
PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA NA NAGRADNEM NATEČAJU 
»USTVARJALNE KUHARIJE« 
 
 

1. Organizator natečaja 
 
Organizator nagradnega natečaja je Zavod Zaupanje, podpornika natečaja pa sta 
Lidl Slovenija in Žito Podravka. 
 
 

2. Namen in cilji natečaja 
 
Namen natečaja je pri osnovnošolskih otrocih iz prve triade spodbujati kreativno 
razmišljanje o enostavni in okusni pripravi hrane. Hkrati bodo otroci tudi vizualizirali 
pripravo te hrane in slikovno opremili svoje ideje za pripravo različnih jedi.  
 
V vrtcih bodo otroci v ilustrirani obliki pripravili pravljice o zdravi prehrani, sadju in 
zelenjavi.  
 
Cilji natečaja: 

 Otrokom na zabaven način približati zdravo prehranjevanje. 

 Ozaveščati otroke o pomenu zdrave prehrane. 

 Spodbujati otroško ustvarjalnost in domišljijo. 

 Preko natečaja se otroci navajajo na samostojnost in odgovornost, tako pri 
izbiri hrane kot tudi pri njeni pripravi.  

 Posredno ozaveščanje tudi staršev o zdravi prehrani, saj jih učitelji in vzgojitelji 
preko otrok spodbujajo, da doma skupaj pripravijo jed, ki so jo zapisali v 
receptih. 

 
 

3. Objava 
 
Nagradni natečaj je objavljen v vabilu k sodelovanju, ki je poslano na naslove vseh 
osnovnih šol in vrtcev v Sloveniji po elektronski pošti. Natečaj je objavljen na spletni 
strani organizatorja www.carobnidan.si/ustvarjalni-natecaj/ustvarjalne-kuharije-2019 
kot tudi na spletni strani www.lidl.si in www.zito.si. 
 
 

4. Sodelovanje in osnovni pogoji sodelovanja 
 
Na natečaju »Ustvarjalne kuharije« lahko sodelujejo tako javni kot zasebni vrtci in 
šole. 
 
Vrtec oz. šola mora izpolnjevati naslednje tehnične pogoje:  

 Urejeno lastno dvorišče za igro otrok v velikosti vsaj 150 m2 in možnost 
pridobitve vseh potrebnih dovoljenj za postavitev igrala.  

 
Natečaj je razdeljen v dve kategoriji:   

 V prvi kategoriji sodelujejo otroci vrtcev,  

http://www.carobnidan.si/ustvarjalni-natecaj/ustvarjalne-kuharije-2019
http://www.lidl.si/
http://www.zito.si/


 v drugi kategoriji pa otroci prve triade OŠ. 
 

 
5. Časovni okvir nagradnega natečaja 

 
Prijava: do 25. 10. 2019 
 
Način prijave: tako da izpolnite spletni obrazec, ki se nahaja na 
www.carobnidan.si/ustvarjalni-natecaj 
 
Pošiljanje podrobnih navodil (Zavod Zaupanje): 28. 10. 2019  
 
Rok za oddajo izdelkov: 6. 12. 2019. 
 
 

6. Navodilo za vsebino in oddajo izdelka 
 
Vrtci 
 
Otroke v vrtcih vabimo, da skupaj z mentorji na temo »Ustvarjalne kuharije« ustvarijo 
pravljico v obliki ilustracij, v katerih bodo nastopale različne vrste zelenjave, sadja, 
žitaric in druge vrste zdrave hrane. Mentorji in mentorice se prav tako z otroki pred 
začetkom ustvarjanja pogovorijo o zdravi hrani in vzpodbudijo njihovo domišljijo in 
kreativnost. Prosimo, da mentorji na zadnji strani lista ilustrirane pravljice otroka 
samo v nekaj točkah na kratko opišejo zgodbo pravljice. 
 
Med vsemi prejetimi pravljicami vrtcev bodo v Lidlu Slovenija izbrali 10 najboljših 
pravljic in jih objavili na spletni strani www.zdravko-lidl.si. 
 
Prva triada osnovnih šol 
 
Otroke v prvi triadi osnovnih šol želimo v okviru teme »Ustvarjalne kuharije« 
spodbuditi h kreativnemu razmišljanju, kako enostavno in hitro pripraviti zdravo hrano 
in to razmišljanje nato predstaviti v receptih. Otroci naj recepte slikovno opremijo in 
se prepustijo svoji domišljiji tudi na področju vizualizacije napisanega. Mentorji in 
mentorice seveda na začetku procesa vzpodbudijo razpravo z otroki o zdravi hrani, o 
sestavinah in zdravih načinih priprave hrane. Otroci bodo tako širše razmišljali ter 
razširili svoje znanje, ki ga bodo začinili s svojo domišljijo. 
 
V sklopu te kategorije bo med vsemi prejetimi recepti Lidl Slovenija izbral 10 
najboljših »zdravih« receptov in jih izdal v knjigi Zdravkova kuharija ter jih objavil na 
spletni strani www.zdravko-lidl.si pod zavihkom Kuharije. 
 
Otroci lahko upodobijo pravljice (vrtci) oz. recepte (OŠ) na risalnem papirju v različnih 
tehnikah. 
 
Vse mentorje in mentorice prosimo, da na hrbtno stran posameznega izdelka 
napišejo (pdf predloga za vrtce / za šole je objavljena na spletni strani 
www.carobnidan.si/ustvarjalni-natecaj/ustvarjalne-kuharije-2019 ), oz. mu priložijo: 
 

http://www.carobnidan.si/ustvarjalni-natecaj
http://www.zdravko-lidl.si/
http://www.carobnidan.si/ustvarjalni-natecaj/ustvarjalne-kuharije-2019


- ime in priimek otroka, 
- otrokov razred / skupina, 
- naziv (podružnične) šole / (enote) vrtca, 
- ime in priimek mentorja, 
- naslov izdelka ter pojasnilo otroka o vsebini pravljice na risbici (vrtci), oz. zakaj je 
otrok izbral ravno to jed (šole) 
 
ter izdelke pošljejo na naslov: 
 
Zavod Zaupanje 
Brnčičeva ulica 13 
1231 Ljubljana-Črnuče 
s pripisom »za natečaj« 
 
 

7. Sestava komisije za ocenjevanje in izbor najboljših izdelkov 
 
Žrebanje bo potekalo 17. 1. 2020 ob 18.00 v prostorih Zavoda Zaupanje ob 
prisotnosti tričlanske komisije, sestavljene iz enega predstavnika Zavoda Zaupanje, 
enega predstavnika Lidla Slovenija in enega predstavnika podjetja Žito.  
 
Ocenjevanje in izbor najboljših izdelkov v obeh kategorijah bo potekalo 16. 1. 
2019 v prostorih Lidla Slovenija ob prisotnosti petčlanske komisije, sestavljene iz 
dveh predstavnikov Lidla Slovenija, dveh predstavnikov podjetja Žito in enega 
predstavnika Zavoda Zaupanje. 
 
Nagrajenci bodo 21. 1. 2020 objavljeni na spletnih straneh: 
 
www.carobnidan.si/ustvarjalni-natecaj  
www.lidl.si  
www.zito.si  
 
Vsi nagrajenci bodo tudi telefonsko obveščeni konec meseca januarja 2020. 
Izžrebane nagrade bomo po predhodnem dogovoru podelili v vrtcih ali šolah 
spomladi 2020. 
 
 

8. Nagrade 
 
Med vsemi, ki bodo sodelovali v prvi ali drugi kategoriji (recepti ali pravljice), bomo 
izžrebali naslednje nagrade: 
 
Glavna nagrada: 
Zunanje igralo za otroško igrišče: 

 nagrado bomo izžrebali med vsemi sodelujočimi vrtci in šolami, 

 igralo bo postavljeno spomladi 2020, 

 igralo bo spodbujalo gibanje otrok in bo narejeno iz čim manj umetnih 
materialov, 

 igralo podarja Žito Podravka. 
 

http://www.carobnidan.si/ustvarjalni-natecaj
http://www.lidl.si/
http://www.zito.si/


2. nagrada (3x): 
Zdrav zajtrk (Zdravkov zajtrk): 

 nagrado bomo izžrebali med vsemi sodelujočimi vrtci in šolami, 

 izžrebani bodo trije nagrajenci, 

 Zdravkov zajtrk prejme celoten razred/skupina nagrajenca, 

 Zdravkov zajtrk je polnovreden obrok (npr. maslo, med, razni namazi, jabolka 
polnozrnate žemljice ipd.), 

 Zdravkov zajtrk podarjata Lidl Slovenija in Žito Podravka. 
 
3. nagrada (3x): 
Predstava Zdravka Lidla: 

 nagrado bomo izžrebali med vsemi sodelujočimi vrtci in šolami, 

 izžrebani bodo trije nagrajenci, 

 predstava je namenjena celotnemu vrtcu oz. celotni prvi triadi šole, 

 nagrado prispeva Lidl Slovenija. 
 
Ustvarjalce desetih najboljših receptov iz kategorije OŠ in desetih najboljših 
ilustriranih pravljic iz kategorije vrtcev bo pokrovitelj Lidl Slovenija nagradil z 
Zdravkovim paketom presenečenja (vrednostna kartica + izdelki). 
 
 

9. Obvezujoča pravila / avtorske pravice / osebni podatki 
 
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z 
natečajem ter podelitvijo nagrad ter za udeležence, ki s prijavo na ta nagradni 
natečaj priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. S sodelovanjem 
na natečaju se udeleženci v celoti strinjajo z na tej strani navedenimi pogoji natečaja. 
 
Pravila in pogoji nagradnega natečaja so v času trajanja natečaja na vpogled na 
spletni strani www.carobnidan.si/ustvarjalni-natecaj .  
 
V primeru hujše kršitve pravil lahko komisija razveljavi nagradni natečaj v celoti in ga 
z ustreznimi popravki ponovi.  
 
Prijavljeni in predani izdelki organizatorju se ne vračajo.  
 
Udeleženec/prijavitelj na natečaj dovoljuje: 

 Objavo prejetih izdelkov in spremljajočega teksta, imena in priimka avtorja na 
spletnih straneh in FB straneh organizatorja in podpornikov natečaja, 

 Uporabo izdelkov v tiskanih ali spletnih promocijskih, ozaveščevalnih in 
izobraževalnih materialih organizatorja in podpornikov natečaja  

 Objavo v drugih medijih. 

 Razstavo izdelkov na posamezni prireditvi Čarobni dan. 

 Prav tako izrecno soglašajo, da sme Lidl Slovenija uporabiti izbrane recepte in 
pravljice v e-knjigi, ki bo objavljena na njihovi spletni strani. 

 
Udeleženci se odpovedujejo kakršnimkoli zahtevkom v zvezi s tem, vključno 

avtorskemu honorarju.  

http://www.carobnidan.si/ustvarjalni-natecaj


Udeleženec natečaja jamči, da je poslani izdelek v celoti produkt otroka, da ne krši 

nobenih avtorskih pravic tretjih oseb ter da nihče ne bo uveljavljal nobenih denarnih 

in/ali katerihkoli drugih zahtevkov do organizatorja.  

Udeleženec ob prijavi dovoljuje organizatorju, da se njegovi kontaktni podatki 

shranijo na primeren način in uporabijo za potrebe tega nagradnega natečaja.  

 

10. Veljavnost pravil 

Pravila pričnejo veljati dne 3. 10. 2019 oz. z dnem njihove objave na spletni strani 

projekta Čarobni dan, www.carobnidan.si/ustvarjalni-natecaj.  

 

Ljubljana, 3. 10. 2019  

 

http://www.carobnidan.si/ustvarjalni-natecaj

