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Včasih o nečem sanjamo dolgo let. 

Včasih se svojih sanj zjutraj že ne spomnimo več. 

Včasih gremo po mestu in se nam zdi, da smo ta trenutek nekoč že videli. Kdaj si želimo, da bi sanje 

postale resničnost, spet drugič pa so prava mora in jih želimo čimprej pozabiti. Znanstveniki pravijo, da 

sanje v resnici trajajo malo časa, toda spomini nanje ostanejo dolgo. 

Ali lahko v resničnem svetu poskusimo narediti kaj, kar smo sanjali? Lahko letimo ali hodimo na rokah? 

Se lahko potopimo več metrov pod vodo in plavamo s kiti? Se lahko v enem popoldnevu prebere tisoč 

knjig, izračuna vse račune tega sveta, ustavi vojne in zradira orožje? Zmoremo v sanjah peti z usti in 

ušesi? Zakaj ni v sanjah nič težko? Ali sanjamo v barvah?

Da ali ne? Zakaj in kako?

Toliko vprašanj iz sanj, ki kar vabijo k ustvarjanju. Ker besede pač ne zmorejo povedati vsega, vas 

vabimo, da sanje postanejo slike, risbe, grafike, kolaži …

Tudi Ajdovci smo sanjali – novo šolo. In jo končno dosanjali. 

Kdo torej pravi, da sanje ne morejo postati resničnost?

Natečaj Kraj, kjer lahko sanjaš  je namenjen učencem od 1. do 9. razreda.
Vsak mentor lahko pošlje največ 15 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. 

Svoje izdelke na hrbtni strani opremite z naslednjimi podatki:
 

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

Izdelki morajo biti poslani najkasneje do 24. februarja 2017, 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
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.
Razstavljenih in nagrajenih del ne vračamo. Izdelke, ki se na razstavo ne bodo uvrstili, bo mogoče 
prevzeti na dan njenega odprtja.

Avtorji najboljših del prejmejo praktične nagrade, vsi avtorji razstavljenih del ter njihovi mentorji pa 
prejmejo priznanja. O rezultatih natečaja vas bomo pisno obvestili. 

Veselimo se sodelovanja z vami.

Nataša Rupnik,
likovna pedagoginja                                                                                                    Irena Kodele Krašna,                                                                                   

ravnateljica



Seznam oddanih del
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