
 

 

Danube Art Master 2022 
NATEČAJ DONAVSKE KOMISIJE (ICPDR) 

 

V Sloveniji se natečaj imenuje: Postani donavski 

umetnik 

Moto: “ODKRIJ SVOJO REKO” 
 
Natečaj Postani donavski umetnik poteka neprekinjeno od leta 2004 in ga skupaj organizirata Global 
Water Partnership Central and Eastern Europe (GWP CEE, Svetovno združenje za vode centralne in 
vzhodne Evrope) in Mednarodna komisija za varovanje reke Donave (International Commission for 
the Protection of the Danube River-ICPDR). Namen natečaja je spodbuditi mlade, da razmišljajo o 
njihovi lokalni vodi, o tem kaj jim pomeni okolje in ustvarijo sporočila o teh temah. Osnovni namen 
natečaja je seznaniti mlade o neprecenljivi vrednosti vode in jim povedati, da imajo tudi oni pravico 
odločati o prihodnosti okolja. 
 
Pravila natečaja 

Sodelujejo lahko mladi v starosti 6-18 let iz držav donavskega bazena (Nemčija, Avstrija, Češka, 
Slovaška, Slovenia, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora, Romunija, Bolgarija, Moldavija 
and Ukrajina).  
Po starosti so udeleženci razdeljeni v dve skupini: 
-  Mlajši v starosti  6-11 let 
-  Mladostniki v starosti 12-18 let 
Mladi lahko sodelujejo kot posamezniki, kot razred ali skupina največ 4-ih udeležencev. 
Natečaj poteka na dveh ravneh  in sicer na nacionalni in mednarodni ravni. Tudi ocenjevanje bo 
potekalo najprej na nacionalnim ravni, zmagovalci bodo sodelovali v tekmovanju na mednarodni 
ravni.  
 
Natečaj bo potekal v treh kategorijah: umetnina, video, zemljevid 
Mladi naj gredo do lokalne reke (v Sloveniji je vključeno območje porečje Save, Drave in Mure, torej 
celotna Slovenija razen Posočja in obale) in ustvarijo svojo umetnino; to je umetniško delo, video ali 
celo zemljevid - v katerem otroci raziskujejo obrežje in po njih ustvarijo zemljevid različnih zanimivih 
točk. Po ustvarjanju svojega umetniškega dela morajo otroci ali učitelji posneti barvno fotografijo 
ali videoposnetek umetniškega dela in ga poslati nacionalnemu organizatorju. Prepričati se morate, 
da so datoteke v visoki ločljivosti, pripravljene za tiskanje in si jih je mogoče enostavno ogledati. 
 
Podrobnosti o izdelkih: 
 

• Umetnina. Izdelki morajo biti narejeni iz materialov najdenih ob reki. Naredite lahko kipec, 
kolaž, modne izdelke, nakit. Risbe in slike NE BODO upoštevane! Izdelke fotografirajte in pošljite 
v digitalni obliki (minimalna velikost naj bo 150 DPI oziroma 3 MB). 

• Video naj ne bo daljši od 1 minute. Posnamete ga lahko s kamero ali telefonom. Vsebinskih 
omejitev ni; lahko se izražate s pesmijo, izvedbo igre, poročila o stanju reke; le popolnoma 
animirani videi ne bodo upoštevani. Če želite sodelovati v mednarodnem ocenjevanju, mora 



 

 

video vsebovati kratke angleške podnaslove, lahko v skrajšani, a dovolj informativni obliki. Na 
nacionalnem nivoju ta dodatek ni potreben. 

• Zemljevidi. Narejeni morajo biti v velikosti A3. Na karti učenci lahko prikažejo zanimiva dejstva 
in točke ob reki (npr. gradovi, naravna dediščina ipd), pomembna mesta z vidno biodiverziteto, 
kraji za rekreacijo (kopališča, kolesarske poti, parke, ipd) ali pa kraje, ki jim je potrebno posvetiti 
posebno pozornost (degradirana ali onesnažena območja, poplavne površine itd.) Poslati je 
treba fotografijo zemljevida v visoki resoluciji (minimum velikost datoteke je 150 DPI in 3 MB).  

 
Nacionalni nivo 

Izbira zmagovalcev bo potekala v treh kategorijah in dveh starostnih skupinah: 

1.) Umetniško ustvarjanje: a) Mlajši učenci: starost 6-11 let; b) mladostniki: starost 12-18; 

2.) Video: a) Mlajši učenci: starost 6-11 let; b) mladostniki: starost 12-18; 

3.) Zemljevid a) Mlajši učenci: starost 6-11 let; b) mladostniki: starost 12-18. 

Nagrade na nacionalni ravni bo zagotovil nacionalni organizator (v Sloveniji GWP Slovenija). 

Najboljših 10 izdelkov bo objavljenih na uradni facebook strani (ICPDR in GWP CEE) in spetni strani 
GWP Slovenija. 

 

Mednarodni nivo 

V mednarodno ocenjevanje bosta poslana po en izdelek vsake starostne skupine in kategorije. 
Zmagovalce na mednarodnem nivoju bo izbrala mednarodna žirija, sestavljena iz nacionalnih 
zastopnikov vseh ICPDR držav. Zmagovalci mednarodnega dela tekmovanja bodo povabljeni na 
dogodek, ki ga bo organiziral ICPDR. 

Po zaključku tekmovanja bodo umetniška dela razstavljena ali prikazana na mednarodnem dogodku, 
ki ga organizira ICPDR.  

Zgodba za predstavljenim umetniškim delom (na mednarodni ravni): 

Vsa prispela umetniška dela na mednarodni nivo vsebovati pisno besedilo v angleščini v obliki 
zgodbe, v dolžini 250 besed, v katerem naj umetnik opiše: 

1) ustvarjalni proces in 

2) kaj se je udeleženec naučil med raziskovanjem porečja. 

Tukaj je nekaj usmerjevalnih vprašanj za to besedilo: 

• Kakšno je vaše sporočilo občinstvu? 

• Kaj je navdihnilo vaše delo? 

• Česa ste se naučili med ustvarjanjem svoje umetnine/videa/zemljevida? 

Udeleženci mednarodnega ocenjevanja se z oddajo izdelka na mednarodno raven strinjajo z objavo 
ter uporabo imen in slik v glasilih ICPDR in GWP CEE.  

Zaposleni in sodelavci GWP CEE in ICPDR ter ožja družina (starši, zakonec, otroci, bratje in sestre ter 
stari starši itd.) ne morejo sodelovati v tekmovanju.  

 

 



 

 

Socialni mediji 

Poleg tekmovanja bo potekalo tudi online tekmovanje nacionalnih zmagovalcev za najbolj všečno 
fotografijo in video na spletni strani Danube Art Master’s Facebook, ki jih bo poslal nacionalni 
organizator.  

Rok za pošiljanje izdelkov 

Če želite sodelovati tudi v mednarodnem ocenjevanju, morate izdelke poslati do 31. oktobra 2022.  
 
Fotografije izdelkov pošljite na naslov alenka@limnos.si skupaj s podatki o naslovu šole, naslovu 
izdelka, mentorju s kontaktnimi podatki in imeni ter starosti učencev. Videe pošljite preko 
Wetransfer ali podobni aplikaciji na isti e-mail naslov. Gradivo lahko delite tudi kot 
document/mapa na OneDrive ali GoogleDrive. 
Za vse dodatne informacije lahko vprašate na alenka@limnos.si ali mobitel 041 845 654.  
 
 
Nacionalni organizator: GWP Slovenija  
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