
 

 

 

 

 

MEDNARODNI GRAFIČNI NATEČAJ OB 270-LETNICI 

GIMNAZIJE NOVO MESTO 

 
 

Vabimo vse dijake srednjih šol in dijake tujih šol, s katerimi Gimnazija 
Novo mesto aktivno sodeluje na različnih področjih, da nam pošljejo svoje 

ustvarjalne izdelke na razpisani naslov: 

Gimnazija čez 270 let 

 

Pravila natečaja 

Namen natečaja in tema 

Gimnazija Novo mesto leta 2016 praznuje 270-letnico obstoja. V okviru 
praznovanja tega jubileja organiziramo grafični natečaj. 

K likovnemu ustvarjanju vabimo dijake, ki jih navdihuje podoba šole v 
prihodnosti (katere koli šole) in iščejo izvirne in kreativne ideje o šoli, 

kakršna bi lahko obstajala čez 270 let. Grafični izdelek naj prikazuje 
sodobnega gimnazijca in njegovo življenje skozi vizualno ustvarjanje v šoli 

prihodnosti. 
 

Koordinatorici natečaja 
 

Jasmina Žagar, E-pošta: jasmina.zagar@gimnm.org        
Tina Furlan Turk, E-pošta: tina.furlan-turk@gimnm.org 

 

Kdo se lahko prijavi? 
 

Natečaj je namenjen vsem dijakom srednjih šol in dijakom tujih šol, s 
katerimi gimnazija aktivno sodeluje na različnih področjih. 

 

Oddaja izdelkov 
 

Izdelki so grafični listi v različnih grafičnih tehnikah. Izdelki naj ne 
bodo manjši od formata A-5 in večji od formata A-3. 
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Vsak izdelek naj bo razločno opremljen z naslednjimi podatki: 
 šola in naslov šole, 

 ime in priimek avtorja, razred, 
 število odtisov, naslov likovnega dela, likovna tehnika, letnica 

nastanka. 

Vsak dijak lahko pošlje samo eno likovno delo, število izdelkov na šolo 
je neomejeno. 

 

Izdelke je treba poslati najpozneje do 30. 9. 2016. 
 

Dela pošljite v ovoju, ki jih bo varoval, in sicer na naslov  
Gimnazija Novo mesto, Seidlova 9, 8000 Novo mesto do navedenega datuma. 

 

Izbira zmagovalcev in nagrade 
 

Izdelke bo pregledala komisija (dva profesorja, dva dijaka, zunanji 
strokovni sodelavci) in preverjala skladnost s pravili. 

Zmagovalni izdelki bodo izbrani na podlagi naslednjih meril:  
 jasnost sporočila, 

 kreativnost,  
 izvirnost izdelka,  

 pomenskost,  

 tehnična kvaliteta. 
 
Komisija bo tri najboljše izdelke nagradila (praktične nagrade). 

Rezultati bodo objavljeni najkasneje dva tedna po zaključku natečaja. 
Vsa prispela dela bodo objavljena na šolski spletni strani in razstavljena 

na razstavi ob praznovanju 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 pridržuje pravico do 

spremembe pravil v zvezi z natečajem. 
Grafično delo mora biti oblikovano izključno za ta natečaj. Po izboru 
postane Gimnazija Novo mesto lastnik likovnega dela in ima pravice 

tiskanja, distribuiranja in reproduciranja. 

 

Soglašanje s pravili 
 

Z vključitvijo v natečaj v celoti soglašate s temi pravili. 
 

Koordinatorici natečaja: Mentorica natečaja: Ravnateljica: 

Jasmina Žagar 
Tina Furlan Turk 

Jasmina Žagar Mojca Lukšič 

 


