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Natečaj »Biodiverziteti najbolj prijazen vrt« 
 

1. Splošna pravila sodelovanja 

Na natečaju lahko sodelujejo lastniki oziroma skrbniki vrtov v Sloveniji, razen člani organizacijskega 
odbora natečaja in njihovi družinski člani. Na natečaju lahko vsak sodeluje v največ eni kategoriji. 

 

2. Kategorije 
 
• Hišni vrt (zasebni vrt ob hiši) 
• Terasa ali balkon 
• Šolski vrt 
• Društveni vrt 

 

3. Kako sodelovati 

Na natečaju lahko sodelujete tako, da na elektronski naslov info@botanicni-vrt.si do 31. 12. 2021 
pošljete prijavni obrazec in do 10 fotografij vrta. Zaželeno je, da so fotografije iz leta 2020 ali 2021, 
izjemoma lahko tudi starejše.  

Prijave bo pregledala strokovna žirija in nato najbolje ocenjene vrtove v letu 2022 obiskala za 
podrobnejše ocenjevanje. Zmagovalce bomo razglasili poleti 2022. 

 

4. Koledar 
 
• Začetek natečaja: januar 2020 
• Rok za prijavo: 31. december 2021 
• Pregled prijav in izbor finalistov: januar in februar 2022 
• Ogled vrtov: maj in junij 2022 
• Razglasitev zmagovalcev: julij ali avgust 2022 
• Zaključna prireditev in podelitev priznaj: avgust 2022 
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5. Žirija 

Vrtove bo ocenjevala tričlanska žirija, ki jo bodo sestavljali predstavniki Botaničnega vrta Univerze v 
Ljubljani in Nacionalnega inštituta za biologijo. Po potrebi se bo žirija posvetovala še z dodatnimi 
strokovnjaki. 

Vrtove bo žirija ocenjevala v vsaki kategoriji posebej. Žirija bo vrtove ocenjevala z vidika njihovega 
prispevka k varovanju biodiverzitete. Odločitve žirije so dokončne. 

 

6. Priznanja 

Žirija bo v vsaki kategoriji podelila do tri priznanja za biodiverziteti najbolj prijazen vrt. 

 

7. Obveščanje 

Vsi udeleženci natečaja bodo preko e-pošte prejeli poročilo o rezultatih. Rezultati bodo objavljeni tudi 
na spletni strani projekta. 

 

8. Avtorske pravice in varovanje osebnih podatkov 

Udeleženec v prijavi uporabi svoje fotografije, v soglasju z avtorjem, lahko tudi fotografije drugih. 
Fotografije bomo v promocijske namene natečaja in projekta Life Naturaviva uporabili samo ob 
predhodnem soglasju avtorjev. 

Osebni podatki, ki jih vnese udeleženec v prijavo, bodo uporabljeni samo za stik s sodelujočimi v zvezi 
z natečajem in potrebami poročanja za projekt. Sodelujoči v natečaju se strinjajo s hrambo in obdelavo 
podatkov za potrebe natečaja in poročanja za projekt. 

 

9. Organizator 

Natečaj organizirata Botanični vrt Univerze v Ljubljani in Nacionalni inštitut za biologijo, v okviru 
projekta LIFE Naturaviva, Biodiverziteta – umetnost življenja (LIFE16 GIE/SI/000711), ki je 
sofinanciran iz sredstev LIFE, finančnega instrumenta Evropske unije za Okolje in podnebne ukrepe ter 
Ministrstva za okolje in prostor. 

 

 

 

 

 


