
NATEČAJ OB 100. OBLETNICI ROJSTVA JOŽETA ŠMITA, OBRAZCI 
 

Upravljavec osebnih podatkov je Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec. Pooblaščena oseba za varstvo 

osebnih podatkov je dosegljiva na e-mailu: info@intelektum.eu. Osebni podatki se obdelujejo le za namen, za 

katerega so bili zbrani. Pravico imate, da od zavoda kadarkoli zahtevate popravek, dopolnitev, izbris, omejitev 

obdelave, prenosa vaših osebnih podatkov in ugovora, vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem 

pooblaščencu. Več informacij o obdelavi in varstvu osebnih podatkov najdete na naši spletni strani 

https://www.rogatec.si/politika-varstva-osebnih-podatkov/ ali v tajništvu zavoda. 

OBRAZEC 1.1: VIZ OŠ ROGATEC – ENOTA VRTEC  

Za dela, katerih avtorji so vrtčevski otroci, izpolnite spodnji obrazec. Za vsakega avtorja (tudi pri skupinskih 

delih) izpolnite nov obrazec.  

Prosimo za podpis enega izmed staršev/zakonitih zastopnikov na spodnjem prijavnem obrazcu; s podpisom 

se podaja soglasje za sodelovanje otroka na natečaju in z morebitno objavo dela otroka, z navedbo 

otrokovega imena in priimka ob samem delu. Podatki s prijavnega obrazca bodo uporabljeni zgolj in samo za 

namen natečaja. 

Prosimo mentorje, da svoje mentorstvo potrdijo s podpisom (možnost navedbe največ dveh mentorjev). 

*Izpolni Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

Ime in priimek otroka 
(avtorja): 

Ime in priimek starša/ zakonitega 
zastopnika, ki soglaša s 
sodelovanjem otroka v natečaju: 

Lastnoročni podpis starša/ 
zakonitega zastopnika, ki s 
podpisom soglaša s 
sodelovanjem otroka v natečaju: 

  
 
 
    
 
 
 
 
 

 

Enota vrtca in starostna 
skupina: 

 
 
 

Mentor 1  
(ime in priimek, podpis):  

 
 

Mentor 2 
(ime in priimek, podpis): 

 

Naslov dela:  
 
 

Kratek opis tehnike: 
 
 

 
 

Dodatno: 
 

 

*Dostavljeno na ZKTR dne: 
 

 

*Elektronska oblika 
dostavljena: 

 

*Dodatno: 
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OBRAZEC 1.2: VIZ OŠ ROGATEC 

Za dela, katerih avtorji so učenci Osnovne šole Rogatec ali podružnic Dobovec in Donačka Gora, izpolnite 

spodnji obrazec. Za vsako delo izpolnite nov obrazec. 

Prosimo za podpis enega izmed staršev/zakonitih zastopnikov na spodnjem prijavnem obrazcu; s podpisom 

se podaja soglasje za sodelovanje učenca na natečaju in z morebitno objavo dela učenca, z navedbo imena in 

priimka učenca ob samem delu. Podatki s prijavnega obrazca bodo uporabljeni zgolj in samo za namen 

natečaja. 

Prosimo mentorje, da svoje mentorstvo potrdijo z lastnoročnim podpisom (možnost navedbe največ dveh 

mentorjev).  

*Izpolni Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec.

Ime in priimek 
učenca (avtorja): 

Lastnoročni podpis 
učenca (avtorja): 
 

Ime in priimek starša/ 
zakonitega zastopnika: 

Lastnoročni podpis  
starša/ zakonitega zastopnika,  
ki soglaša s sodelovanjem  
učenca v natečaju: 

 
 

   
 
 
 
 

Razred in šola:  
 

Obkrožite področje 
natečaja, kamor 
delo spada.  

- Likovni del natečaja. 
 

- Literarni del natečaja. 

Mentor 1  
(ime in priimek, 
podpis): 

 
 
 

Mentor 2  
(ime in priimek, 
podpis): 

 

Naslov dela:    
 

Kratek opis dela: 
 

 

Dodatno: 
 

 

*Dostavljeno na 
ZKTR dne: 

 

*Elektronska oblika 
dostavljena: 

 
 

*Dodatno:  
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OBRAZEC 2: OTROCI IZ OBČINE ROGATEC, KI OBISKUJEJO DRUGE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE INSTITUCIJE 

ALI PA SO V DOMAČEM VARSTVU 

Za dela, katerih avtorji so predšolski otroci v domačem varstvu ali pa otroci, ki obiskujejo druge vzgojno-

izobraževalne institucije (torej ne obiskujejo VIZ OŠ Rogatec), izpolnite spodnji obrazec. Za vsako delo 

izpolnite nov obrazec.  

Prosimo za podpis enega izmed staršev/zakonitih zastopnikov na spodnjem prijavnem obrazcu; s podpisom 

se podaja soglasje za sodelovanje otroka na natečaju in z morebitno objavo dela učenca, z navedbo imena in 

priimka učenca ob samem delu. Podatki s prijavnega obrazca bodo uporabljeni zgolj in samo za namen 

natečaja. 

Prosimo morebitne mentorje, da svoje mentorstvo navedejo in potrdijo z lastnoročnim podpisom (možnost 

navedbe največ dveh mentorjev).  

*Izpolni Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec. 

Ime in priimek avtorja: Lastnoročni podpis 
avtorja  
(ni obvezno): 
 

Ime in priimek 
starša/ zakonitega 
zastopnika: 

Lastnoročni podpis  
starša/zakonitega zastopnika,  
ki soglaša s sodelovanjem  
učenca v natečaju: 

    
 
 

Starost otroka: 
 

 
 

Navedite, ali je otrok v 
domačem varstvu, oz., 
vzgojno-izobraževalno 
institucijo, ki jo obiskuje: 

 

Obkrožite področje 
natečaja, kamor delo 
spada.  

- Likovni del natečaja. 
 

- Literarni del natečaja. 

Mentor 1  
(ime in priimek, podpis): 

 
 

Mentor 2  
(ime in priimek, podpis): 

 

Naslov dela:    
 

Kratek opis dela: 
 

 

Dodatno: 
 

 

*Dostavljeno na ZKTR 
dne: 

 

*Elektronska oblika 
dostavljena: 

 
 

*Dodatno:  
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OBRAZEC 3: MLADI OBČINE ROGATEC 

Za dela avtorjev iz starostne kategorije od 15 do vključno 30 let, izpolnite spodnji obrazec.  

V kategoriji »mladi občine Rogatec« lahko tekmujejo mladoletni, ki več ne obiskujejo osnovne šole. 

Podatki s prijavnega obrazca bodo uporabljeni zgolj in samo za namen natečaja. 

 

*Izpolni Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec.  

Ime in priimek avtorja,  
lastnoročni podpis avtorja: 
 
 

 
 
  

V primeru mladoletnosti avtorja, prosimo 
navedbo imena in priimka starša/zakonitega 
zastopnika ter lastnoročni podpis 
starša/zakonitega zastopnika: 

 

Krajevna skupnost prebivanja: 
 

 
 
 

Obkrožite del natečaja, kamor delo spada.  - Likovni del natečaja. 
 

- Literarni del natečaja. 

Naslov dela:  
 
 

Kratek opis dela:  
 
 

Dodatno (tukaj vpišite tudi morebitno 
mentorstvo; ime in priimek mentorja ter 
lastnoročni mentorjev podpis): 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Dostavljeno na ZKTR dne: 
 
 

 

*Elektronska oblika dostavljena: 
 

 
 
 

*Dodatno: 
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OBRAZEC 4:  KATEGORIJA OD 31 DO 100 LET 

Za dela avtorjev iz starostne kategorije od 31 do 100 let, izpolnite spodnji obrazec.  

Podatki s prijavnega obrazca bodo uporabljeni zgolj in samo za namen natečaja. 

*Izpolni Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec.  

Ime in priimek avtorja: 
 
 

 
 
  

Lastnoročni podpis avtorja: 
 
 

 

Krajevna skupnost prebivanja: 
 

 
 
 

Obkrožite del natečaja, kamor delo spada.  - Likovni del natečaja. 
 

- Literarni del natečaja. 

Naslov dela:  
 
 

Kratek opis dela:  
 
 

Dodatno: 
 
 
 

 
 

*Dostavljeno na ZKTR dne: 
 
 

 

*Elektronska oblika dostavljena: 
 

 
 
 
 

*Dodatno: 
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OBRAZEC 5.1: MEDGENERACIJSKI IZZIV ZBIRANJA PREDMETOV NA TEMO OTROŠTVA NEKOČ 

Za oddajo predmeta v namen razstave, izpolnite spodnji obrazec (za vsak predmet izpolnite nov obrazec). Vsi 

oddani predmeti bodo po razstavi vrnjeni lastnikom. 

Podatki s prijavnega obrazca bodo uporabljeni zgolj in samo za namen natečaja. 

*Izpolni Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec.  

Predmet: 
 

 
 
  

Ime in priimek lastnika predmeta:  
 
 

Lastnoročni podpis lastnika, s katerim se 
podaja soglasje za razstavljanje predmeta in 
objavo imena in priimka lastnika ter osnovnih 
informacij o predmetu: 

 
 
 

Imena in priimki  ter vzporedno lastnoročni 
podpisi sodelujočih pri najdbi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kraj, kjer je bil predmet najden:  
 
 

Obdobje, v katero predmet spada:  
 
 

Opis načina uporabe predmeta: 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dodatno: 
 
 

 
 
 

* Dostavljeno na ZKTR dne:  
 

*Dodatno: 
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OBRAZEC 5.2: MEDGENERACIJSKI IZZIV, ODDAJA ZAPISANIH SPOMINOV NA OTROŠTVO NEKOČ IN DRUGIH 

ZAPISOV, RELEVANTNIH ZA TEMATIKO NATEČAJA 

Za oddajo relevantnih zapisov za tematiko natečaja, prosimo izpolnite spodnji obrazec (za vsak sklop zapisov 

izpolnite nov obrazec). Vsi oddani zapisi bodo po razstavi, oziroma morebitni dogovorjeni objavi, vrnjeni 

lastnikom. 

Podatki s prijavnega obrazca bodo uporabljeni zgolj in samo za namen natečaja. 

*Izpolni Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec. 

Naslov zapisa: 
 

 
 
  

Ime in priimek avtorja zapisa (če gre za prvoosebne 
zapise, kot recimo dnevniki ali pa spisi, prosimo navedite 
avtorja teh, če pa je šlo za recimo zapisovanje po 
pripovedovanju nekoga drugega, potem navedite ime in 
priimek osebe, ki je zapisovala in je s tem avtor zapisa): 

 
 

Lastnoročni podpis avtorja, s katerim se podaja soglasje 
za razstavljanje/objavo: 

 
 
 

Način priprave zapisov (recimo zapisovanje po lastnih 
spominih, zapisovanje po pripovedovanju tretje osebe, 
najdeni dnevnik, interpretacija najdenih zapisov, 
interpretacija najdenih fotografij itd.): 
 

 

Če avtor ni zapisoval svojih spominov, oz., pisal o svojem 
otroštvu, temveč o otroštvu tretje osebe, potem prosimo 
navedbo imena in priimka osebe, ki je avtorju predajala 
informacije za zapis; prosimo tudi za navedbo letnice 
rojstva te osebe in če gre za živečo osebo, prosimo tudi za 
lastnoročni podpis, s katerim soglaša z objavo zapisa: 

 
 
 
 
 
 

Kraj, kjer je protagonist zapisov odraščal:  
 
 
 

Obdobje, o katerem zapisi govorijo:  
 
 

Dodatno: 
 
 

 
 
 

* Dostavljeno na ZKTR dne:  
 

*Dodatno: 
 

 
 

mailto:info@intelektum.eu

