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Št.: 473/22 
Datum: 6. 12. 2022 
 
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje v šolskem letu 2022/23 razpisuje fotografski, 
hortikulturni in likovni natečaj za učence zadnje triade osnovne šole – 7., 8. in 9. razred. 
 

Tema ustvarjalnega natečaja je:  
 

PTICE PRI NAS 
 
Ustvarjalni natečaj poteka v sklopu projekta »Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju«. 
Tematsko izhodišče natečaja so ptice, ki postajajo  tudi v Sloveniji vedno bolj ogrožena skupina živali. 
Vzrokov je več, med njimi  pa so gotovo tudi podnebne spremembe. Tema omogoča širok razpon 
vsebinskih in oblikovnih izhodišč ter dopušča veliko ustvarjalnosti. Učenci naj v likovnih delih in 
fotografijah ujamejo trenutke, ki ozaveščajo o pomembnosti ptic za naše okolje. Na hortikulturnem 
področju pa naj učenci izdelajo, ustvarijo na zanimiv način hišico, bivališče, ki bo pticam olajšalo 
preživetje zime. 
 
LIKOVNA NALOGA: 
Pri ustvarjanju likovnih izdelkov imate proste roke, uporabite svojo kreativnost, domišljijo, 
ustvarjalnost. Ustvarite lahko risbe, slike, grafike, praskanke, mozaike, stripe, 3D izdelke … in se tako 
izrazite z uporabo različnih tehnik. Domišljija naj ne pozna meja. 
 
FOTOGRAFSKA NALOGA: 
Učenci naj fotografirajo ptice v različnih motivih in podobah. Poudarijo naj njihovo preživljanje zime 
in njihovo naravno okolje. Fotografija naj bo ostra in v JPG formatu. Na fotografiji ne sme biti 
podpisov in okvirjev! Vsak učenec lahko odda največ tri fotografije. 
 
HORTIKULTURNA NALOGA: 
Učenci naj izdelajo ptičjo hišico oz. bivališče, ki bo pticam olajšalo preživetje zime. Pri ustvarjanju naj 
domišljija ne pozna meja. Uporabljajo lahko različne tehnike in materiale, ki so okolju prijazni (les, žica, 
reciklirana embalaža …).  
 
 
Rok za oddajo ustvarjalnih del je: 20. 3. 2023. 
Fotografije in fotografije izdelkov pošljite na naslov: ustvarjalni.natecaj@gmail.com 
V imenu datoteke mora biti naslov dela ter ime  in priimek avtorja fotografije (npr. Smrecica_ 
Janez_Novak.jpg).  
Izdelke shranite, v primeru da bodo nagrajeni, jih bomo razstavili v prostorih naše šole. Poleg izdelkov 
oddajte tudi izpolnjen OBRAZEC (najdete ga v prilogi). 
 
Kontaktna oseba za natečaj: danica.korosec@hvu.si 
Vljudno Vas vabimo k sodelovanju na natečaju in Vas prijazno pozdravljamo. 
 
 
Danica Korošec,          Štefanija Kos Zidar,  
vodja natečaja             ravnateljica 
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PRILOGA 1: 
 
 

OBRAZEC IN IZJAVA O AVTORSTVU 
 

 

OSNOVNA ŠOLA (naziv in 

naslov ustanove) 

 

IME in PRIIMEK AVTORJA  

NASLOV USTVARJALNEGA  

IZDELKA 

 

RAZRED in STAROST  

 

 

VRSTA NATEČAJA   LIKOVNI NALOGA 

 FOTOGRAFSKA NALOGA 

 HORTIKULTURNA NALOGA 

IME IN PRIIMEK MENTORJA: 

(e-mail, telefonska številka) 

 

KRATKA PREDSTAVITEV USTVARJALNEGA IZDELKA (idejna zasnova, postopek nastanka 

izdelka …) : 

 

 

IZJAVA O AVTORSTVU 

 

Z oddajo izpolnjenega obrazca izjavljam, da sem avtor/ica zgoraj opisanega izdelka, s katerim 

sodelujem na ustvarjalnem natečaju z naslovom PTICE PRI NAS. Dovoljujem, da Šola za 

hortikulturo in vizualne umetnosti Celje objavi fotografije izdelka na spletu. 

 

 

 

Datum: __________________                                       

 
 


