
 
     

Gimnazija in srednja šola Kočevje ob 150-letnici srednjega šolstva v 
Kočevju  

razpisuje 

nagradni natečaj likovnih, fotografskih in literarnih del dijakov GSŠK na temo 

 »Leta, ki ti dajo zaleta«. 

Pred 150 leti je svojo pot pričela gimnazija, deset let kasneje, l. 1882, pa še lesarska šola – 
Kočevje ima tako dolgo tradicijo izobraževanja mladih po končani osnovni šoli. V letošnjem 
jubilejnem letu si želimo, da mladi z naše šole razmišljate o tem, kaj vam šola pomeni, kako 
doživljate čas, preživet v šoli in ob njej, kakšna je vaša mladost, kako vidite svojo prihodnjo 
šolsko in življenjsko pot. 

Izbrano temo ponujamo kot izziv, ki lahko vam, mladim ustvarjalcem razširi likovno, 
fotografsko, literarno in miselno obzorje ter vas spodbudi k iskanju lastnih doživetij in spoznanj 
ter ustvarjalnemu izražanju. 

Rezultati bodo objavljeni na naši spletni strani in na družbenih omrežjih Facebook ter 
Instagram, javno pa bodo predstavljeni na otvoritvi razstave.  

   

1.       Pogoji za sodelovanje in kategoriji 

Na razpisu sodelujejo vsi dijaki GSŠK. 

Kategoriji: 

a) Dijaki programov gimnazija, strojni tehnik, ekonomski tehnik (SSI in PTI), tehnik 
računalništva. 

b) Dijaki programov obdelovalec lesa, mizar, trgovec, oblikovalec kovin – orodjar. 

2.       Natečaji 

a) Literarni natečaj 

Vsak dijak lahko sodeluje z enim delom v obsegu do 1000 besed: to je lahko pesem ali prozno 
besedilo (doživljajski ali domišljijski spis, kratka zgodba) na razpisano temo. Dijak pošlje 
besedilo v Wordovem dokumentu na naslov natecaj@gssk.si. Poimenovanje datotek: GSŠK, 
ime in priimek dijaka, razred (primer: GSŠK_Janez_ Novak_2_MIZ). 

Literarno delo mora biti opremljeno s podatki: ime in priimek avtorja, leto rojstva, razred, 
naslov besedila, ime in priimek mentorja. Ob literarnem delu mora biti izpolnjena prijavnica.  

Koordinatorica literarnega natečaja in kontaktna oseba je Nina Papež (e-naslov: 
natecaj@gssk.si). 
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b) Likovni natečaj 

Vsak dijak lahko sodeluje z enim likovnim delom v velikosti A3-format v eni od naslednjih tehnik: 
svinčnik, tempera, akvarel, gvaš, lepljenka, kombinirana slikarska tehnika, grafika manjšega 
formata.   

Likovno delo mora biti opremljeno s podatki: ime in priimek avtorja, GSŠ Kočevje, razred, naslov 
likovnega dela in tehnika, ime in priimek mentorja. Ob likovnem delu mora biti izpolnjena 
prijavnica. 

Koordinatorica likovnega natečaja in kontaktna oseba je Ivana Ciglič (e-naslov: 
natecaj@gssk.si). 

c) Fotografski natečaj 

Vsak dijak lahko sodeluje z eno fotografijo v formatu JPG. Dijak pošlje fotografijo na naslov 
natecaj@gssk.si. Poimenovanje datotek: GSŠK, ime in priimek dijaka, razred (primer: 
GSŠK_Janez_Novak_ 2_MIZ). 

Ob izbranih fotografijah mora biti izpolnjena prijavnica. Natisnjena fotografija mora biti 
opremljena s podatki: ime in priimek avtorja, GSŠ Kočevje, razred, naslov fotografije, ime in 
priimek mentorja. 

Koordinator fotografskega natečaja in kontaktna oseba na GSŠK je Janko Marinč (e-naslov: 
natecaj@gssk.si). 

3.     Rok za oddajo likovnih in literarnih del ter fotografij: 30. 9. 2022.  
 

4.     Komisija  
 

a) Predizbor 

GSŠK do 14. 10. 2022 pripravi predizbor: komisija za posamezno področje izbere v kategoriji a 
po 20 najboljših fotografij, likovnih in literarnih del (po 10 del dijakov iz programa gimnazija in po 
10 del dijakov iz ostalih štiriletnih programov) ter po 10 v kategoriji b. 

b) Izbor najboljših del 

Posebna komisija za vsakega od treh natečajev bo pregledala prispela dela in naredila izbor za 
javno razstavo v počastitev 150 let srednjega šolstva na Kočevskem. 

Iz izbora bo določila najboljše tri v vseh kategorijah. 

Pri izboru bodo komisije upoštevale naslednje kriterije:  

- ustreznost razpisanim določilom, 
- estetska dovršenost, 
- izvirnost. 
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5. Nagrade 

 
a) Literarni natečaj (velja za obe kategoriji) 

 
Kategorija a 

-     bon v knjigarni DZS Kočevje (1. nagrada: 100 €, 2. nagrada: 70 €, 3. nagrada: 40 €) 

Kategorija b 

-     bon v knjigarni DZS Kočevje (1. nagrada: 100 €, 2. nagrada: 70 €, 3. nagrada: 40 €) 

b)      Likovni natečaj 

Kategorija a 

-     bon v knjigarni DZS Kočevje (1. nagrada: 100 €, 2. nagrada: 70 €, 3. nagrada: 40 €) 

Kategorija b 

-     bon v knjigarni DZS Kočevje (1. nagrada: 100 €, 2. nagrada: 70 €, 3. nagrada: 40 €) 

 

c)       Fotografski natečaj 

Kategorija a 

-     bon v knjigarni DZS Kočevje (1. nagrada: 100 €, 2. nagrada: 70 €, 3. nagrada: 40 €) 

Kategorija b 

-     bon v knjigarni DZS Kočevje (1. nagrada: 100 €, 2. nagrada: 70 €, 3. nagrada: 40 €) 

Šola si pridržuje pravico, da v vsaki kategoriji podeli še posebno nagrado. 

  

6. Izid natečaja 

Rezultati natečaja bodo znani 10. 11. 2022 in bodo javno predstavljeni na otvoritvi razstave  17. 
11. 2022 ob 18.00 v stavbi Srednje šole na Trgu Zbora odposlancev 22 v Kočevju.    

Ob razstavi bo pripravljen e-katalog nagrajenih in drugih prispelih del.  

 

      7. Mnenje strokovnih komisij, ki jih bo določila Gimnazija in srednja šola Kočevje, je 
dokončno. Avtorji poslanih del se strinjajo z objavo poslanih del in posredovanih osebnih 
podatkov za obveščanje o rezultatih razpisa, o otvoritvi razstave in za potrebe promocije GSŠK. 

 



 
 

 

Prijavnica 

 

Ime šole: GSŠ Kočevje     

Naslov: Ljubljanska cesta 12, Kočevje 

 

Ime in priimek avtorja: …………………………………………………………… 

Razred: ……………………….  

Mentor: ………………………………………………….. 

 

Izdelek: literarno delo,   likovno delo,   fotografija   (obkroži) 

 

Naslov dela: ……………………………………………. 

 

Tehnika: ....................................................... (velja samo za likovno delo) 

 

Kratek opis (velja samo za likovno delo in fotografijo): 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Podpis mentorja: ……………………………….. 

Podpis dijaka: ………………………………. 

 

 
 

 
 


