
NATEČAJ 
»PREŠERNA USTVARJALNOST« 

 

 
 
Da pokažemo svojo ustvarjalno žilico tudi drugim in da bi počastili 
slovenski kulturni praznik, na IC Piramida razpisujemo natečaj ,,Prešerna 
ustvarjalnost''. Pri tem ne smemo dovoliti, da nas zmoti karkoli, tudi 
trenutne okoliščine ne. Na natečaju lahko sodelujejo vsi dijaki in študentje 
(redni in izredni) na različnih umetniških področjih.  
 
POGOJI SODELOVANJA 
 

A) LITERARNA  DELA: 
 

-  POEZIJA:  
Vsak kandidat naj na USB ključku ODDA DO 5 PESMI. 
Datoteka mora biti označena s ŠIFRO, KI SI JO IZMISLI 
KANDIDAT SAM. Kandidat ga odda v večji kuverti, ki ji 
priloži še manjšo, zaprto kuverto z osebnimi podatki. Le – ta 
naj bo opremljena s šifro, ki je enaka tisti na pesmih. Veliko 
kuverto s pripisom »PREŠERNA USTVARJALNOST« oddajte 
v šolski knjižnici. 
 

 

-  KRATKA PROZA:  
Dolžina sestavka NAJ NE PRESEGA TREH STRANI, 
shranjenih na USB ključku, označenim s ŠIFRO, KI SI JO 
IZMISLI KANDIDAT SAM. USB ključek je treba oddati v 
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veliki kuverti, v katero je priložena še manjša zaprta kuverta s 
podatki o kandidatu, označena s šifro, ki je enaka šifri na 
datoteki. Veliko kuverto s pripisom »PREŠERNA 
USTVARJALNOST« oddajte v šolski knjižnici. 

 

B)  UMETNIŠKA  FOTOGRAFIJA:  
Vsak kandidat odda DO 5 UMETNIŠKIH FOTOGRAFIJ, 
spravljenih na USB ključku s šifro, KI SI JO IZMISLI SAM. 
Ključek se odda v večji kuverti skupaj  manjšo, z isto šifro 
opremljeno kuverto, v kateri so osebni podatki kandidata. 
Veliko kuverto s pripisom »PREŠERNA USTVARJALNOST« 
oddajte v šolski knjižnici. 

 

C)  LIKOVNA DELA:  
Vsak kandidat odda DO 5 LIKOVNIH DEL. Na hrbtni strani 
vsakega mora biti zapisana ŠIFRA, KI SI JO IZMISLI KANDIDAT 
SAM. V zaprti kuverti s šifro naj bodo podatki o kandidatu. Slike 
skupaj s kuverto kandidat odda v šolski knjižnici. 

 
Posebne komisije bodo ocenile dela in izbrale nagrajence s posameznega 
področja. 
 
Dela se bodo ocenjevala anonimno – pod šifro. 
 
V tednu pred kulturnim praznikom bo svečana razglasitev nagrajencev 
natečaja »PREŠERNA USTVARJALNOST« in otvoritev razstave del, 
prispelih na razpis. Vsa dela bodo ob koncu razstave skupaj z USB ključki 
vrnjena avtorjem. 
 
DODATNE INFORMACIJE DOBITE PRI NEVI MALEK 
(študenti) in TAMARI KOVAČ (dijaki). 
 

ROK ZA ODDAJO DEL JE PETEK, 
14. JANUAR 2022! 
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