
RAZPIS LIKOVNEGA NATEČAJA 
2018 

 

Datum: 26. 10. 2018 

 
OŠ FERDA VESELA ŠENTVID PRI STIČNI s PŠ Temenica in šolo v CZBO 
UO Šolskega sklada in predstavniki Šolske skupnosti objavljajo interni razpis za 
nagradni likovni natečaj.  
 
Komaj smo dobro zakorakali v novo šolsko leto, že so pred nami prve počitnice. 
Ob vrnitvi v šolo, pa bomo kmalu začeli razmišljati o naslednjih počitnicah. Pred 
tem, pa se bomo prepustili čarobnosti veselega decembra. Zato želimo vašo 
ustvarjalnost ponovno priklicati na plan. Vabimo vas, učence Osnovne šole 
Ferda Vesela, da se v svojem prostem času inovativno in ustvarjalno poigrate z 
domišljijo in ustvarite razpisan likovni izdelek. 
 

1. Tema natečaja 
 

NAJ FERDOVA SNEŽINKA 2018 
Izdelati je potrebno izvirno oblikovan komplet snežink, v treh velikostih. 
Največja naj ne presega 20 cm, srednja naj bo velika približno 15 cm, 
najmanjša pa naj ne bo večja od 10 cm. Snežinke naj imajo tudi luknjico, 
kamor bomo privezali vrvico. 
Material za oblikovanje ni predpisan. Lahko uporabite: naravne materiale, 
papir, les, plastiko, kovino, blago, testo, sneg, pluto, vosek, kombinacije 
materialov….).  
Pomembno pa je, da je končni izdelek bele barve. Dovoljena je tudi uporaba 
bleščic. 
 
Izdelki bodo v prazničnem času krasili šolske prostore.  

 
2. Udeležba na natečaju 

 
Natečaja se lahko udeležijo vsi učenci OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični s 
podružnicama, v treh kategorijah: 

 1. triletje 

 2. triletje 

 3. triletje 
Sodelujete  kot posamezniki ali v paru. 



 
 

3. Oprema izdelka 
 

Vsak izdelek mora imeti privezan kartonček s sledečimi podatki:  

 ime in priimek avtorja (lahko tudi soavtorja) 

 razred, oddelek 

 naslov izdelka 

 uporabljeni materiali 
 

ZADNJI ROK ZA ODDAJO 
SNEŽINK JE 
30. 11. 2018 

 
Izdelke oddajte na označeno mesto v avli pod glavnimi stopnicami. 
 

4. Ocenjevanje del 
 

Prispela dela bo pregledala in ocenjevala pet članska žirija. 
Kriteriji ocenjevanja so:  

 izvirnost  

 tehnična dovršenost 

 primernost starostni stopnji 
 
 
 

5. Razstava in podelitev nagrad 
 

S prispelimi deli, ki bodo ustrezala razpisu, bomo okrasili našo novoletno 
smrekico, ki bo v prazničnem mesecu krasila šolsko avlo.  
V okviru programa  kulturnega dne, 21. 12. 2018, bo žirija objavila rezultate 
razpisa in podelila nagrade za vsako kategorijo.  
 

»SVOJO USTVARJALNOST PRIKLIČI NA PLAN, 
PREPUSTI SE DOMIŠLJIJI SVOJIH SANJ.« 
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