
1. IME IN SEDEŽ NAROČNIKA
Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka.

 

2. VSEBINA NATEČAJA
Občina Škofja Loka vsem novorojenčkom, katerih starši podajo vlogo, izplača enkratni denarni prispevek v višini 200 
EUR, in sicer s Pravilnikom o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka staršem ob rojstvu otroka. Poleg zadevnega 
prispevka bo Občina novorojenčkom podarila še knjižno darilo – pravljico lokalnega avtorja/avtorice. 

Z natečajem želi Občina Škofja Loka spodbuditi in podpreti lokalne avtorje/avtorice ter omogočiti novopečenim staršem 
spodbujanje bralne kulture pri otrocih s knjigo iz njihovega domačega okolja.

 
3.  POGOJI NATEČAJA:
•  Avtor/avtorica mora imeti stalno prebivališče v občini Škofja Loka na dan objave natečaja.

•  Dela, poslana na natečaj, ne smejo biti že objavljena.

•  Pravljica naj ne bi presegala 2.500 znakov (brez presledkov).

•  Priporočen format je 23 x 23 cm.

•  Poleg tekstovnega dela pravljice je potrebno pripraviti tudi okvirno postavitev pravljice oziroma vsaj izsek ilustracije. 
Avtor lahko poda tudi neobvezujoč predlog ilustratorja/ilustratorke.

•   S prijavo na natečaj avtor/avtorica v primeru nagrade Občini Škofja Loka dovoli objavo imena in uporabo prijavljenega 
besedila ter ilustracije za izdajo knjige ter v promocijske namene. Prijavitelj se strinja, da se na Občino Škofja Loka 
izključno prenesejo vse materialne avtorske pravice za obdobje 20 let (krajevne, časovne, glede nadaljnjega prenosa ter 
glede števila natisa/ponatisa).

•  Pravljica bo namenjena predšolskim otrokom.

za najlepšo otroško pravljico  
Škofje Loke

J A V N I  N A T E Č A J  

Na podlagi 12. člena Pravilnika o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka staršem ob rojstvu 
otroka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 31/2018), Odloka o proračunu Občine Škofja Loka 
za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 56/2019) in 7. člena Statuta Občine Škofja Loka 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2016, 35/2016 in 26/2017), objavlja župan Občine Škofja Loka  
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 4. VIŠINA NAGRADE
Nagrade na natečaju bodo podeljene prvim trem izbranih prijaviteljem, in sicer:

• 1. nagrada: 1200 EUR neto, izdaja pravljice v obliki knjige ter 30 brezplačnih izvodov

• 2. nagrada: 500 EUR neto

• 3. nagrada: 300 EUR neto

Sredstva so na podlagi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin,  
št. 56/2019) zagotovljena pod postavko 4020001 – Enkratni prispevek novorojencem.

5. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE
Javni natečaj je odprt 60 dni od dneva objave na spletni strani www.skofjaloka.si, in sicer od 28. 1. 2020.  
Rok za oddajo prijave je tako 27. 3. 2020.

Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti na naslov: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka ali osebno v 
sprejemni pisarni Občine Škofja Loka, »Loška hiša«, Mestni trg 15, Škofja Loka. Za pravočasne se bodo štele tudi prijave, 
ki bodo zadnji dan roka priporočene oddane na pošto.  

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. 

Vsaka prijava mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo natečajnega področja na prednji strani ovojnice,  
in sicer: »JAVNI NATEČAJ: PRAVLJICA«. 

Prijavo je potrebno oddati na obrazcu »Prijava na javni natečaj za najlepšo otroško pravljico Škofje Loke«.

6. ODPIRANJE IN VREDNOTENJE PRIJAV 
Odpiranje vlog, ki ga vodi strokovni sodelavec Občine Škofja Loka, ne bo javno. Za vsako vlogo, prispelo na natečaj, 
pristojni uslužbenec Občine Škofja Loka ugotovi ali je vloga pravočasna, ali je popolna in ali jo je podala oseba, ki 
izpolnjuje v javnem natečaju določene pogoje (upravičena oseba). Vloga, ki ni pravočasna ali vloga, ki je ni vložila 
upravičena oseba, bo s sklepom zavržena. V primeru nepopolne vloge bo pristojni uslužbenec v roku 8 dni od odpiranja 
vlog predlagatelja pozval, da do določenega roka vlogo dopolni. V primeru, da predlagatelj v zahtevanem roku vloge ne 
bo dopolnil, bo vloga s sklepom zavržena. 

Izbor bo opravila 5 - članska komisija imenovana s strani župana Občine Škofja Loka. Komisija bo ocenjevala ustreznost 
pravljice za predšolske otroke, njen obseg, vsebinsko svežino in idejo ter sporočilnost. Strokovna komisija praviloma 
podeli tri nagrade (prvo, drugo in tretjo), si pa pridržuje pravico, da katere od nagrad ne podeli (prve, druge ali tretje), če 
presodi, da nobena izmed prispelih pravljic ne dosega pričakovanih meril kakovosti.

za najlepšo otroško pravljico Škofje Loke
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7. ODLOČANJE V POSTOPKU IN OBVEŠČANJE O IZIDU POZIVA 
Na podlagi poročila Komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah z odločbo  
odločila direktorica Občinske uprave Občine Škofja Loka, o pritožbi zoper to odločbo  
pa župan Občine Škofja Loka. 

Občina Škofja Loka vsem avtorjem, katerih dela ne bodo nagrajena oziroma bosta uvrščeni na 2. in 3. mesto, zagotavlja, 
da prejetih besedil ne bo javno objavila. Ravno tako prejetih izvodov ne bo vračala.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka prijava izpolnjevati  
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna: 

• pravilno izpolnjen prijavni obrazec Občine Škofja Loka, 

• priložena obvezna dokazila in druge priloge k prijavi, 

• poslana v roku in na način, ki je določen v 5. točki besedila natečaja. 

Občina Škofja Loka bo vse prijavitelje prijav obvestila o izidu poziva najkasneje v roku 60 dni po zaključku odpiranja. 

 
 
8. NATEČAJNA DOKUMENTACIJA
Natečajna dokumentacija je na voljo na Občini Škofja Loka, »Loška hiša«, Mestni trg 15, Škofja Loka, in na spletni strani 
Občine Škofja Loka: www.skofjaloka.si, rubrika Novice in objave/ Razpisi, javna naročila, natečaji.

 
 
9. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z NATEČAJEM
Vse dodatne informacije v zvezi z natečajem dobijo zainteresirani osebno ali po telefonu vsak delovni dan od 8. do 12. 
ure, v ponedeljek, torek in četrtek tudi od 13. do 15. ure in v sredo od 13. do 17. ure, na telefon: 04/5112 336, oziroma po 
e-pošti: petra.mohoric@skofjaloka.si. 

Številka: 121-5/2020            

Datum:   21. 1. 2020        

                                                    

     

Občina Škofja Loka

Tine Radinja, l.r.  
župan

za najlepšo otroško pravljico Škofje Loke
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