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Spletna platforma Zlata paličica – navodila 

V okviru nacionalnega kulturnovzgojnega projekta Gleda(l)išče je z gledališko sezono 2017/18 
začela delovati spletna platforma Zlata paličica, ki domuje na naslovu www.zlatapalicica.si. 
Urednik platforme je Slovenski gledališki inštitut.  

Da lahko sproti sestavimo in posodabljamo zbirko aktualne, kakovostne gledališke 
produkcije za otroke in mladino, prosimo profesionalne gledališke ustanove in ustvarjalce za 
sodelovanje. 

� Za aktivne otroške in mladinske uprizoritve v vašem gledališču, ki jih igrate v tej sezoni 
in bi jih želeli vključiti v katalog kakovostnih predstav platforme Zlata paličica, izpolnite 
ustrezni obrazec in ga pošljite na naslov sandra.jenko@slogi.si.  

� Prosimo, da članice strokovne komisije (Nika Arhar nikaarhar@yahoo.com, Martina 
Peštaj martina.pestaj@gmail.com, Adriana Gaberščik adriana.gaberscik@guest.arnes.si) 
redno obveščate o terminih predstav, ki jih predlagate za uvrstitev na platformo, ter jim 
po možnosti omogočite brezplačen ogled. Če izbrane uprizoritve morda ne bo na 
programu dlje časa, nam lahko posredujete posnetek. 

� V primeru uvrstitve predstave v katalog platforme se bodo vaša oddana besedila iz 
obrazcev prenesla na spletno stran in ne bodo dodatno lektorirana. Zato vas prosimo, 
da ste ob vnosu podatkov v obrazec natančni in pozorni na pravilnost posredovanih 
podatkov in besedil. 

� Prosimo, da v obrazcu izberete največ dve zvrsti, ki najbolj ustrezajo vaši uprizoritvi. 
Podrobnejšo žanrsko opredelitev lahko podate v kratkem opisu. 

� Ustanove s stalnim, matičnim prizoriščem prosimo, da izberejo na seznamu samo eno 
regijo. Le v primeru koprodukcij jih lahko označite več. Predstave brez stalnega, matičnega 
prizorišča lahko označite kot mobilne.  

� Ustreznost priporočene starostne skupine, ki jo boste navedli v obrazcu, bo preverila 
strokovna komisija, zlasti z vidika razvojne psihologije. Navedba starostne stopnje na 
platformi Zlata paličica posledično temelji na oceni komisije, ki se lahko v posameznih 
primerih razlikuje od vaših navedb. 
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� Obravnavane teme v uprizoritvi navajajte v obliki kratkih gesel, ki povzemajo bistvene 
misli predstave, da jih lahko uporabnik z iskanjem ključnih besed lažje najde. 

� Pri vprašanju dostopnosti predstav vas prosimo, da kategorije označite skrbno in le 
takrat, kadar lahko osebam s posebnimi potrebami dejansko nudite ustrezne prilagoditve. 
Za podrobnejše informacije o dostopnosti izbrane predstave se bodo uporabniki obrnili 
neposredno na producenta. 

� Platforma Zlata paličica ne posreduje informacij o terminih predstav in cenah vstopnic. 
Zato je pomembno, da navedete ustrezno kontaktno osebo, na katero se lahko šolske 
skupine ali individualni obiskovalci obrnejo za podrobnejše informacije. 

� Za pravilnost in natančnost podatkov na platformi so odgovorni producenti predstav. 
Zato vas prosimo, da nas o morebitnih spremembah (zasedba, ukinitev, nagrade …) 
obvestite in skupaj z nami skrbite za ažurnost predstavljenih vsebin.  

� Vsaj enkrat letno, pred začetkom gledališke sezone, vas bomo pozvali, da preverite 
podatke na platformi. 

� Fotografije gledaliških predstav, ki nam jih boste posredovali, bodo na platformi 
objavljene z ustrezno oznako. Zato vas prosimo, da nam pošljete le fotografije z urejenimi 
avtorskimi pravicami in navedbo fotografa oz. arhiva. 

� Na platformi objavljamo tudi pedagoške programe, ki niso neposredno vezani na 
predstave (delavnice, vodeni ogledi …), katerih namen pa je povečati vedenje in znanje o 
gledališču oziroma na kreativen in profesionalen način uporabljati tehnike gledališča za 
učenje in poučevanje. 

� Za uvrstitev vaših kulturnovzgojnih ponudb v katalog pedagoških programov platforme 
prav tako izpolnite ustrezni obrazec in ga pošljite na naslov sandra.jenko@slogi.si. 
Prispele predloge bo preverila in ocenila strokovna komisija. Prosimo, da pri vnosu 
podatkov upoštevate zgornja navodila. 


