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Z vami že 

več kot 25 let 

 

 
Informacijska točka Europe Direct Koroška razpisuje 

NAGRADNI LIKOVNI NATEČAJ O DOŽIVLJANJU EVROPE 

za šolarke in šolarje od 1. do 6. razreda, ki v šolskem letu 2019/20 obiskujejo osnovno šolo na 

območju Koroške. 

Najboljša umetniška dela po izboru komisije bodo prejela finančne nagrade, in sicer v dveh kategorijah: 

1.– 3. razred:      4.– 6. razred:

• 1. mesto: 50 €, 

• 2. mesto: 35 €, 

• 3. mesto: 25 €. 

• 1. mesto: 50 €, 

• 2. mesto: 35 €, 

• 3. mesto: 25 €. 

VSEBINA NATEČAJA 

Lani smo s sodelovanjem na volitvah v Evropski parlament odločali o smeri, v kateri bo naslednjih pet 

let delovala evropska politika na različnih področjih, kot so mednarodna trgovina, varnost, zaščita 

potrošnikov, boj proti podnebnim spremembam in gospodarstvo. Informacijska točka Europe Direct 

Koroška je v zvezi z volitvami in delovanjem Evropske unije organizirala debate na srednjih šolah in 

izobraževalne delavnice na osnovnih šolah, s katerimi je skušala neposredno in posredno spodbuditi 

udeležbo na volitvah ter spodbuditi zgodnjo državljansko participacijo pri demokratičnih procesih. 

Likovni natečaj želi tudi letos pritegniti čim več mladih k razmišljanju o Evropski uniji in pridobiti globlji 

uvid v njihovo dojemanje lastnega prostora v tem svetu. Evropski poslanci so podprli Evropsko komisijo 

pod vodstvom Ursule von der Leyen, ki je začrtala šest prednostnih nalog za ambicioznejšo Evropo. 

Umetniški prispevek na natečaju naj se dotika enega ali več strateških ciljev Evropske komisije v 

obdobju 2019–2024. Ti so:1 

• evropski zeleni dogovor – postati prva podnebno nevtralna celina, 

• gospodarstvo za ljudi – prizadevanje za socialno pravičnost in blaginjo, 

• Evropa, pripravljena na digitalno dobo – opolnomočenje državljanov z novo generacijo 

tehnologij, 

• spodbujanje našega evropskega načina življenja – zaščita naših državljanov in naših vrednot, 

• močnejša Evropa v svetu – krepitev naše odgovorne vodilne vloge na svetovni ravni, 

• nova spodbuda za evropsko demokracijo – spodbujanje, varovanje in krepitev naše 

demokracije. 

Namig za šolarje: Razmišljajte o temah, ki vas zanimajo, npr. kakšen vpliv imajo na življenje v EU in na 

vas sedaj ali v prihodnosti podnebne spremembe, begunska problematika, čedalje več starih oseb, 

diskriminacija, pametna orodja in tehnologija, digitalna varnost, sodobno kmetijstvo, medijska 

(ne)pismenost, obisk Evrope s časovnim strojem …  

POGOJI ZA SODELOVANJE 

- Na natečaju lahko sodelujejo učenke in učenci od 1. do 6. razreda, ki so v šolskem letu 2019/20 

vpisani v osnovno šolo v eni izmed dvanajstih koroških občin. 

 
1 Spletišče Evropske komisije: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_sl. 
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- Posameznik lahko sodeluje z enim prispevkom v umetniški tehniki po lastni izbiri (priporočljiv 

format: A3). 

ODDAJA PRISPEVKOV 

- Sodelujoči oddajo svoje prispevke skupaj s privolitvijo za obdelavo osebnih podatkov, ki naj 

jo podpišejo starši ali zakoniti skrbniki, do vključno 18. 5. 2020. Umetniška dela se lahko 

zbirajo na osnovnih šolah, kjer se prevzamejo po dogovoru, ali se dostavijo na A. L. P. Peca, 

d.o.o., Prežihova 17, 2390 Ravne na Koroškem. 

- Prispevki naj bodo na zadnji strani opremljeni z avtorjevim imenom in priimkom ter osnovno 

šolo. 

STROKOVNA KOMISIJA IN NAGRADE 

Prispevke bo ocenjevala strokovna komisija, ki jo sestavljajo: 

1. Alojz Krevh (slikar in kipar, član Kulturnega društva Karinta in Kulturnega društva Koroških 

likovnikov) 

2. Anton Vodušek (slikar, član likovnih društev v Radljah ob Dravi in na Prevaljah) 

3. Stojan Brezočnik (likovni pedagog, slikar, grafik) 

4. Laura Kumprej (akademska slikarka) 

5. Nina Popič (kustosinja pedagoginja v Koroški galeriji likovnih umetnosti) 

 

- Prispevki bodo skenirani in objavljeni v e-publikaciji, ki bo dostopna na spletnih straneh 

www.alppeca.si in www.europedirect.si. 

- Zmagovalci bodo razglašeni junija 2020 na dogodku Podobe prihodnosti, ki bo organiziran v 

Vodnem parku Radlje ob Dravi na dan otvoritve sezone (točen datum bo sporočen naknadno). 

Izbrana dela bodo razstavljena, vsa pa bodo tudi na ogled.  

TRAJANJE NATEČAJA 

Natečaj traja od 19. 2. 2020 do 18. 5. 2020. Več informacij: alenka.miler@alppeca.si.  

 

mailto:info@alppeca.si
http://www.alppeca.si/
http://www.alppeca.si/
http://www.europedirect.si/
mailto:alenka.miler@alppeca.si

