
LIKOVNI NATEČAJ VRTCA ZARJA KAMNIK 

»RAZISKUJEMO SENZORIKO 2018« 

Prijazno vas vabimo k sodelovanju na likovnem natečaju Vrtca Zarja Kamnik 

»Raziskujemo senzoriko« 2018, na temo: Čutim veter. 

 

Predšolske otroke in otroke prvih treh razredov osnovne šole ter njihove mentorje želimo 

vzpodbuditi k likovnemu ustvarjanju, pri katerem lahko upodobijo različne vidne, slušne, 

tipne dražljaje in občutke, letos na temo: Čutim veter. 

Veter, ki ti kuštra lase, nežna sapica, ki vrtinči jesensko listje in (ne)ritmično pozibava 

krošnje dreves ali močan vihar, skozi katerega komaj kaj vidimo … možnosti je veliko, 

dovolite si stopiti korak dlje in pustiti vetru, da vas ponese. 

 

Prispela likovna dela bo pregledala tričlanska strokovna komisija, v sestavi: 

 Dr. Uršula Podobnik, višja predavateljica za področje likovne pedagogike, UL Pedagoška fakulteta, 
 Saša Bučan, Umetnostna zgodovinarka, kustosinja v Maleševi galeriji v Kamniku in 
 Zdenka Brglez Trtnik, profesorica likovne umetnosti, vzgojiteljica v vrtcu Zarja. 

Strokovna komisija bo podelila tri enakovredne nagrade, znotraj treh kategorij: predšolski otroci prvega 

starostnega obdobja, predšolski otroci drugega starostnega obdobja ter otroci prve triade OŠ. Vsi 

razstavljavci in njihovi mentorji bodo prejeli pohvale. Izbrana dela bodo marca 2018 razstavljena v 

razstavnem prostoru v Kamniku ter avgusta 2018 v Galeriji pod arkadami v Arboretumu Volčji potok. 

Razpisni pogoji: 

 Likovni razpis je namenjen predšolskim otrokom in otrokom prve triade OŠ. 

 Velikost likovnih izdelkov, ki so lahko z vseh likovnih področij (risba, slika, grafika …), naj ne bo 

večja od 60x70 cm. Kiparski izdelki pa naj ne presegajo velikosti 60 cm. 

 Vsak likovni izdelek naj bo na hrbtni strani opremljen z naslednjimi podatki: 

o Ime, priimek in starost (leta, meseci) avtorja likovnega dela. 

o Naslov  in tehnika likovnega dela. 

o Ime, priimek mentorja ter njegov e-naslov. 

o Naziv, naslov in žig vzgojno-izobraževalne institucije. 

 Sporočila in vabila bomo pošiljali po elektronski pošti, na elektronski naslov, ki ga boste navedli na 

hrbtni strani izdelkov. 

 Izbrana (nagrajena in razstavljena) likovna dela postanejo last organizatorja natečaja in lahko z 

njimi prosto razpolaga. 

 Neizbrane izdelke boste lahko prevzeli v mesecu marcu na sedežu vrtca Zarja in na otvoritvi 

razstave. 

 Otroške likovne izdelke pošljite ali prinesite do 17. januarja 2018, na naslov: Zasebni vrtec Zarja, 

Perovo 28, 1241 Kamnik, z dopisom. »Raziskujemo senzoriko« 2018. 

Dodatne informacije: info@vrteczarja.si, 059 075 300. 

Želimo vam veliko navdiha pri ustvarjanju. 
 

Koordinatorica likovnega natečaja:      Direktorica vrtca Zarja Kamnik: 

Zdenka Brglez Trtnik        Jelka Golob 

mailto:info@vrteczarja.si

