
 

  

 

                                                                                           

Ne da se natančno določiti trenutka, kdaj se rodi LJUBEZEN.  

Vsako ljubezen je treba negovati, če je ne,  presahne. 

 

Šolska sekcija VSO v sodelovanju z evropskim poslancem, dr. Milanom Zverom   

objavlja razpis za likovni natečaj 

RAZPIS ZA 1. LIKOVNI NATEČAJ DOMOLJUBJE 2014 

DOMOLJUBJE: RAD IMAM SLOVENIJO V EVROPI 

 

Projektna skupina  spletne strani  www.domoljubje.si  vabi mlade umetnike, učence osnovnih šol, da 

likovno izrazijo misel RAD IMAM SLOVENIJO V EVROPI  in ustvarijo čim izvirnejši logotip (imenovan 

tudi kot  doodle) besede SLOVENIJA. 

O natečaju in nagradah  

Rad imam Slovenijo v Evropi je otroški ustvarjalni natečaj, ki  je namenjen je osnovnošolcem (od 6 do 

15 let). Cilj natečaja je okrepiti zavest otrok o pomenu evropskih vrednot in demokracije v Sloveniji.  

Učitelji ali starši bodo  imeli do 28. februarja  2015 čas, da risbico v obliki Slo-dla (oblika doodla) 

skupaj s podpisano prijavnico pošljejo po pošti na naslov  Združenja za vrednote slovenske 

osamosvojitve.    

Vzgojno-izobraževalna obdobja 

Risbice v obliki Slo-dlov se bodo zbirale skupaj glede na starostno skupino oziroma starost učenca. 

Starostne skupine se delijo na:  

1. Vzgojno-izobraževalno obdobje: 1. do 3. razred 

2. Vzgojno-izobraževalno obdobje: 4. do 6. razred 

3. Vzgojno-izobraževalno obdobje: 7. do 9. razred 

Ocenjevanje  

Komisija, sestavljena iz likovnega pedagoga, slikarja in komunikologa, bo izbrala 30 finalistov, iz vsake 

starostne skupine po deset, ki bodo objavljeni na FB-strani šolske sekcije VSO za javno spletno 

glasovanje. Tisti, ki bo zbral največ všečkov, bo zmagovalec. Izbranih bo šest zmagovalcev, in sicer iz 

vsake starostne skupine po dva, ki bosta prejela največ všečkov. 



 

  

 

Nagrade  

Vsi sodelujoči prejmejo priznanje Domoljub na  elektronski naslov, zapisan na prijavnici. 

30 finalistov bo povabljenih na končni dogodek s podelitvijo nagrad 26. marca 2015 in bodo prejeli 

plaketo Domoljub, vrečko daril, njihove risbe pa bodo objavljene na spletni strani 

www.domoljubje.si. 

Najboljših šest bo prejelo za nagrado izlet v Bruselj v spremstvu staršev ali učiteljev, kjer si bodo 

ogledali Evropski parlament in se srečali z dr. Milanom Zverom in drugimi evropskimi poslanci.  

12 najboljših slik bo objavljenih v koledarju  šolske sekcije VSO za  leto 2016, elektronski koledar bo 

objavljen na spletni strani www.domoljubje.si 

Kriteriji ocenjevanja    

Slo-dli bodo ocenjeni glede na razporeditev  v vzgojno-izobraževalno obdobje na podlagi treh, spodaj 

naštetih kategorij.  

 Umetniška vrednost: risarske veščine in uporaba barv.  

 Ustvarjalnost in originalnost: ob upoštevanju prikaza teme tekmovanja Rad imam Slovenijo in 

uporabe logotipa Slovenija ter tudi edinstvenega in neobičajnega pristopa k risanju Slo-dla.  

 Izraženost teme natečaja tako v risbi kot podporni izjavi: kako uspešno učenec obrazloži, kaj 

predstavlja Rad imam Slovenijo v podporni izjavi in risbi, kjer svojo razlago risbe umesti tudi v 

kontekst Slovenije v Evropi. 

 Skladnost z Zahtevami in Pravili natečaja. 

Izključitve  

Slo-dli, ki bodo vsebovali slike ali logotipe, ki so zaščitene blagovne znamke ali imajo avtorske pravice, 

bodo izključeni (primeri takih Slo-dlov so npr. znak Nike, znani liki iz risank, filmov ali knjig …).  

Sprejeli bomo le en izvirni Slo-dle na učenca. Čer bo prijavljenih več Slo-dlov na učenca, bomo sprejeli 

le prvega, preostale pa bomo izključili. 

Primer Slo-dla si lahko ogledate na spletni strani http://www.domoljubje.si/index.php/sodeluj  

Razpisni pogoji: 

 Na natečaju Rad imam Slovenijo v Evropi lahko sodelujejo vse osnovne šole, vrtci, osnovne 

šole s prilagojenim programom ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s 

posebnimi potrebami. 

 Likovne izdelke, prispele do 28. februarja  2015, bo pregledala tričlanska komisija. Komisija 

bo sestavljena iz likovnega pedagoga, slikarja in komunikologa. 

http://www.domoljubje.si/index.php/sodeluj


 

  

 

 Vsak vzgojno-izobraževalni zavod s podružnicami lahko pošlje največ 30 izdelkov. 

 Izdelki naj bodo iz tekočega šolskega leta. 

 Poslani likovni izdelki so lahko z vseh likovnih področij, velikost formata slik, risb, grafik … pa 

naj ne presega formata  50 cm x 70 cm.  

 Vsak poslan izdelek naj bo razločno opremljen z naslednjimi podatki: 

 ime in priimek avtorja, starost, razred; 

 ime in priimek ter naziv mentorja (likovnega pedagoga, učitelja, vzgojitelja); 

 naziv, naslov in žig vzgojno-izobraževalne ustanove. 

 

Natečaj traja do 28. februarja  2015, ko je zadnji rok za sprejem likovnih del. 

Vsakemu izdelku naj bo priložena tudi prijavnica z vsemi podatki. 

Komisija bo izbrala 30 finalistov ter uvrstila njihove izdelke na FB stran VSO, kjer jih bo možno 

»všečkati« do 20. marca 2015. 

 

Likovna dela pošljite ali dostavite osebno do navedenega datuma na naslov: 

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve  

Zaloška 65 

1000 Ljubljana 

s pripisom  ZA NATEČAJ »RAD IMAM SLOVENIJO V EVROPI« 

 

 

LJUBLJANA, 23. 12. 2014 

 

Priloga 1: navodilo za prijavo 

Priloga 2: prijavni obrazec 

 



 

  

 

 

Priloga 1: NAVODILA ZA PRIJAVO 
 
1.  Pogoji, ki jih je treba izpolniti, da bo prijava ustrezna, so: 

a) Obrazec mora izpolniti in podpisati eden od staršev ali zakoniti zastopnik 
učenke/učenca. 

b) Narisani Slo-dle mora biti oddan poleg obrazca. Obrazec in Slo-dle morata biti oddana 
istočasno. 

2. Obrazec naj bo izpolnjen čitljivo in s tiskanimi črkami. 
3. Obrazec za prijavo natisnite na bel ali svetel papir formata A4. 
4. Preverite, ali je podpis enega od staršev ali zakonitega zastopnika na pravem mestu. Prijava brez 
podpisa ne bo obravnavana. 
5. Prijavne obrazce in ustvarjene Slo-dle pošljite po pošti na naslov: Združenje za vrednote slovenske 

osamosvojitve, Zaloška 65, 1000 Ljubljana, s pripisom  ZA NATEČAJ »RAD IMAM SLOVENIJO« 

Vse prijave morajo biti oddane do 28. februarja  2015. 
 

OBRAZEC NAJ IZPOLNI EDEN OD STARŠEV ALI ZAKONITI ZASTOPNIK UČENCA, KI SE PRIJAVLJA. 
NEPOPOLNIH PRIJAV NE BOMO OBRAVNAVALI IN BODO IZKLJUČENE IZ NATEČAJA. 



 

  

 

 

Priloga 2 : PRIJAVNI OBRAZEC ZA RAZPIS ZA 1. LIKOVNI NATEČAJ DOMOLJUBJE 2014 

DOMOLJUBJE: RAD IMAM SLOVENIJO V EVROPI 

 

Ime in priimek starša/zastopnika 

__________________________________________________________________________________ 

Ime in priimek učenca/učenke 

__________________________________________________________________________________ 

Naslov učenca/učenke 

__________________________________________________________________________________ 

Poštna številka staršev/zastopnika 

__________________________________________________________________________________ 

Osnovna šola 

__________________________________________________________________________________ 

E-pošta staršev/zastopnika 

__________________________________________________________________________________ 

Spodaj podpisani izjavljam, da sem eden od staršev/zakoniti zastopnik učenca/učenke, ki se prijavlja, 

in se strinjam, da učenec/učenka sodeluje na natečaju Rad imam Slovenijo. Strinjam se tudi, da se 

lahko izbran izdelek objavi na spletni strani za namen spletnega glasovanja, kjer ne bodo objavljeni 

osebni podatki učenca, temveč samo šola, ki jo učenec obiskuje. Strinjam se tudi, da je lahko izbran 

izdelek razstavljen na spletni strani http://www.domoljubje.si/index.php/sodeluj in na končni razstavi 

v Bruslju z imenom in priimkom učenca/učenke. Strinjam se tudi  s tem, da se lahko izdelke  uporabi v 

tiskanih ali elektronskih publikacijah VSO. 

Podpis enega od staršev/zastopnika 

______________________________________ 

Datum 

_____________________________________ 

(nadaljuj na naslednjo stran) 

http://www.domoljubje.si/index.php/sodeluj


 

  

 

Opis  Slo-dla v največ 100 besedah (na kratko opišite, kako Slo.dle, ki ga prijavljate, izraža temo Rad 

imam Slovenijo v Evropi ter kako se risba navezuje na Evropsko unijo) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

SPODBUJAMO USTVARJALNOST IN INOVATIVNOST TER DOMOLJUBJE MLADIH. 

 

 

 

 

 


