
 

 

 

 

 

LIKOVNI NATEČAJ  

OB 270-LETNICI GIMNAZIJE NOVO MESTO 

 
 

Vabimo vse dijake Gimnazije Novo mesto, da nam pošljejo svoje ustvarjalne 
izdelke na razpisano temo: 

»Gimnazijski street art« 
 
 

Pravila natečaja 

Namen natečaja in tema 

Gimnazija Novo mesto leta 2016 praznuje 270-letnico obstoja. V okviru 
obeležitve tega jubileja organiziramo slikanje grafitov, ki bodo krasili 

škarpo na Seidlovi cesti pod gimnazijo. 

Na natečaju iščemo izvirne likovne motive in ideje, ki jih bomo uporabili 
kot predloge za izdelavo grafitov. Grafite bodo izbrani dijaki ustvarjali 

na lesene plošče enakih dimenzij, ki jih bomo pritrdili na škarpo. 

Likovni izdelek naj bi prikazoval sodobnega gimnazijca in njegovo življenje 
skozi vizualno ustvarjanje, v čemer se zrcali odnos dijaka kot 

sooblikovalca današnje družbe. 
 

Koordinator natečaja 

Natečaj koordinira: Barbara Maznik 
E-pošta: barbara.maznik@gimnm.org 

 

Kdo se lahko prijavi? 
 

Natečaj je namenjen vsem dijakom Gimnazije Novo mesto. 
 
 

Oddaja izdelkov 
 

Izdelki so skice ali osnutki za večje likovno delo – grafit. 



Likovni izdelki naj ne bodo manjši od formata A4 in večji od formata A2 in 
naj bodo postavljeni ležeče. Lahko so izdelani v različnih tehnikah, pri 

čemer je treba imeti v mislih značilnosti grafita. 
 

Vsak izdelek naj bo razločno opremljen z naslednjimi podatki: 
 ime in priimek avtorja, razred, 

 naslov likovnega dela, likovna tehnika, letnica nastanka. 

Število poslanih likovnih del na udeleženca je neomejeno! 

Izdelke je treba poslati najpozneje do 31. 5. 2016. 

Likovna dela dostavite do navedenega datuma v tajništvo šole. 
 

Izbira zmagovalcev in nagrade 
 

Izdelke bo pregledala komisija (dva profesorja in dva dijaka) in preverjala 
skladnost s pravili. 

Zmagovalni izdelki bodo izbrani na podlagi naslednjih meril:  

 jasnost sporočila, 
 kreativnost,  

 izvirnost izdelka,  
 oblikovne in vizualne kakovosti. 

 
Komisija bo tri najboljše izdelke nagradila (praktične nagrade). 
Objava rezultatov bo najkasneje dva tedna po zaključku natečaja. 

Vsa prispela dela bodo objavljena na šolski spletni strani in razstavljena 
na razstavi ob obeležitvi 270-obletnice šole. 

Način podelitve določita koordinator in komisija naknadno. 
 

Odgovornost 
 

Organizatorji v primeru nepredvidljivih dogodkov ne prevzemajo odgovornosti 
za prekinitev, zamudo ali spremembo natečaja, kar velja tudi za kraje, 

izgube, pozno oddajo ali težave pri prenosu izdelkov. Poleg tega se zaradi 
organizacije ali nepredvidljivih dogodkov datumi, navedeni v teh pravilih, 
lahko spremenijo. Udeleženci bodo v tem primeru čim prej obveščeni (zato 
svetujemo čim prejšnjo prijavo). Koordinator si pridružuje pravico do 

spremembe pravil v zvezi z natečajem. 
Osnutek mora biti oblikovan izključno za ta natečaj. Po izboru postane 

Gimnazija Novo mesto lastnik osnutka ter ima pravico do tiskanja, 
distribuiranja in reproduciranja. Gimnazija Novo mesto si pridržuje pravico 

do prilagoditve formatov osnutka. 
 

Soglašanje s pravili 
 

Z vključitvijo v natečaj v celoti soglašate s temi pravili. 
 
 

Koordinatorica natečaja: Mentorica natečaja: Ravnateljica: 

Barbara Maznik Jasmina Žagar Mojca Lukšič 



 


