
natečaja one in oneplus

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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VARSTVO NARAVE
Ali ste vedeli, da Slovenija 
pokriva skromnih 0,004 
odstotka zemeljskega 
površja, a je hkrati bivališče 
več kot dveh odstotkov 
znanih kopenskih živalskih 
vrst? Sobivanje približno 
24.000 vrst živih bitij na tako 
majhnem prostoru uvršča 
našo državo med naravno 
najbogatejše celo v svetu. 
A vendar je tudi pri nas 
opazno zmanjševanje biotske 
pestrosti. 
Drži, izumiranja, celo 
množična, so se dogajala vso 
zgodovino planeta, vendar 
je v zadnjem stoletju človek 
močno negativno vplival na 
vse ekosisteme. Pretirano 
črpanje in krčenje naravnih 
virov (les, prst, voda) puščata 
neizbrisen pečat v okolju, kjer 
živimo, nas pa potiskata na 
rob preživetja kot vrste. 
Narava je neprecenljiva 
dobrina, za njeno varovanje 
moramo prispevati vsi. Na 
Slovenskem sta se ideja in 
potreba po varstvu narave 
od prvih pobud v začetku 
dvajsetega stoletja razvijali 
do točke, da sta danes 
podlaga za oblikovanje in 
razvoj trajnostne oz. vzdržne 
družbe, torej takšne, ki s 
svojimi dejanji ne škoduje 
generacijam, ki prihajajo za 
nami.
Zato ni vse tako črno. Kot 
družba smo prepoznali 
prednosti, ki jih narava daje, 
in pomen prizadevanja za 
njeno ohranjanje in varovanje 
vseh oblik življenja. Vzdržno 
ravnanje z naravo nam 
narekujejo tudi smernice 
Evropske unije, denimo z 
opredelitvijo območij Nature 
2000.
Le z ohranjanjem nam bo 
narava vračala s svojimi 
uslugami in tako bomo »ljudje 
z naravo in narava za ljudi«.

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. 

Ta poteka anonimno, zato poslanim 
fotografijam priložite zaprto kuverto, 
označeno s šifro, v kuverti pa zapišite svoje 
polno ime, naslov in telefonsko številko, na 
kateri boste dosegljivi, če bo vaš posnetek 
izbran med deset nagrajenih.

Roki
Zadnji dan za oddajo fotografij je torek, 20. 
maj 2014 (to je veljavni datum na odposlani 
pošti). 

Izdelke bo ocenila komisija, sestavljena iz 
predstavnikov One in Oneplus ter Zavoda RS 
za varstvo narave, ter izbrala deset najboljših. 

Objavljene bodo v knjižici, priloženi reviji 
Onaplus, ki bo izšla v torek, 1. julija 2014. 

Zmagovalno fotografijo med desetimi 
boste izbrali vi, drage bralke in bralci, s 
kuponi, ki jih bomo v Oni objavljali čez 
poletje. Slavila bo tista, ki ji boste namenili 
največ glasov.

Nagrade
Avtor zmagovalne fotografije v kategoriji 
narava in okolje bo nagrajen s 500 evri.

Nagradili bomo tudi tri izžrebane bralce, ki 
boste glasovali za najboljšo fotografijo. 

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

Še to: razstava deseterice najboljših 
fotografij pod naslovom Ljudje z naravo – 
narava za ljudi bo v avli Dela na Dunajski 5 v 
Ljubljani.

ONINA ZGODBA PLUS FOTOGRAFIJA
Pozor, pomembna podrobnost! Morda 
se vam je ob prebiranju razpisa utrnila 
ideja, da bi fotografski motiv, ujet v 
naravi, opisali do zadnje podrobnosti, 
oziroma nasprotno, svojemu literarnemu 
prispevku, s katerim sodelujete na 
natečaju One in Oneplus, pripeli 
fotografijo? Vsekakor je to dobrodošlo! 
Vendar ne pozabite pripisati, v kateri 
kategoriji ste se odločili sodelovati.


