Krajina v sebi skriva več kot se zdi na prvi pogled.
Spoznajo Evropsko konvencijo o krajini –
Sodeluj!
Pridruži se E-Clic skupnosti http://e-clic.ning.com

NAJAVA TEKMOVANJA
Krajina TE potrebuje!
Vabljen-a si, da se pridružiš in si del mednarodnega tekmovanja. Tri različne skupine sodelujočih, trije
zanimivi izzivi in čaka te potovanje v Estonijo!
Si kos temu izzivu?
Izziv 1: Naj se sliši glas podeželskih krajin tudi v mestu.
Izziv 2: Urbana prenova in krajinska identiteta.
Izziv 3: Jezera za nas.

TI ni vseeno za TVOJO krajino?
Če je tako, je to tekmovanje prav ZATE!
Z uporabo mobilnega telefona, računalniškega modeliranja in vizualizacij ali igre lahko predstaviš svoje
mnenje in ideje o krajini, za katero ti ni vseeno in s tem prispevaš k njeni prihodnosti.

Zakaj je krajina pomembna?
Krajina je dosti več kot le okolje v katerem živimo, delamo in se igramo. Krajina je pomemben del javnega
interesa na kulturnem, ekološkem, okoljskem in družbenem področju.
Kot navaja Evropska krajinska konvencije (ELC), ''Napredek in razvoj kmetijstva, gozdarstva, proizvodnih
postopkov v industriji in rudarstvu ter regionalnega načrtovanja, urbanizma, prometa, infrastrukture,
turizma in rekreacije ter širše, spremembe v svetovnem gospodarstvu, pogosto pospešujejo spreminjanje
krajin.

Krajina je ključna sestavina človekove in družbene blaginje, zato je aktivno delovanje na področju razvoja
lokalne krajine pomembno za vse, prav tako pa je krajina pravica in obveznost vsakogar. Kakovost in
pestrost evropskih krajin je skupen vir, zato si je potrebno skupaj prizadevati za njegovo varstvo,
upravljanje in načrtovanje.

Izzivi:
Izziv 1 (Naj se sliši glas podeželskih krajin tudi v mestu): Mesta in podeželje v Sloveniji pogosto zaznavamo kot
dva različna svetova. Mesta so stičišča informacij, trgovanja, poslovanja, znanja, raziskovanja, zabave, kulture,...
Podeželje je vir surovin, rekreacije, zdravja, biodiverzitete, lepih krajin in identitete,... Kako lahko v mestu
ustvarimo prostore , ki omogočajo povezavo s podeželskimi krajinami? Kaj so njihova sporočila?
Izziv 2 (Urbana prenova in krajinska identiteta): Obnova stavb, ulic in naselij v Sloveniji pogosto ne spoštuje
pravil, ki omogočajo skladnost z identiteto krajine. Ali imajo investitorji pravico, da se odločajo za takšno
gradnjo in obnovo? Kakšno vlogo imajo pri tem prebivalci, strokovnjaki in politiki? Kako jim bolj približati
pomen in vrednost krajinske identitete?
Izziv 3 (Izjemne krajine Slovenije): Uradni seznam izjemnih krajin Slovenije vključuje skoraj 100 manjših
območij krajin, (http://www.ppz.mzip.gov.si/doc/aplikacije_prost_podatki/5-19-4.htm) ki:
predstavljajo tradicionalne oblike bivanja in rabe prostora, ki so prilagojene naravni strukturi krajine,
imajo vizualno izrazite vzorce naselij in izražene arhitekturne elemente,
imajo visoko simbolno in kulturno vrednost
zaradi svojih naravnih struktur in kulturnih vrednot naredijo na obiskovalce izjemen vtis
so edinstvene v regionalnem, nacionalnem ali mednarodnem pomenu,
so posebej vredne naravne krajinske strukture
imajo konsistentno krajinsko zgradbo, ki omogoča prostorsko zamejitev,
so zelo pomembne za nacionalno identiteto.
Kako lahko v njih prepoznamo potencial za trajnostni razvoj? Kaj inovativne rešitve se lahko izvajajo za njihovo
promocijo?

Za kaj gre pri natečaju?
Iščemo ''projekte'', ki z uporabo inovativnih informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT 1) ponujajo
rešitve za vizualizacijo krajine in predlagajo alternative pri zadanih izzivih, kar predstavlja ključno temo
tekmovanja.

Vir: http://nadinelauer.blogspot.com/
2.12.2013

Želimo da uporabite kakršno koli mobilno ali računalniško aplikacijo (kot so računalniki, mobilni telefoni,
aplikacije (APPS), video posnetke, 2D in 3D programe za modeliranje, vizualizacije, programsko opremo za
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Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) se nanaša na izdelke in prakse, ki se uporabljajo za
shranjevanje, zapisovanje in druge vrste obdelav informacij. V sodobnih časih pa se IKT nanašajo predvsem na
informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki so se razvile iz telekomunikacijske in računalniške industrije.
Pojem IKT pa zajema tudi širši nabor izdelkov na področju telefonije, bibliotekarstva in drugih praks o filmih,
faksih, revijah, člankih...

igrice, itd), kot tudi kombinacijo z ostalimi metodami (kot so raziskave, posneti intervjuji s sosedom, vaše
lastno programiranje,…), ki vam omogoča, da se vizualno izrazite in podate rešitve za varovanje,
upravljanja in planiranje naše izjemne in vsakodnevne krajine – podeželske in urbane.

Kdo se lahko prijavi?
Vsakdo lahko sodeluje na natečaju! Predstavljamo vam tri sklope (skupine), katerim je tekmovanje
namenjeno:
A) Dijaki (v starostni skupini od 12-18 let),
B) Študentje (iz katerega koli področja študija, predvsem tistih, ki se ukvarjajo s krajino ali razvojem IKT),
C) Vsi drugi ljudje, ki imajo interes v krajini (npr. lokalne skupine, klubi in društva, posamezni prebivalci ali
skupine prebivalcev)

Kaj je nagrada?
Trije nacionalni zmagovalci natečaja (po en na sklop), bodo potovali v Estonijo ter sodelovali na
mednarodni E-CLIC konferenci in se potegovali za mednarodno nagrado v svoji skupini.

Rok prijave kako oddati prijavo
Rok za prijavo na natečaj je 15. april 2014. Rok za oddajo vloge (projekta) je 15. maj 2014.
Izpolniti je potrebno priložen »Prijavni obrazec« za registracijo in »Vlogo« za opis projekta ter nam sporočiti
kako želite naložiti svoj projekt na platformo E-CLIC skupnosti http://e-clic.ning.com
Naša info točka vam bo zagotovila pomoč in nasvete.

SUPER IDEJA

10 ZMAGOVALNIH NACIONALNIH PROJEKTOV

NACIONALNA KONFERENCA – SEPTEMBER 2014

MEDNARODNA KONFERENCA – APRIL 2015

Viri
Lahko obiščete »knjižnico IKT orodij« E-CLIC in pridobite ideje o nekaterih orodij, ki so vam lahko v pomoč
pri spopadanju z izzivi. Imate popolnoma proste roke pri izbiri katerekoli aplikacije za vaš projekt.
Priporočljivo je, da obiščete tudi »knjižnico dobrih praks« E-CLIC, ki vam lahko podajo ideje, kako so se
drugi ljudje odzvali na krajinske izzive oz. problematiko s krajino v svojem okolju.

Zakaj CLIC natečaj?
Spodbujamo vas da:
• se soočite (ang. Challenge) z izzivom v krajini, za katero vam ni vseeno,
• se seznanite (ang. Learn) s pokrajino; kako jo zaščititi, kako aktivirati tudi druge ljudi in razmišljati o svoji
prihodnosti,
• uporabite inovativne metode (ang. Innovative), ki temeljijo na IKT, da kreirate in predstavite svoj projekt,
• sodelujete (eng. Cooperate) s svojimi prijatelji, sodelavci, sosedi, itd. za pripravo obsežnejših projektov.

Merila za izbor
Predloženi projekti bodo ocenjeni na podlagi šestih kriterijev:
1. Inovativnost
2. Izvirnost
3. Jasnost

4. Globina predstavljen argumentov
5. Sporočilo
6. Rezultati

Več informacij o merilih najdete v natečaju.

Za vse dodatne informacije se obrnite na našo INFO TOČKO:
name
Tomaž
Stojanovič

e-mail

phone number

web

tomaz@nec-cerknica.si

+386 17 096 260
+386 31 408 754

www.nec-cerknica.si

Izvejte več!
Obiščite našo spletno stran: www.e-clicproject.eu in http://e-clic.ning.com/
Prav tako nam lahko sledite na:
FB: facebook.com/EClic
Twitter: twitter.com\E_Clic
Pinterest: pinterest.com\eclic2013\

"Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina dokumenta je izključno odgovornost avtorja in v
nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije."

