
Likovni, literarni, tehniški, fotografski in kulinarični natečaj  
ob  

30-letnici samostojne Slovenije 
 

»Moja domovina je moja država« 
 

 23. 12. 1990 je v Republiki Sloveniji potekal plebiscit, na katerem so se slovenski volivci odločali o 

vprašanju, ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država. Plebiscita se je udeležilo 93,2 % 

volivcev. Za samostojno, neodvisno Slovenijo je glasovalo 95 % volilnih upravičencev, ki so se plebiscita udeležili.  

Naslednje leto, 25. junija 1991, je Slovenija postala samostojna in neodvisna država. Jugoslovanska oblast je 

osamosvojitev Slovenije skušala preprečiti, tako da je 27. 6. 1991 slovensko ozemlje napadla z vojsko. Slovenska 

vojska je skupaj s policijo v desetdnevni vojni uspešno ohranila svojo novo državo in njeno ozemlje. 

Jugoslovanska vojska je morala slovensko območje zapustiti. Zadnji vojaki so Slovenijo zapustili 25. oktobra leta 

1991 z ladjo iz Kopra. To je bil največji dosežek našega naroda, ki je v stoletjih ohranil svoj jezik in kulturo, 

vendar ni imel svoje države oz. samostojnosti. 

30 let samostojne Slovenije je tudi tema 28. Šentviških dnevov, v katerih želimo obeležiti pomemben dogodek 

osamosvojitve in praznovati skupaj s Slovenijo. 
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Likovni, literarni, tehniški, fotografski in kulinarični natečaj  
za osnovnošolce in srednješolce, ki se šolajo v četrtni skupnosti Šentvid.  

 

Natečaj je namenjen spodbujanju ustvarjalnosti med mladimi, predstavitvi njihovih likovnih, literarnih, 

fotografskih, kulinaričnih in tehniških dosežkov ter ozaveščanju o pomenu samostojne države, njene kulture in 

slovenskega jezika. 

Tema natečaja je zajeta v naslov »Moja domovina je moja država«. 

Želeli bi izvedeti, kako otroci vidijo in občutijo samostojnost naše države, našo kulturo in slovenski jezik. 

 

POGOJI ZA SODELOVANJE NA NATEČAJU: 

1. Na natečaju lahko sodelujejo osnovnošolci in srednješolci šol na območju četrtne skupnosti Šentvid. Pri 

vseh natečajih bodo razdeljeni v naslednje kategorije: 1. triada, 2. triada, 3. triada, srednješolci. 

2. Vsak izdelek mora biti novo avtorsko delo, ustvarjeno v tekočem šolskem letu. 

3. Osnovna šola izbere do 5 izdelkov na posamezno triado v enem natečaju.  

4. Zadnji rok za oddajo prispevkov in prijavnic društvu BPČ je (vključno) do 16. 4. 2021. 

 

LIKOVNI NATEČAJ: 

Slika ali grafit na risalnem listu. 

- izdelano v katerikoli likovni tehniki: olje, akril, akvarel, gvaš, monotipija, grafika, kolaž, suhe barvice, svinčnik, 

oglje ...,  

- tema: pokrajina, simboli, kulturne posebnosti - narodna noša, kozolec, čebelnjak, panjska končnica, lectovo 

srce, slovenski izumi … 

 

LITERARNI NATEČAJ: 

- Pesem (zapis v elektronski obliki: Word, pisava Times New Roman, 12), v slovenskem jeziku.  

Tema: Slovenija (domoljubje, država, domovina, dežela, pestrost, Slovenci, slovenski jezik …). 

-Strip: učenci in dijaki vprašajo sorodnike, kako so doživeli čas osamosvajanja Slovenije (zanimiva doživetja, 

zgodbe, anekdote) in na osnovi odgovorov/pripovedovanj izdelajo strip.  

 

TEHNIŠKI NATEČAJ 

- Izdelek iz lesa, kovine, kamna, drugih materialov v katerikoli tehniki: rezbarjenje, žganje, različne 

druge obdelave ...  

Tema: Slovenija (arhitektura, kozolec, stare družabne igre, slovenski izumi, lokalni spominki …). 

 

KULINARIČNI NATEČAJ 

- Jed s priloženim receptom, fotografijo (priprave, končne jedi).  

- Nagrajene jedi učenci/dijaki predstavijo na podelitvi nagrad. Tematika: slovenske tradicionalne jedi, 

nove jedi, lokalne sestavine.  



Učenci/dijaki se pri babicah in dedkih pozanimajo za stare jedi, te pa lahko posodobijo. 

 

FOTOGRAFSKI NATEČAJ 

- Fotografija. 

Tema: motivi domačega kraja (narava ipd.), ljudi - domačinov, zanimivih trenutkov … 

 

 

 

ODDAJA PRISPEVKOV 

 Učenci in dijaki pošljejo literarne izdelke mentorju na elektronski naslov, ostale izdelke naj 

fotografirajo, tehniški izdelki in tradicionalne jedi morajo biti fotografirani iz vseh treh perspektiv.  

Razločne in kakovostne fotografije pošljejo mentorju na elektronski naslov. Učenci morajo zraven 

priložiti vse potrebne podatke, ki jih zahteva razpis (ime in priimek, razred, naslov dela, tehnika). Na 

vseh izdelkih mora biti nalepljena šifra, ki si jo izmisli učenec. 

 Mentorji posredujejo izdelke učencev s podatki šolskemu koordinatorju za natečaje, ta izpolni 

prijavnico in jo skupaj s fotografijami izdelkov pošlje na mail drustvobpc@gmail.com do 16. 4. 2021.  

 Učenci ob vrnitvi v šolo prinesejo nagrajene izdelke šolskemu  koordinatorju za natečaje, predstavnik 

društva BPČ jih bo po dogovoru prevzel za namen razstave. 

 

RAZGLASITEV NAGRAJENIH DEL IN RAZSTAVA in OBJAVE 

- Podelitev priznanj: v prvi polovici junija, 

- razstava v knjižnici, 

- objave na facebook profilu BPČ, 

- priloga v časopisu Šentviške novice (mesec junij) z naslovom »Moja domovina je moja država«. 

 

Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na elektronskem naslovu drustvobpc@gmail.com ali na tel. št. 031 

298 496 – Andreja Bečan. 

 

        Damijan Volavšek 

          predsednik Sveta 

                Četrtne skupnosti Šentvid 
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