
natečaja one in oneplus

Minevanje
Drage ustvarjalke pisane besede ter opazovalci vsega okoli nas. 
Revija Ona in Onaplus razpisujeta natečaj za Onino zgodbo in 
prvič fotografski natečaj za najboljši posnetek narave in okolja. 
Vabimo vas, da se preizkusite v pisanju kratke zgodbe in/ali 
lovljenju raznolikosti in obenem krhkosti življenja s fotoaparatom. 
Literarni prispevek ali fotografija naj bo rezultat premisleka, kaj je 
za vas narava. Prispevke pričakujemo do torka, 20. maja 2014. 
Imejte v mislih tudi lepe nagrade.

Piše: klavdija miko

Naj ob 110. obletnici rojstva Srečka 
Kosovela odzvanja njegova misel: 
»Življenje je neprekinjen proces 

razvoja. Kakor morje, ki ne miruje nikoli, 
ampak ustvarja vedno nove oblike valov 
tako, da podira stare.«

Zares je pravzaprav vse odvisno od 
tega, s katerega zornega kota gledaš. 
Minevanje, češ, vse pod soncem je zgolj 
bežen hip v večnosti. Lahko vzbuja tudi 
upanje, da minevanje ni nekaj, kar je 
absolutno in dokončno. Po naravnem 
zakonu se tako ali tako vse spreminja, 
v spreminjajočih se razmerah ob 
različnih časih so zgolj potrebne različne 
prilagoditve.

Spomnite se, ko je pred meseci zunaj 
vse počivalo in bilo nekaj (pre)dolgih dni 
celo ujeto v led in žled, zdaj pa narava – 
ožarjena s spomladanskim soncem – brsti 
in cveti. Zato ne razmišljajte preveč, od 
kod, zakaj in kam, ampak ... Ja, seveda – 
pišite! Kakšna je vaša zgodba? Katera misel 
odzvanja v vas, ko razmišljate o minljivosti? 
O minljivosti časa? Življenja? Ljubezni? 
Mladosti? 

Radovedni smo, kaj lepega in morda tudi 
grenkega boste napisali. Čim prej se lotite 
pisanja, da vam ne bo zmanjkalo časa.

Potek natečaja
Zgodbe, ki jih boste poslali, naj ne 
presegajo 7000 znakov (treh tipkanih 
strani). Pošljite jih v elektronski obliki na: 
oninazgodba@delo.si, Zadeva: Natečaj; 
ali po pošti na naslov Ona in Onaplus, 
Dunajska 5, 1000 Ljubljana, s pripisom 
Natečaj. Ta poteka anonimno. Podpišite se 

s šifro. Če boste zgodbe poslali po e-pošti, 
obvezno pripišite še telefonsko številko, na 
kateri boste dosegljivi, če bo izbrana med 
deset nominiranih. Zgodbam, poslanim po 
pošti, priložite zaprto kuverto, označeno s 
šifro, v kuverti pa napišite svoje polno ime, 
naslov in telefon.

Zadnji dan za oddajo je torek, 20. maj 
2014 (to je veljavni datum na kuverti ali 
odposlani elektronski pošti). 

Izbor
Deset najboljših bo izbrala komisija. 
Objavljene bodo v knjižici, priloženi reviji 
Onaplus, ki bo izšla v torek, 1. julija 2014. 

Od tega dne boste lahko glasovali za 
zgodbo, ki vas bo najbolj navdušila, drage 
bralke in spoštovani bralci One in Oneplus. 
Ker je poletje čas za zgodbe, se jim boste 
lahko mirno predajali, tudi kupone za 
glasovanje bomo v Oni julija še objavljali. V 
uredništvu jih bomo prešteli in ugotovili, 
katera je najzgodba leta 2014.

Zmagovalka
Avtorja zmagovalke bomo razkrili v reviji 
Onaplus, ki bo izšla v torek, 2. septembra 
2014. 

Nagrade
Najboljšemu avtorju zgodbe, ki nam bo 
kazala tudi, kako pomembno je odgovorno 
ravnanje do naše Gee, bomo podarili 500 
evrov. 

Seveda bomo poskrbeli tudi za praktične 
nagrade za tri izžrebane bralce, ki boste 
pošiljali kupone s svojimi glasovi za 
zmagovalno zgodbo.
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Onina
zgOdba2014

Pravila in pogoji 
sodelovanja na 
natečajih so objavljeni 
tudi na www.delo.si.

FOTONATEČAJ
LjuDje  
z naraVO, 
naraVa  
za Ljudi
Revija Ona in Onaplus z Zavodom RS za 
varstvo narave razpisujeta fotonatečaj, ki 
poteka v sklopu projekta SI Natura 2000 
Upravljanje, LIFE 11NAT/SI/880. Namen 
je prispevati k boljši prepoznavnosti 
odnosa med človekom in naravo, njunemu 
sobivanju in vzajemni blaginji. Slogan 
natečaja je Ljudje z naravo, narava za ljudi. 
Potrebujete kakšen namig, preden se podate 
na fotopotep? No, morda, da nas boste s 
fotografijo navdušili: »Vau, tega pa nismo 
vedeli.« Ker je vašemu ostremu očesu uspelo 
dokumentirati, denimo, belorepega orla, 
ki je pri nas izjemno redek, ali petelinčka, 
ogroženega metulja. Biotska raznovrstnost 
je na območju Slovenije razmeroma 
ohranjena, a raznolikost življenja zmanjšuje 
rast populacije in posledično širjenje 
urbanih površin, infrastrukture, kmetijstva 
in turizma, onesnaževanje, čezmerno 
izkoriščanje nekaterih rastlin in živali ...

Kako sodelovati
K širjenju individualne odgovornosti do 
narave skozi fotografski objektiv lahko 
prispeva vsak z avtorsko fotografijo. Pozor: 
posneta mora biti na območju Slovenije! 

Vsak avtor lahko na fotonatečaju sodeluje 
z do tremi digitalnimi fotografijami v 
formatu JPG ali JPEG. Priporočena velikost 
fotografij je 30 x 40 cm in ločljivost 300 dpi 
(lahko večja, vendar naj velikost posamezne 
datoteke ne presega 3 MB). Pri slabši 
kakovosti organizator ne more zagotoviti 
sodelovanja fotografije na razstavi.

Izdelke pošljite na CD, DVD ali USB-
ključku na naslov Ona in Onaplus, Dunajska 
5, 1000 Ljubljana, s pripisom Fotonatečaj. 


