in vključuje svetilko, 

piščalko, vstopnice za interaktivno ornitološko učilnico "Cerkniško jezero" v Dolenjem Jezeru in za "Eko 

muzej Pivških presihajočih jezer" v Slovenski vasi (oboje v Sloveniji) ter na Hrvaškem vstopnice za stalno 

razstavo "Divjina z pogledom na morje" in interpretacijske centre "Putovima Frankopana" in "Visoki 

krš" v Kaštelu Zrinskih v Brodu na Kupi, vstopnice za Narodni park Risnjak in za zavarovani naravni 

posebnosti kanjon „Vražji prolaz“ in slap „Zeleni vir“. 

17. Nagrajeni blipi bodo razglašeni 10.12.2020 na Facebook strani @natureandwildlifeprojekt  
18. Vsi udeleženci natečaja bodo prejeli zahvale v digitalni obliki. 
 
 

 


