
     Ljubljana, 10. 12. 2021 

 

 

Osnovna šola Božidarja Jakca 2021/ Ljubljana, Slovenija 

Spoštovani likovni pedagog/pedagoginja, 

tokratni razpis pošiljamo z enoletno zamudo, saj nas je lansko leto ob tem času doletelo delo na 

domu in negotov potek šolskega leta, zato smo se odločili, da z razpisom počakamo. Ker 

verjamemo, da v tem času likovni ustvarjalci niste sedeli križem rok, vas v spomin na velikega 

slovenskega umetnika, Božidarja Jakca, katerega ime nosi naša šola, vljudno vabimo k 

sodelovanju na 5. mednarodnem bienalu otroške risbe. 

 

Natečaj je namenjen učencem od 1. do 9. razreda osnovnih šol v Sloveniji in tujini. Potekal bo v 

treh kategorijah: 

• 1. triada,   

• 2. triada, 

• 3. triada. 

Posamezna šola lahko v vsaki kategoriji sodeluje z enim izdelkom. 

 

Prvo selekcijo naredite likovni pedagogi šole in nato pošljite tri izbrana likovna dela (iz vsake triade 

enega). 

Likovna naloga natečaja je RISBA — linija, točka ... Tema in tehnika nista določeni. Velikost 

likovnega dela ne sme preseči velikosti risalnega lista (format A3), dopustni pa so manjši in 

drugačni formati.  

Vsak izdelek mora biti opremljen z naslednjimi podatki:  

• ime in priimek avtorja,  

• razred,  

• naslov dela,  

• ime in priimek mentorja,  

• elektronski naslov mentorja ter  

• ime in naslov šole. 

Likovne izdelke bo pregledala tričlanska komisija. Pri ocenjevanju bo upoštevala otroško 

kreativnost in vse vrednote otrokove risbe. 

Najboljši trije izdelki vsake kategorije bodo prejeli priznanje in simbolično darilo. 

 

Izdelke lahko najkasneje do 30. aprila 2022 pošljete ali dostavite na naslov:  

OŠ Božidarja Jakca  

Nusdorferjeva 10  

1000 Ljubljana. 

 



Prejetih izdelkov ne vračamo. Mentorji oz. vzgojno-izobraževalne ustanove poskrbijo za potrebna 

soglasja staršev za sodelovanje učencev na natečaju ter dovoljenje za javno objavo. 

 

Rezultati natečaja bodo objavljeni 15. junija 2022, na spletni strani www.os-bozidarjajakca.si. Ob 

tej priložnosti bomo izdali tudi katalog. 

 

Za vse dodatne informacije se obrnite na petra.shrestha@osbj.si. 

 

Vabljeni k sodelovanju! 

 

 

Petra Shrestha        Elvira Sušec 

likovni pedagog       v. d. ravnateljice 

 

 

 

 
 

 


