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Vabimo vas k sodelovanju 

na 2. mednarodnem likovnem natečaju 
 

OTROŠKA GRAFIKA 
na temo »JUTRI«. 

 

Jutri – je beseda, ki nas vznemirja z upanji in hrepenenji, z radovednostjo in 
negotovostjo, včasih s prešernim veseljem, sem ter tja s strahom. Kaj se bo 
zgodilo v moji glavi, v moji sobi, v moji družini, v moji šoli, na mojem še 
komaj modrem planetu? 
 
 

Ko tuhtamo o jutri, nam pomaga vse, kar vemo in kar čutimo; nekateri več, 
drugi manj. Ko premišljujemo o jutri, včasih sanjamo pri belem dnevu. To, 
kar vidimo, mojstri besede sezidajo s črkami, gradijo pesmi in zgodbe; mojstri 
zvokov zapišejo v notna črtovja svoja notranja povelja različnim glasbilom; 
mojstri podob slikajo svoje svetove z zamahi s čopiči, njihovi svinčniki na bele 
ali barvne papirje zarisujejo ples svojih črt. 
 
 

Domišljiji, ki je doma v šolskih klopeh, je namenjen naš natečaj. Narišite, kar 
vam veleva. Svoje sanje in videnja o tem, kaj bo jutri, ali črno-belo ali v 
barvah, povejte z grafikami. Tako boste lahko govorili mnogim, ki tuhtajo o 
jutri. Ponudite jim svoje narisane misli, pokažite spretnost, poigrajte se z 
globinami svoje domišljije. Pokažite, kako ste pripravljeni osvojiti svet, v 
katerega vstopate. 

Slavko Pregl, pisatelj in član Sveta galerije OŠ Prule 
 

 
 

 
Likovni motiv se nanaša na zgoraj opisano temo, izdelki morajo biti narejeni v originalnih grafičnih 
tehnikah (linorez, lesorez, kolagrafija, suha igla, jedkanica, akvatinta, litografija …) in odtisnjeni kot originalni grafični 
listi. Slike, risbe in računalniške grafike ne pridejo v poštev! 
 
Vsak originalni grafični list mora biti lastnoročno označen in podpisan (grafična tehnika in številčna oznaka 
odtisa, naslov dela, podpis avtorja, leto nastanka grafike), na hrbtni strani mora imeti prilepljeno in izpolnjeno 
prijavnico s podatki, ki je v prilogi. 
 
Vsak avtor lahko sodeluje z največ tremi (3) različnimi grafičnimi deli.  
 
Sodelujejo lahko otroci in učenci v starosti od 5 do 16 let. Prispeli izdelki bodo glede na starost 
udeležencev razporejeni v tri skupine: 
 

1. skupina – otroci od 5 do 8 let 
2. skupina – otroci od 9 do 12 let 
3. skupina – otroci od 13 do 16 let 

 

S tem, ko otroci in učenci sodelujejo na natečaju, potrjujejo, da so njihova dela lahko razstavljena in 
objavljena v katalogu in na spletni strani. 
 
 

V natečaj bodo uvrščeni samo originalni grafični listi, vse ostale izdelke bo strokovna komisija izločila 
že v prvem izboru.   
 
Po končanem natečaju bo strokovna komisija v mednarodni zasedbi pregledala prispele izdelke, pripravila 
izbor za razstavo in izbrala pet (5) nagrajenih del iz vsake skupine glede na osnovne kriterije 
ocenjevanja: 



• kreativnost in izvirnost likovnega motiva,   
• izrazna moč likovnega dela, 
• originalnost grafične tehnike in čistost odtisa. 

 

Vsi sodelujoči avtorji in njihovi mentorji dobijo potrdilo o sodelovanju, avtorji izbranih in razstavljenih del 
tudi natisnjen katalog, avtorji najboljših del pa še zlato plaketo in praktično nagrado.  
 

ROK za oddajo grafičnih del je 31. marec 2016. 
 

 
Originalni grafični listi do velikost 50 x 70 cm brez paspartujev morajo do nas prispeti pravočasno in 
nepoškodovani in jih lahko pošljete po klasični pošti, osebno ali kako drugače dostavite na naslov:   

 
OSNOVNA ŠOLA PRULE 

PRULE 13, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA 
 »OTROŠKA GRAFIKA« 

 

V mesecu maju 2016 vas bomo povabili v Galerijo OŠ Prule na odprtje in ogled razstave otroških 
grafik v okviru 2. mednarodnega likovnega natečaja. Izdali bomo tudi natisnjen in elektronski katalog, v 
katerem bodo predstavljeni vsi izbrani izdelki in nagrajena dela.  
 
Kot organizatorji natečaja si pridržujemo pravico, da razpolagamo s prispelimi likovnimi izdelki, zato jih ne 
bomo vračali. Razstava bo v Galeriji OŠ Prule na ogled tri mesece, potem pa bo potovala tudi po drugih 
šolah in institucijah v Sloveniji. 
 
Za dodatne informacije nam pišite na otroska.grafika@gmail.com ali pokličite na 031/297-712.  

Vabilo najdete tudi na spletni strani naše šole na www.osprule.si. 
 

Lep pozdrav in naj bo »JUTRI« razlog za sodelovanje. 
 
   

Koordinatorica:                                                                                                                                                      
Suzana Zgonec, prof. lik. umetnosti                                                                                           

 
 
 

     
 

 2. mednarodni likovni natečaj  

OTROŠKA GRAFIKA 
      PRIJAVNICA  

(Izpolnjeno nalepite na hrbtno stran vsakega grafičnega lista!) 
 
 

 

__________________________________________________          _____________________________________ 
Ime in priimek avtorja                                                                                       Datum rojstva/starost avtorja                           
 
 

Spol:          M          Ž                                                                          _____________________________________      
                                                                                                              Država  
        

      
__________________________________________________          _____________________________________ 
Naslov likovnega dela                                                                                       Grafična tehnika                          
 
 

____________________________________________________________________________________________ 
Naziv in naslov šole/zavoda                       
 

 

__________________________________________________          _____________________________________ 
Ime in priimek mentorja                                                                               Telefon šole/zavoda/mentorja   
 
  
___________________________________________________________         ____________________________ 
E-naslov šole/zavoda/mentorja                                                                                         Datum prijave 

 


