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NATEČAJ OB 100. OBLETNICI ROJSTVA JOŽETA ŠMITA 
 

Ob 100. obletnici rojstva našega rojaka Jožeta Šmita (1. 2. 1922 – 7. 2. 2004) razpisujeta Občina 

Rogatec in Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec likovni in literarni natečaj ter 

medgeneracijski izziv zbiranja predmetov na temo otroštva nekoč.  

Projekt je podprt tudi s strani Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna 

izpostava Rogaška Slatina. 

 
V letu 2022 bo 100. obletnica rojstva našega rojaka Jožeta Šmita; pesnika, 

prevajalca, novinarja, urednika. Še marsikatero drugo vlogo je imel, za nas pa je ob 

njegovi vsestranskosti in pesniški zapuščini zelo pomembna tudi njegova ljubezen 

do domačega kraja.  

Ob številnih njegovih delih, katerih tematika se navezuje na domači kraj, nam to 

navezanost ponazarja tudi »Šmitova hiša« v Muzeju na prostem Rogatec. Gre za 

rojstno hišo Jožeta Šmita, ki je bila podarjena muzeju in vanj preseljena s prvotne 

lokacije. 

Marsičesa ne vemo o Jožetu Šmitu, zato ste skozi natečaj vabljeni k raziskovanju in odkrivanju, hkrati pa vas 

pozivamo k medgeneracijskemu sodelovanju pri zbiranju predmetov na temo otroštva nekoč. 

 

 

SPLOŠNE INFORMACIJE 
 

LIKOVNI IN LITERARNI NATEČAJ za vse kategorije (VIZ OŠ Rogatec z Enoto vrtec, otroci iz občine Rogatec, ki 

obiskujejo druge vzgojno-izobraževalne institucije ali pa so v domačem varstvu, mladi občine Rogatec, 

kategorija od 31 do 100 let) ter MEDGENERACIJSKI IZZIV bosta potekala od 3. 12. 2021 do 100. rojstnega dne 

Jožeta Šmita.  

Do 1. 2. 2022 je potrebno vsa dela (v fizični in elektronski obliki) in vse predmete (s fotografijo v elektronski 

obliki), dostaviti na Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec. Vsako delo mora spremljati izpolnjen obrazec 

s podatki avtorja, oziroma, lastnika (obrazci za vsako kategorijo so priloženi v elektronski obliki). 

Prosimo, da obrazce natisnete in izpolnjene prilepite na hrbtno stran dela/predmeta.  

Vsak avtor lahko sodeluje le v eni tekmovalni kategoriji, znotraj iste pa lahko sodeluje v literarnem in/ali 

likovnem delu natečaja s poljubnim številom del. 

Vsi pa ste vabljeni, da neomejeno sodelujete v zbiranju predmetov na temo otroštva nekoč.  

mailto:obcina@rogatec.si


Za prejeta dela likovnega in literarnega natečaja vseh kategorij ter zbrane predmete je predvidena skupna 

razstava na Dvorcu Strmol, spomladi 2022. Po razstavi se predmeti in dela vrnejo lastnikom/avtorjem.  

Za prevzem del in predmetov ter ostale informacije je kontaktna oseba Anamarija Tepeš, dosegljiva po 

elektronski pošti anamarija.tepes@rogatec.si ali na mobilni številki 070 702 254. 

- LIKOVNI DEL NATEČAJA 

Poustvarjate lahko s poljubno tehniko, dvodimenzionalno ali trodimenzionalno, v poljubni velikosti. 

Motive lahko črpate poljubno v povezavi z Jožetom Šmitom (lahko ustvarjate na podlagi njegovih del, 

morda pripravite ilustracijo za kakšno njegovo delo, ustvarjate z motivi iz njegovega življenja, 

njegovega odraščanja na kmetiji, Šmitove hiše v Muzeju na prostem Rogatec, oziroma, po vašem 

navdihu). Želimo, da skozi svoja dela predstavite Jožeta Šmita in/ali njegova dela na izviren način.  

 

- LITERARNI DEL NATEČAJA 

Na podlagi poljubno izbranega dela Jožeta Šmita napišite svojo pesem ali pa v obliki spisa zapišite svoja 

razmišljanja na osnovi prebranega dela (lahko pišete o aktualizaciji njegovih idej v sedanjem času, 

poskusite kakšno njegovo delo »posodobiti«, oziroma, poljubno razvijate refleksijo prebranega dela). 

Vsa dela bodo objavljena v spletni obliki, izbrana pa bodo predstavljena na skupni razstavi. 

 

 

PRAVILA ZA SODELOVANJE PO KATEGORIJAH 

1. VIZ OŠ ROGATEC Z ENOTO VRTEC  

Vrtčevski otroci lahko sodelujejo v likovnem delu natečaja. Ustvarjajo lahko skupinska ali individualna dela, en 

prispevek je torej lahko delo enega ali pa več vrtčevskih otrok (neomejeno število sodelujočih otrok). 

Osnovnošolci lahko sodelujejo v likovnem in literarnem delu natečaja (vse tri triade). Ustvarjajo naj zgolj 

individualno, en prispevek naj bo delo enega avtorja. V vsaki triadi bomo trem izbranim delom za likovni del 

in trem izbranim delom za literarni del natečaja podelili priznanja in priložnostne nagrade. 

2. OTROCI IZ OBČINE ROGATEC, KI OBISKUJEJO DRUGE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE INSTITUCIJE ALI PA 

SO V DOMAČEM VARSTVU 

Predšolski otroci lahko sodelujejo v likovnem delu natečaja. 

Osnovnošolci lahko sodelujejo v likovnem in literarnem delu natečaja. 

Vsi sodelujoči otroci v tej kategoriji naj ustvarjajo zgolj individualno, en prispevek naj bo delo enega avtorja. 

Izbranim delom bomo podelili priznanja in priložnostne nagrade. 

3. MLADI OBČINE ROGATEC (starost od 15 do 30 let) 

Pozivamo mlade prebivalce občine Rogatec, da se v povezavi z Jožetom Šmitom izrazite skozi likovna in/ali 

literarna dela. Vsak prispevek naj bo delo enega avtorja. Trem izbranim delom z literarnega področja in trem 

izbranim delom z likovnega področja bomo podelili priznanja in priložnostne nagrade. Vsa prejeta dela bomo 

predvidoma razstavili na skupni razstavi na Dvorcu Strmol. 

V primeru, da imate izvirno idejo o svojem sodelovanju, ki v besedilu natečaja ni zajeta, vas prosimo, da se 

obrnete na kontaktno osebo, da poskusimo najti način, kako vas primerno (netekmovalno) vključiti. 

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



4. KATEGORIJA OD 31 DO 100 LET 

K sodelovanju na likovnem in/ali literarnem delu natečaja vabimo vse, ki ste stari od 31 do 100 let in vas 

zanimata delo ter življenje Jožeta Šmita. Vsak prispevek naj bo delo enega avtorja. Trem izbranim delom z 

likovnega in trem izbranim delom z literarnega področja bodo podeljena priznanja in priložnostne nagrade.  

V primeru, da imate izvirno idejo o svojem sodelovanju, ki v besedilu natečaja ni zajeta, vas prosimo, da se 

obrnete na kontaktno osebo, da poskusimo najti način, kako vas primerno (netekmovalno) vključiti. 

5. MEDGENERACIJSKI IZZIV ZBIRANJA PREDMETOV NA TEMO OTROŠTVA NEKOČ 

Ob 100-letnici rojstva Jožeta Šmita si želimo zbrati predmete po našem kraju iz otroštva nekoč (iz prejšnjega 

stoletja in dlje iz preteklosti) in jih razstaviti, predstaviti. Po razstavi se predmete vrne lastnikom. 

Zbiranje predmetov ni tekmovalna kategorija. Vabi k medgeneracijskemu sodelovanju, oziroma, k vključevanju 

vseh, ki imate doma predmete iz otroštva v drugačnih časih, da jih pokažete celotnemu kraju in s tem ponudite 

vpogled v otroštvo, ki je drugačno od otroštva 21. stoletja.  

Prosimo mlajše, da svoje starše, stare starše, tete, strice, sosede, starejše prebivalce povprašate o njihovem 

otroštvu in odraščanju. Dobrodošli bodo tudi zapisi spominov na otroštvo v starih časih; če odkrijete zanimive 

pripovedi, bomo zelo veseli, če jih zapišete in nam jih posredujete.  

Posebej pa si želimo, da pobrskate po starih predmetih in najdete kakšno staro igračo, igro, starejša oblačila 

za otroke, revije, šolske predmete, otroško pohištvo, spominske knjige in razne zbirke nekdanjih sličic in 

podobnega, oziroma, kakršenkoli predmet, ki spada v tematiko.  

Za vsak predmet izpolnite priložen obrazec o lastništvu ter opis uporabe.  

V primeru oddaje zapisanih spominov na otroštvo prav tako prosimo izpolnite priložen obrazec v ta namen.  

  

Vabljeni k udeležbi v čim večjem številu. 

 

 

 

 

          Občina Rogatec                                                                        Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec 

          župan                                                                                         direktor  

          Martin Mikolič, l. r.                                                                  Vili Bukšek, l. r. 



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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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 1.2: 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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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 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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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 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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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 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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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 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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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 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: 
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