
Pokaži svojo ustvarjalnost – zmagaj na FOKUS-u! 
 

Učenci in mentorji osnovnih šol Savinjske regije (1. – 9. razred) 
 

Vsi kdaj ujamemo dober fotografski motiv, znamo skuhati najboljšo jed po našem receptu in 
smo sploh posebni.  
Če ste svoje presežke pripravljeni deliti, vas vabimo, da sodelujete v natečaju na temo 

trajnostnega razvoja s poudarkom na ekologiji in turizmu.  
FOtografsko, Kulinarično UStvarjalni natečaj, ki ga prijavitelji iz Savinjske regije pripravljamo 
v sodelovanju z Rasinskim okrožjem (Srbija), smo kratko poimenovali kar FOKUS.  
Ker sem jaz dober tu in ti tam, smo pripravili različne kategorije znotraj FOKUS-a, v katerih bo 
zagotovo vsak našel nekaj zase.   
Lahko se izkažete v fotografskem natečaju, kulinaričnem natečaju za najboljši lokalni 
recept, natečaju za pripravo najboljšega turističnega spominka, ustvarite najlepšo knjižno 

kazalko (učenci prve in druge triade oziroma nižje stopnje osnovne šole) ali sodelujete na 
specializiranem fotografskem natečaju »KNJIGA V OBJEKTIVU« (učenci tretje triade oziroma 
višje stopnje osnovne šole). 
 
Izdelke opremite v skladu z navodili in jih najkasneje 1. aprila 2012 pošljite ali osebno 
dostavite v Medobčinsko splošno knjižnico Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec.  
 
Med prejetimi izdelki bo ocenjevalna komisija znotraj vsake posamezne kategorije izbrala tri 
najboljše udeležence, ki bodo prejeli priznanja in nagrade. Nagrade naj  ostanejo 
presenečenje.  
 
Prejeti izdelki ostanejo last organizatorja in bodo razstavljeni v knjižnicah ter objavljeni na 
spletni strani www.ra-savinja.si. 
 
Več informacij o natečaju (navodila in pravila) dobite na spletni strani: www.ra.savinja.si ali 
na Medobčinski splošni knjižnici Žalec, irena.v@zal.sik.si  (Irena Verbič) ter na Razvojni 
agenciji Savinja, ra.savinja@ra-savinja.si  (Alenka Doler). 
 
Verjamemo, da sta vaša izvirnost in ustvarjalnost velika in se že veselimo sodelovanja z vami! 
 
 
 
 
 
 
 
Natečaj organizirajo Razvojna agencija Savinja, Regionalni center za razvoj malih in srednjih podjetij Kruševac, 
Razvojna agencija  Savinjske regije, podjetje Simbio d.o.o., Celje - partnerstvo Osrednje Celjsko, Razvojna agencija  
Sotla, Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Narodna biblioteka Kruševac, Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, 
Javno komunalno podjetje Žalec v okviru bilateralnega projekta „Trajnostni razvoj nas povezuje“. 

 
Projekt sofinancira Vlada Republike Slovenije. 


