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razpisuje nagradni likovni natečaj 
 
 

JAZ RISAR, JAZ SLIKAR, JAZ FOTOGRAF 
 
 

Človek prinese z rojstvom na svet darove, ki pa jih je treba 
skrbno negovati in razvijati, sicer počasi zamrejo.  

Tudi ustvarjalnost je dar, ki ga je treba, ko ga prepoznamo, 
zlasti v prvih letih življenja pazljivo in potrpežljivo razvijati, če 

naj kasneje postane pomembna sestavina človekove 
osebnosti.  

To zahtevno vlogo najprej opravljajo starši, kasneje pa se jim 
pridružujejo vzgojitelji in učitelji vseh vrst, ki spremljajo 
človeka na njegovi življenjski poti. Če so dovolj čuteči, 

pazljivi, strokovno usposobljeni in strpni, ga sčasoma lahko 
sprejmejo v svoje vrste, da jim pomaga nadaljevati to nikoli 

končano, a zelo plemenito in pomembno delo.  
Razvijanje ustvarjalnosti je lahko prijetno, zabavno, kot 

raziskovanje, v katerem mladi spoznavajo, da je življenje 
nekaj dinamičnega, nedokončanega, izziv, ki vabi vsak 

trenutek. 
 

Osnovnošolci imajo možnost, da na Gimnaziji Celje – Center v 
programu Umetniška gimnazija, likovna smer, razvijajo svojo 

nadarjenost in veselje za likovno ustvarjanje.  
Pri strokovnih predmetih, kot so risanje in slikanje, 
predstavitvene tehnike, likovna teorija, umetnostna 

zgodovina, bivalna kultura, osnove varovanja dediščine in 
plastično oblikovanje lahko pod strokovnim vodstvom svojih 
učiteljev nadgrajujejo znanja iz osnovne šole, pridobivajo 

nova in si tako širijo obzorje.  
Mnogi razvijajo svojo likovno nadarjenost prav do poklica, 

nekateri pa jo kasneje spremenijo v sprostitveno dejavnost, ki 
jim omogoča občasni pobeg iz današnjega zelo stvarno 

naravnanega sveta, saj se zavedajo, da kvalitetno življenje ni 
le delo za preživetje. 
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Tema likovnega natečaja za leto 2011/2012: 

 
Zalin pravljični stol 

 

 

Likovni natečaj je namenjen učencem osnovnih šol. 

Likovni izdelki se bodo ocenjevala v dveh skupinah: 
 

1. skupina - 1. triada: 1., 2. in 3. razred 
2. skupina - 3. triada: 7., 8. in 9. razred 

 
Natečaj traja do 16. 3. 2012 

 
Namen likovnega natečaja: 

 
Namen likovnega natečaja in predlagana ciljna skupina avtorjev sta v skladu s 

splošnimi cilji likovne vzgoje. Ključni cilji tega natečaja so razvijanje 
sposobnosti za likovno izražanje po domišljiji, razvijanje psihomotoričnih 

sposobnosti in likovnega mišljenja. 
Sodelovanje z likovnimi pedagogi, ki razvijajo likovno kulturo pri osnovnošolcih, 
in tistimi, ki za to skrbijo na nadaljnjih stopnjah izobraževanja mladih, je nujno, 
če naj se v ljudeh oblikuje odnos do umetnosti in umetniškega ustvarjanja kot 

trajnostna vrednota. 
Svet, v katerem živimo, uravnavajo zelo visoke zahteve, zaznamovan je s hitrim 

tempom, čigar posledica je večkrat huda površnost, zlasti v medsebojnih odnosih, in s 
stresi vseh vrst, zato se je treba (vedno bolj) učiti, kako kvalitetno preživeti tudi v tako 

zahtevnem okolju. Posebno skrb pri tem je seveda treba nameniti otrokom – tistim 
najmlajšim, ki večkrat bolj pokažejo, kot povedo, da se ne počutijo varne, pa tudi malo 
starejšim in najstnikom, ki včasih zelo težko in boleče prestopajo iz otroštva v odraslost. 
Odrasli, ki imamo več življenjskih izkušenj, smo jim dolžni pomagati, da v svojih drobnih 

in večjih stiskah znajo iskati in tudi najti svoj »južni otok«, kajti ta zagotovo  »je«, 
čeprav je včasih »daleč v neznanem morju« in je, kot pravi pesnik Kajetan Kovič, »le 

pika na obzorju in lisa iz megle«, da lahko razprostrejo svoja krila in poletijo do zvezd ali 
v svetove, kamor jih kličejo in vabijo vzorniki, ki živijo v njihovi domišljiji. 



3 
 

Likovno ustvarjanje je gotovo lahko za marsikoga »južni otok«, svet, ki si ga skroji po 
svoji meri in v katerem je lahko vsak trenutek srečen. Nekateri so ga že prepoznali, 
mnogi pa ga morda še iščejo in potrebujejo pri tem spodbudo. In namen  našega 

likovnega natečaja je prav spodbujanje mladih k likovnemu ustvarjanju in prepoznavanju 
pozitivnih učinkov umetniškega izražanja na ustvarjalca. 

Delo brez dvoma ni lahko in enostavno, a poslanstvo je zagotovo plemenito. 
 
 

 
Kako najmlajše in malo starejše otroke spodbuditi k likovnemu razmišljanju o 

moči umetniškega izražanja? 
 
 

Predlagamo, da sodelovanje v natečaju zasnujete kot likovno projektno učno delo. 
V prilogah ponujamo motivacijski besedili, ki ju preberite pred pričetkom ustvarjanja. 

Problemsko zastavljene vsebine bodo aktivirale vedoželjnost otrok, ki jih nato 
spodbudite, da bodo svoja doživetja prelili na risalni ali fotografski papir. 

 
Motivacijski besedili za 1. triado (priloga 1) ter za 3. triado (priloga 2) sta priloženi. 

 
Tehnična pravila likovnega natečaja: 

 
1. Likovni izdelki naj bodo izvedeni v naslednjih likovnih tehnikah: 

 
• slikarske likovne tehnike: vodene, tempera ali akrilne barve, pasteli, voščenke ali 

kombinirane likovne tehnike; 
• risarske likovne tehnike: svinčnik, tuš, laviran tuš, flomaster ali kombinirane 

likovne tehnike 
• barvna ali črno-bela fotografija. 

 
2. Formati risarskih in slikarskih likovnih izdelkov naj bodo A3, fotografije pa naj ne 

presegajo formata A4. 
 

3. Na natečaju lahko sodelujejo vsi učenci osnovnih šol prve in tretje triade. Likovni 
izdelki se bodo ocenjevali po triadah, v dveh skupinah. Vsaka šola lahko pošlje 

skupaj samo 20 likovnih izdelkov. 
 

4. Likovni izdelki morajo biti opremljena z izpolnjenim prijavnim obrazcem, ki ga 
najdete na spletni strani GCC. Prijavni obrazec mora biti čitljivo izpolnjen in z 

lepilnim trakom nalepljen na zadnji strani likovnega izdelka. 
 

Ostale informacije: 
 

5. Likovne izdelke bodo pregledali in ocenili učitelji strokovnih predmetov v 
programu umetniška gimnazija, likovna smer, in zunanji sodelavci likovni 

strokovnjaki – dr. Beatriz Tomšič Čerkez, mag. Alenka Domjan in Marija Cenc, 
likovna pedagoginja. 

 
6. Nagrajene likovne izdelke bo strokovna komisija ocenila tudi opisno. 

 
7. Strokovna komisija bo upoštevala standardna merila pri komisijskem ocenjevanju 

otroških likovnih izdelkov s poudarkom na izvirnosti, vsebini, primernosti 
uporabljene likovne tehnike glede na izbrani motiv in likovni problem. 

 
8. Vsi udeleženci likovnega natečaja bodo prejeli priznanja. Posebno zahvalo in 

nagrado bo prejel tudi avtorjev mentor. 
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Avtorji 3 najboljših likovnih izdelkov iz vsake triade bodo nagrajeni s praktičnimi 
nagradami. Nagrade bodo risarski ali slikarski pripomočki. 

 
9. Nagrajene avtorje bomo obvestili po pošti, prav tako bodo rezultati natečaja 
objavljeni na spletni strani GCC. Nagrade bodo podeljene predvidoma konec maja 

ob odprtju študijske razstave likovnih del dijakov umetniške gimnazije likovne 
smeri.  

 
10. Poslana likovna dela bo mogoče  dvigniti v tajništvu GCC zadnji teden v juniju 

2012 v času uradnih ur. Po 30. juniju 2012 likovnih izdelkov ne bomo več vračali. 
 

11. Kontaktna oseba za vse dodatne informacije: maja.rak@siol.net 
 

 
 

Prosimo vas, da likovna dela pošljete  
 

do vključno 16. 3. 2012  
 

na naslov: Gimnazija Celje - Center, 
 

za natečaj »JAZ RISAR, JAZ SLIKAR, JAZ FOTOGRAF« 
 

Kosovelova ulica 1 
3000 Celje 

VLJUDNO VABLJENI K SODELOVANJU! 

Na natečaj se prijavite na spodnjem spletnem obrazcu. 

Spletni obrazec 

 

 

 

Priloga 1 
 

Leto je naokoli in spet je čas, da nas čarobni prah deklice Zale  ponese v svet domišljije in novim 

pustolovščinam naproti. 

 

»Stol, gugalnik, naslanjač, omara, postelja, miza …«, je v stari sobi glasno naštevala Zala 

ter premišljevala, kako naj svoj prosti čas popestri ob kupu starega pohištva, ki ga je 

prekrivala prašna rjuha. Premišljevala je, da v tem ni prav nič čarobnega in je hotela že 

oditi v drugo sobo. 

Barvit in čaroben dan se je že poslavljal, skozi majhne odprtine, ki jih je že načel zob časa, 

so se prerinili zadnji sončni žarki in obsijali Zalin obraz. Sončna svetloba je rahlo 

pobožala tudi staro rjuho in se nežno dotaknila lesenega stola, ki se je v temačnem 
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prostoru zlato zasvetil. Zala je začutila toplo mehkobo sončnega žarka, se zazrla visoko v 

zrak in opazila stol, ki se ji nekaj trenutkov nazaj ni zdel prav nič posebnega. Sonce je že 

zašlo, stol pa je bil še vedno skrivnostno obsijan z mehkorumenim žarkom. Zala ni mogla 

verjeti svojim očem. Mislila je, da sanja, zato se je uščipnila v lice ter se prepričala, da je 

zagotovo budna. Previdno in počasi se je približevala mestu, kjer je bilo zloženo staro 

pohištvo. Tik ob vznožju je pogledala visoko v zrak in nekaj trenutkov nepremično opazovala 

čarobni sončni žarek, ki je osvetljeval stol. A stol je bil tako daleč, da deklica niti z 

iztegnjenimi rokami ni mogla poseči po njem. S pestjo je previdno segla v žep in močno 

stisnila čarobni prah v strahu, da ji stol ne bi pobegnil. Po kratkem premišljevanju je vrgla 

čarobni prah visoko v zrak proti osvetljenemu stolu. Razočarana je ugotovila, da se ni nič 

zgodilo. V njenih očeh se je zasvetila solza, na katero se je ujel sončni žarek. Kapljica se je 

kristalno zalesketala. Ko se je solza dotaknila tal, se je soba rahlo zatresla in čez nekaj 

trenutkov se je zgodila čarovnija. Z žarkom obsijani stol se je začel počasi spuščati proti tlom. 

Zala je vse molče opazovala in se naenkrat zavedla, da je pred njo stol z nadnaravnimi 

močmi, o katerem ji je pripovedovala babica. V trenutku se je spomnila skoraj vseh njenih 

zgodb, razen ene. To je bila zgodba o potovanju v sanjske svetove. 

Počasi se je sprehodila okrog obsijanega stola in se ga dotaknila. V žepu ji je ostalo še nekaj 

čarobnega prahu, s katerim je pazljivo in nežno posula stol. Okrog stola je zasijala tako močna 

svetloba, da Zala ni mogla točno videti, kaj se dogaja. Ko je svetloba počasi ugasnila, se je 

deklica začudila. Stari stol je bil videti kot  nov, še vedno pa je bil obsijan z nežnim sončnim 

žarkom. Zala je počasi in previdno sedla na stol. Okoli nje se je ovil droben sončni žarek. Stol 

se je začel počasi dvigati vse više in više in nenadoma se je Zala znašla v prečudovitem svetu 

sanj, ki si ga potihoma želimo obiskati vsi. Ta svet je bil poln prečudovitih barv, vzorcev, 

podob … 

 

Dragi otroci, sedaj ste na vrsti vi. 

Vabimo vas, da ustvarite likovni izdelek, ki bo prikazoval svet, v katerem se je znašla Zala. 

Pustite svoji domišljiji prosto pot. 
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Priloga 2 
 

Preteklo leto se je Zala s svojimi prijatelji in razbitim ogledalom po naključju znašla v gozdu, 

letos pa jo pustolovščina pelje na drugo pot, polno čarovnij in skrivnosti. 

 

Bil je deževen dan. Zala je že od jutra slutila, da se bo dan precej razlikoval od drugih in to ne 

samo zato, ker bo po dolgem času sama v hiši. Odvijal se je kot vsak drugi: zjutraj pouk, nato 

pot iz šole proti domu, potem pa druženje z družino in prijatelji. Zalin občutek nestrpnega 

pričakovanja se je čez dan krepil in naraščal. Bilo ji je skoraj neprijetno in poskušala je 

preusmeriti svoje misli, a kljub trudu ji to ni uspevalo.  Po glavi se ji je potikala misel o 

njihovem zapuščenem podstrešju, ki ji ga niso dovolili raziskovati. Pri sebi je tiho ponavljala  

samo eno besedo – skrinja. Ni vedela, od kod in zakaj ji prav ta beseda ves čas sili v misli. 

Bilo jo je strah samote in zvokov, ki jih je ustvarjala s sprehajanjem po hiši. Zaradi 

neprijetnosti in občutka samote je poklicala prijatelje, ki so po telefonu začutili njen strah, 

zato so s spalnimi vrečami prihiteli k njej. Zbrali so se v najsvetlejši sobi, posedli v krogu, 

nato pa jim je Zala zaupala svoje strahove. Prijatelji so jo pomirili, češ da ni več sama in da 

lahko sedaj počnejo stvari, ki bodo prijetne in zabavne. Zali pa radovednost še kar naprej ni 

dala miru. Neprestano je razmišljala o podstrešju, stari skrinji, stolih … Odločila se je, da 

kljub prepovedi povabi prijatelje na podstrešje in tam poteši svojo radovednost. Prijatelji so 

bili navdušeni in skupaj z Zalo so se povzpeli po stopnicah, ki so vodile na podstrešje. V 

rokah so nosili vsak svojo svetilko. Stopnice so bile ozke in vijugaste. Lesene deske so 

škripale pod njihovimi koraki in tudi svetilke so tu in tam ugasnile in se znova prižgale. Bilo 

je kar malo srhljivo in neprijetno. Postali so pred vrati in čakali, da jih je Zala odklenila z 

velikim, že malo zarjavelim ključem. Ozrla se je po prijateljih, ki so ji pomignili, naj odpre 

vrata. Zaslišalo se je škripanje in skozi odprta vrata se je razlil snop svetlobe, ki je nato 

osvetlil celotno podstrešje. Zala je brez besed povabila prijatelje, naj stopijo za njo. Nelagodni 

občutek je počasi izginil. Zali in prijateljem se je razkrila prava zakladnica starega in 

zaprašenega pohištva. Zala se je v trenutku spremenila v pravo raziskovalko podstrešja. Ob 

igračah iz otroštva ji je pri srcu postalo prijetno. Svetloba je postajala vse šibkejša, saj so se 

Zalini prijatelji razkropili po vseh kotičkih. Zala si je s svetilko utirala pot. Nenadoma je pred 

sabo zagledala prečudovit stol – lesen, prašen in star, a kljub temu nekaj posebnega. Očarana 

je bila nad njegovo obliko in detajli, ki so ga krasili. Njegova lepota jo je popolnoma prevzela. 

Počasi se je približala stolu in ga s svetilko pozorno obsvetila z vseh strani, da ne bi slučajno 

prezrla kakšne podrobnosti. Nenadoma se je pred svetilko nekaj močno zalesketalo. Bila je 
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lepa rjuha, izvezena z zlatimi nitmi in polna čudovitih vzorcev. Zala jo je počasi dvignila. Pod 

njo je bila stara skrinja, ki pa se ni mogla primerjati z lepoto lesenega stola in zlate rjuhe. Zala 

je poklicala prijatelje. Počasi so prišli iz svojih kotičkov. Postavili so se okoli stola, rjuhe in 

skrinje. Zala je brez obotavljanja počasi odprla skrinjo in posvetila vanjo. Ko je videla 

vsebino, je bila razočarana. Jezna je vzela iz nje nek čuden predmet iz belega voska. Prijatelji 

so natančneje pogledali, kaj drži v rokah. Držala je majhen voščen stol. Ker se ji ni zdel nič 

posebnega, ga je spustila iz rok. Ko je padel na tla, se je razletel na dva dela. Zavladal je 

trenutek tišine, sledil pa mu je trenutek velikanskega presenečenja. Iz skrinje so se počasi 

začeli dvigovati majhni voščeni stoli, ki so začeli krožiti po podstrešju.  Dvigovali so prah, 

ustvarjali veter in čudovito rdečkasto svetlobo. Dogajanje, ki se je Zali in prijateljem odvijalo 

pred očmi, je bilo čudovito in je trajalo in trajalo ... Zalo je zaskrbelo. Plesanja stolov niso 

znali ustaviti. Lovili so jih, a jim je vsak, ki so ga ujeli, spolzel iz rok - kakor da bi lovili 

snežinke. Čas je mineval, skozi okno pa je že bilo opaziti prebujanje novega dne. Stoli so s 

svojim plesom še vedno ustvarjali magično vzdušje. Zala je pobrala s tal koščke polomljenega 

voščenega stola. Nekaj trenutkov ga je opazovala in razmišljala, zakaj je edini, ki je padel na 

tla in se zlomil, namesto da bi skupaj z drugimi zaplesal po zraku. Polomljena dela je 

sestavila. Polovici sta se sprijeli, stol je postal enak kot pred padcem na tla. Prav tedaj pa se je 

svetloba na podstrešju začela spreminjati, stoli so izgubljali svojo rdečo barvo in postajali 

beli, ozračje je postajalo brezbarvno, črno-bela filmska svetloba je izginjala. Tudi vsi leteči 

stoli so počasi izginili v skrinjo, ki je bila pokrita z zlato rjuho. Prečudoviti leseni stol je spet 

postal takšen, kot je bil. Nered na podstrešju je zamenjal red. Vse je bilo tako, kot je moralo 

biti. Zala se je s prijatelji počasi vrnila s podstrešja v stanovanje. Po ozkih in zavitih stopnicah 

so stopali počasi, brez besed, vsak z svojimi mislimi … 

 

Sedaj ste na vrsti vi. 

Vabimo vas, da ustvarite likovni izdelek, ki bo prikazoval pravljični trenutek, ki ga je doživela 

Zala s prijatelji. 

 Pustite svoji domišljiji prosto pot. 
 


