
RAZPIS LIKOVNEGA NATEČAJA 
 
Datum: 16. 12. 2016 

 
OŠ FERDA VESELA ŠENTVID PRI STIČNI s PŠ Temenica in šolo v CZBO 
UO Šolskega sklada, predstavniki Šolske skupnosti, aktiv LUM objavljajo interni 
razpis za nagradni likovni natečaj.  
 
Približujemo se veselemu decembru, ki je običajno poln topline, čarobnosti in 
ustvarjalnih trenutkov. Vse učence OŠ Ferda Vesela vabimo, da se v svojem 
prostem času inovativno in ustvarjalno poigrate z domišljijo in ustvarite 
razpisan likovni izdelek. 
 

1. Tema natečaja 
 

NAJ FERDOVA SMREČICA 2016 
Izdelati je potrebno izvirno oblikovano 3D novoletno smrečico v višini od  
40-50 cm in širine od 20-25 cm. 
Material za oblikovanje ni predpisan. Lahko uporabite: naravne materiale, 
papir, les, plastiko, kovino, blago, testo, sneg, pluto, vosek, kombinacije 
materialov….) 
 
Izdelek ni mišljen kot okrasitev pravega drevesca, marveč kot izvirna 
dekoracija. 

 
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 
NOVOLETNIH SMREČIC JE 

16. 12. 2016. 
 
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 
 

Vsa prispela dela, ki bodo ustrezala razpisu bomo razstavili v avli OŠ Ferda 
Vesela na KULTURNI DAN, ki bo 23. 12. 2016. V okviru programa  kulturnega 
dne, bo žirija objavila rezultate razpisa in podelila po tri nagrade za vsako 
kategorijo.  
 

Ne pozabite, pred nami je mesec čarobnosti in 
ustvarjalnosti! 
Izmislite si naj smrečico leta 2016!  
Korajža velja! 
 

 
 
 
Predsednica Šol. sklada:  Vesna Pačnik, prof.                                Ravnatelj: Janez Peterlin, prof.  
Predstavnik Šolske skupnosti: Nejc Rus 
Predstavnica aktiva LUM: Jelka Rojec, prof. 
 
 
 
 


