
Krasni rajski svet, kje si?
Beautiful world, where are you?

literarnem natečaju v slovenščini za prozna in pesniška besedila, 

literarnem natečaju v angleščini za prozna dela, 

likovnem natečaju za slikarska in grafična dela,

fotografskem natečaju ter

glasbenem natečaju.

Podnebne spremembe so del našega vsakdana, prežemajo naše družbeno in zasebno delovanje, krojijo našo

sedanjost in spreminjajo našo prihodnost. V odzivu na vse to se v družbi krepi moč ozaveščanja o pomenu

podnebja in vplivih nanj. Vedno bolj jasno je v množici zlasti mlajših generacij izražena želja po »boljšem

jutri«, ko naj bo podnebje človeku bolj naklonjeno. Če želimo zmanjšati posledice podnebnih sprememb, ki

se nam napovedujejo, se moramo odzvati in delovati. 

Mladi ste ključni v prizadevanju za lepšo prihodnost. Ideje o spremembah in boljšem, lepšem svetu so se od

nekdaj sprva izrisovale v različnih vrstah umetnosti. Krike o družbeni angažiranosti, ki bi posamezniku

omogočila drugačno življenje, je moč zaznati v likovnih, fotografskih, glasbenih in literarnih umetninah.

Marsikatera ideja se je kasneje tako lažje udejanjila in spremenila svet na bolje. Prav zato se želimo tudi danes

izraziti skozi tovrstne stvaritve, saj verjamemo, da bomo tako lažje uzavestili res iskreno željo po krasnem

rajskem svetu.

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina v okviru projekta »VITR – Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in

izobraževanju«, ki se izvaja v šolskem letu 2022–2023 pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in

šport, Ministrstva za okolje in Zavoda RS za šolstvo, razpisuje natečaje s krovnim naslovom Krasni rajski svet,

kje si? – Beautiful world, where are you?

Srednješolce iz Slovenije, slovenske srednješolce iz Italije in učence 7.–9. razreda vabimo k sodelovanju na: 



ustvarjalnost,

izvirnost,

družbena kritičnost,

ustrezen umetnosti/likovni/fotografski/glasbeni jezik,

ustrezno umetnostno/likovno/fotografsko in glasbeno doživljanje/vtis,

ustrezno literarno/likovno/fotografsko in glasbeno znanje.

Oddaja del in prijavnica: 

Umetnostna dela, ki so nastala v tem šolskem letu in še niso bila objavljena, sprejemamo do ponedeljka, 

31. marca 2023.

Literarne, glasbene in fotografske izdelke pošljite na e-naslov projekt.pilon@gmail.com  s pripisom:

Natečaj Krasni rajski svet, kje si?  Za pošiljanje večjih datotek lahko uporabite katero od storitev za pošiljanje

večjih datotek (WeTransfer, Arnes FileSender ...).

Originalna likovna dela pošljite na naslov Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina, Cesta 5. maja 12, 5270

Ajdovščina. 

Izdelki naj bodo opremljeni z imenom in priimkom avtorja, naslovom dela, imenom in priimkom mentorja

ter nazivom šole, ki jo dijak obiskuje.

Prav tako izpolnite spletno prijavnico s klikom na povezavo:  https://forms.office.com/r/u3aCypUb6j

ali s pomočjo spodnje QR-kode. 

                                                      QR-koda do prijavnega obrazca

Komisija s posameznega strokovnega področja bo izbrala najboljša umetnostna dela. Najboljše rezultate

bo  slovesno razglasila na zaključni prireditvi v četrtek, 20. aprila 2023. 

Nagrajeni bodo trije dijaki oz. trije izdelki iz posamezne kategorije. Izbor najboljših umetnostnih del bo

razstavljen na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina in v Lavričevi knjižnici v Ajdovščini. Nagrajena dela bodo

objavljena tudi na spletni strani šole.

Vabljeni, da skupaj spreminjamo svet!

Morebitne dodatne informacije na projekt.pilon@gmail.com. 

Skupna merila:

mailto:projekt.pilon@gmail.com
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proza do največ tri tipkane strani,

poezija do največ dve pesmi.

Posebne zahteve posamezne kategorije:

a) LITERARNI NATEČAJ V SLOVENŠČINI IN LITERARNI NATEČAJ V ANGLEŠČINI

Dolžina prispevka je omejena: 

Nelektorirani prispevki bodo izločeni. Prispevek naj bo zapisan v Wordu, pisava naj bo Times New Roman,

velikost 12, razmik med odstavki 1,5, obojestranska poravnava, shranjen v obliki .pdf, sicer pa brez

posebnih grafičnih in drugih oblikovanj, dodatkov in fotografij. Ob oddaji dela ne pozabite izpolniti

spletnega obrazca.

b) FOTOGRAFSKI NATEČAJ

Fotografije morajo imeti najmanj 3000 slikovnih točk po daljši stranici. Poimenovanje datotek:

Priimek_Ime_zaporedna št. fotografije_naslov, primer: Novak_Ozbej_1_Nas planet (brez šumnikov).

Fotografije morajo biti brez dodatnih robov ali vodnih žigov. Podatke o avtorju, mentorju in šoli dopišite v

spremno besedilo. Vsak avtor lahko pošlje največ 3 fotografije. Ob oddaji dela ne pozabite izpolniti

spletnega obrazca.

c) LIKOVNI NATEČAJ 

Likovni izdelki so lahko v poljubni risarski, slikarski ali grafični tehniki v velikosti formata največ 50 x 70

cm (B2). Likovni izdelki naj bodo brez podloženega kartona (paspartu), poslani naj bodo v ovoju, ki jih bo

varoval. Izdelek, ki pride na šolo, ostane na šoli oz. se lahko osebno prevzame po zaključku projekta.

Pošiljajo se izvirniki likovnih del in ne barvne kopije. Na hrbtni strani izdelka naj bodo zapisani podatki o

avtorju, mentorju in šoli. Ob pošiljanju dela ne pozabite izpolniti spletnega obrazca.

č) GLASBENI NATEČAJ
 

Iz odpadnega materiala (plastika, les, kovina …) je potrebno izdelati improvizirane inštrumente

(minimalno 4), ustvariti skladbo na natečajno temo, izvesti in pripraviti videoposnetek oz. multimedijsko

predstavitev. Izdelek je lahko skupinsko ali individualno delo. Pri izvedbi se poleg lastnih improviziranih

glasbil lahko uporabi tudi druge inštrumente. Skladba je lahko samo ritmična – z igranjem na glasbila in

izrekanjem besedila, lahko pa je oblikovana kot song. Videoposnetek izvedene skladbe s priloženimi

fotografijami ustvarjenih inštrumentov in notnim zapisom (glasba in tekst) pošljete na zgoraj navedeni

elektronski naslov. Ob oddaji dela ne pozabite izpolniti spletnega obrazca.



dr. Megi Rožič, Šolski center Nova Gorica in Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici

Bojan Bizjak, pisatelj in pesnik

dr. Melita Lemut Bajec, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem 

dr. Martina Paradiž, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem

Milovan Valič, prof. lik umet.

Silva Copič, prof. lik. umet.

Jasmina Putnik, prof. mat in rač., fotografinja pri JPR Studio

Alen Milavec, fotografski tehnik, osebni fotograf Tadeja Pogačarja

Žiga Petrič, mag. akademski glasbenik (tolkalec)

David Terbižan, prof. klavirja, Glasbena šola Postojna

Prispela dela bodo ocenjevali:

Literarni natečaj v slovenščini za prozna in pesniška besedila:

Vodja ocenjevalne komisije: Laura Brataševec, mag. slov., Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina

Literarni natečaj v angleščini za prozna dela:

Vodja ocenjevalne komisije: Andreja Kokošin, mag. prof. angl. in mag. prof. ital., Srednja šola Veno Pilon

Ajdovščina

Likovni natečaj za slikarska in grafična dela: 

 Vodja ocenjevalne komisije: Damjana Plešnar, prof. lik. umet., Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina

Fotografski natečaj: 

Vodja ocenjevalne komisije: Urška Kompara Žvokelj, prof. mat. in rač., Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina

Glasbeni natečaj:

Vodja ocenjevalne komisije: mag. Vlasta Lokar Lavrenčič/Bojana Šaljić Podešva, prof. glas., Srednja šola

Veno Pilon Ajdovščina


