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OŠ MARIJE VERE KAMNIK 
 

RAZPISUJE MEDNARODNI LIKOVNI NATEČAJ 
 ZA UČENCE OSNOVNIH ŠOL Z NASLOVOM 

 

  »CVETJE«      »FLOWERS« 
 
 
K sodelovanju vabimo učence osnovnih šol od 1. do 9. razreda. Likovno ustvarjanje je omejeno na risarske, 
slikarske in grafične tehnike. Likovni motiv je cvetje. Da bi razvijali otroško kreativnost, ţelimo, da mentorji 
spodbudite vaše učence, da likovno nalogo zasnujejo v različnih tehnikah, jih med seboj kombinirajo ter 
preizkušajo nove izrazne načine, zato je zaželeno, da tehnike kombinirate. Za sodelujoče morate imeti na 
šoli zbrana soglasja o sodelovanju na natečajih ter objavljanju njihovih del. Velikost likovnega dela ne 
sme biti večja od  formata A2 (lahko je manjši). Prosimo, da likovnih del ne pošiljate v tulcih. Prav tako 
ne bomo sprejemali arhitekturnih izdelkov (3D). 
 

Šola lahko v vsaki kategoriji sodeluje z največ šestimi   (6) 
likovnimi deli po izboru mentorja.  
 
 
 

Podelili bomo po tri priznanja na triado: zlato, srebrno in bronasto. 
 

Komisijo za izbor likovnih del sestavljajo: Irena Zagoţen, prof. lik. umet. 
                                                                 Vesna Kropivšek, prof. lik. umet. 
                                                                 Sonja Ţmavc, prof. lik. umet. 
 
Likovna dela pošljite najkasneje do 1. aprila 2019  na naslov:  

OŠ MARIJE VERE 
 Ljubljanska cesta 16a 

 1241 Kamnik  
Slovenija 

(s pripisom ''za likovni natečaj'') 
 

Rezultati izbora likovnih del bodo znani v mesecu aprilu 2019. Objavljeni bodo na spletni strani OŠ Marije 
Vere (www.os-marijevere.si), nagrajene šole pa bodo obveščene tudi po elektronski pošti. Priznanja nagrajencem 
in njihovim mentorjem bomo poslali po pošti. Potrdil za sodelovanje ne bomo izdajali.  
 

Prispela  likovna dela se ne vračajo, ostala bodo v arhivu likovnega natečaja za namene razstav. 
 

Ţelimo vam veliko veselja in umetniških uţitkov! 
 

Poslana likovna dela naj bodo na hrbtni strani opremljena z naslednjimi podatki:  
 

 

Dela bodo vrednotena v treh kategorijah: 

- učenci 1. triade osnovnih šol 

- učenci 2. triade osnovnih šol 

- učenci 3. triade osnovnih šol 

Ime in priimek avtorja  

Razred in starost avtorja  

Ime in priimek mentorja  

Naziv in naslov osnovne šole   

Kontaktni elektronski naslov  

 

http://www.os-marijevere.si/

