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Človeško življenje je kratko in brezmejno. Kraji in trenutki nas zaznamujejo za 
vedno; usmerjajo našo pot in določajo odnos do sveta.
Človek se je vedno razlikoval od drugih vrst. Pomislimo, kako je krhko in 
nemočno bitje kljubovalo zverem in vremenskim pojavom ter na koncu 
ukrotilo in osvojilo zemljo.
Voda, ki jo danes pijete, je voda, v kateri so našle zavetje prve alge in so jo pili 
tudi dinozavri. Ste kdaj razmišljali, na kakšen način med seboj komunicirajo 
drevesa? Energija je povsod. Neumorno kroži med različnimi vrstami v 
prepletenih ekosistemih. Vsi si želimo trajati v času.
Kakšen pa bo naš čas bivanja na planetu Zemlja? 
O negotovosti časa, razpadu obstoječega sistema, raznovrstnih špekulacijah 
in negativnih vplivih naših ravnanj smo že mnogo prebrali, poslušali, 
meditirali in prejokali. Premnogo.  Odprle so se stare rane družbe. Toliko 
vsega se je neizbrisno usidralo v kolektivno podzavest, da bomo odslej 
drugačni in bodo posledice sedanjih odločitev še dolgo odmevale v vesolju.
Lahko se predajamo obupu in pesimizmu, melanholija nam lahko skisa zdrav 
razum. Lahko se opijamo z brezbrižjem in nevednostjo ter si vsak dan znova 
kopljemo prerani grob izkrivljenih idealov, potrošništva in izkoriščanja dobrin 
matere Zemlje.

Vsak dan znova, ob vsakem podarjenem vdihu se naša bit odloči, kateremu 
vetru bomo dovolili, da bo polnil naša jadra.
Izvijmo se iz dolgo spečih kokonov in ukrepajmo. 
Verjemite, osrečuje!

Naj vaše poteze, palete, odtisi ter vaši risalni listi postanejo Kraji 
sprememb.

Natečaj Kraj sprememb je namenjen osnovnošolcem od 1. do 9. razreda 
(tj. otrokom od 6 do 15 let) in učencem prilagojenih programov.
Vsak mentor lahko pošlje največ 10 likovnih del, ki pa ne smejo presegati 
dimenzij formata A2 (420 mm x 594 mm). 
Sprejemamo le dvodimenzionalne likovne izdelke. Ti naj bodo brez okvirja 
ali podlage.
 
Sodelujete lahko z likovnimi deli v katerikoli risarski, slikarski, grafični ali 
kombinirani tehniki. 
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Svoje izdelke na hrbtni strani opremite z naslednjimi podatki:
(Prosimo, da v obrazec vtipkate zahtevane podatke z velikimi tiskanimi 
črkami)

ime in priimek učenca, razred in starost,
naslov likovnega dela,
ime, priimek in e-naslov pedagoga, 
ime in naslov šole,
država.

Izdelki morajo biti poslani najkasneje do 28. februarja 2023, biti morajo v 
primerni embalaži, da se ne zvijejo, zmečkajo ali strgajo. Pri opremi in oddaji 
del prosimo za uporabo priloženega obrazca.

Dela pošljite na naslov:
Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina
Cesta 5. maja 15
5270 Ajdovščina, SLOVENIJA
S pripisom: »Za likovni natečaj KRAJ«.

V roku prejete izdelke bo pregledala strokovna komisija, ki bo na podlagi 
razpisnih pogojev pripravila izbor za razstavo in določila najboljša dela.
Podelili bomo 10 zlatih in 10 srebrnih priznanj v vsaki od naslednjih 
starostnih kategorij: 1.–3. razred (tj. 6–8 let), 4.–6. razred (tj. 9–11 let) in 
7.–9. razred (tj.12–15 let). Izdelki izbrani za razstavo, bodo prejeli bronasta 
priznanja.

Razstavljenih in nagrajenih del ne vračamo. Izdelke, ki se na razstavo ne 
bodo uvrstili, bo mogoče prevzeti na dan njenega odprtja.

Odprtje razstave bo konec aprila 2023. Sodelujoči mentorji boste vabila 
prejeli preko elektronske pošte.

Za dodatne informacije smo dosegljivi na e-pošti: 
likovninatecaj.kraj@gmail.com  ali po telefonu na št. 05 367 11 00

Želimo vam veliko umetniškega navdiha in svobode pri ustvarjanju.

Veselimo se sodelovanja z vami.

Nataša Rupnik in Maja Štefin,                      Irena Kodele Krašna,
   vodji likovnega natečaja                            ravnateljica
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SEZNAM ODDANIH DEL 

Naziv šole oz. organizacije: ____________________________________________

Naslov šole oz. organizacije: ___________________________________________

Država: ____________________________________________________________

E-mail za obveščanje; _________________________________________________

Telefon za obveščanje: _______________________________________________

Ime in priimek mentorja oz. mentorice: ___________________________________

                             

Utrinke preteklih natečajev si lahko ogledate na povezavi: 
http://www.os-ajdovscina.si/?s=kraj+ 

Z deli, uvrščenimi na razstavo, razpolaga organizator (OŠ Danila Lokarja Ajdovščina), vendar le za 
namene dejavnosti, povezane z natečajem in njegovo promocijo. S sodelovanjem na natečaju se 
avtor oziroma mentor strinja, da OŠ Danila Lokarja Ajdovščina uporabi reprodukcijo dela s podatki o 
avtorju, mentorju in šoli za objavo na razstavi, v katalogu, na spletni strani, v medijih ipd.

.

PRILOGA
Seznam sodelujočih učencev in učenk
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ime in priimek učenca oz. učenke razred, starost naslov likovnega dela
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