
                                                    

Podzemlje Pece – turistični rudnik in muzej 
ZEMLJA BRUHA NA POVRŠJU SE 

Cilj razpisa je spodbujanje likovne ustvarjalnosti in domišljije.
Pogoji za sodelovanje: 
 

1. Na natečaju lahko sodelujejo u
bodo v dve kategoriji
- Nižja stopnja osnovne šole (1,2,3,4,5. razred
- Višja stopnja osnovne šole ( 6,7,8,9. 

 
2. Tema za izdelavo izdelkov je 

ZAKUHA  
 

3. Vsak sodelujoči lahko prijavi eno likovno delo v poljubni risarski, slikarski ali grafi
tehniki. Velikost izdelka je lahko v  A4 ali A3 formatu.
 

4. Likovni izdelek mora biti opremljen z naslednjimi podatki; ime in priimek avtorja, 
starost in razred, ime šole, naslov dela ter tehnika izražanja.
 

5. Prispeli izdelki bodo predstavljeni 
komisija podelila prakti
nagradi učencem višje stopnje.
 

6. Rok oddaje je vključno
 

7. Izdelke je potrebno predložiti po pošti ali osebno na naslov:
           Podzemlje Pece – turisti
            pripisom  Natečaj 2014
 
Vse sodelujoče bomo povabili v turisti
juniju( v sredo, 04.06.2014)
 

Vse dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki:
                     02 87 00 180 Danica Gradišnik ali 02 87 00 160 Irma  Žagar
 
 
        

                                                                                 
 

JAVNI LIKOVNI NATE ČAJ 
 

čni rudnik in muzej razpisuje 8. javni likovni nate
ZEMLJA BRUHA NA POVRŠJU SE NEKAJ ZAKUHA

 
Cilj razpisa je spodbujanje likovne ustvarjalnosti in domišljije.

aju lahko sodelujejo učenci osnovnih šol od 1 do 9. 
dve kategoriji;  

osnovne šole (1,2,3,4,5. razred) 
išja stopnja osnovne šole ( 6,7,8,9. razred) 

Tema za izdelavo izdelkov je : ZEMLJA BRUHA NA POVRŠJU SE NEKAJ 

či lahko prijavi eno likovno delo v poljubni risarski, slikarski ali grafi
Velikost izdelka je lahko v  A4 ali A3 formatu. 

Likovni izdelek mora biti opremljen z naslednjimi podatki; ime in priimek avtorja, 
starost in razred, ime šole, naslov dela ter tehnika izražanja. 

Prispeli izdelki bodo predstavljeni v tednu GEOPARKA . Naj
komisija podelila praktične nagrade. Dve nagradi učencem nižje stopnje, in dve 

encem višje stopnje. 

čno do 16. maja 2014. 

Izdelke je potrebno predložiti po pošti ali osebno na naslov: 
turistični rudnik in muzej, Glančnik 8, SI 2392 Mežica s 

čaj 2014.   

e bomo povabili v turistični rudnik in muzej v tednu GEOPARKA v mesecu 
). Na prireditvi bomo podelili nagrade za najboljše izdelke.      

Vse dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki:
02 87 00 180 Danica Gradišnik ali 02 87 00 160 Irma  Žagar

                              

javni likovni natečaj, letos na temo 
NEKAJ ZAKUHA  

Cilj razpisa je spodbujanje likovne ustvarjalnosti in domišljije. 

enci osnovnih šol od 1 do 9. razreda. Razdeljeni 

ZEMLJA BRUHA NA POVRŠJU SE NEKAJ 

i lahko prijavi eno likovno delo v poljubni risarski, slikarski ali grafični 

Likovni izdelek mora biti opremljen z naslednjimi podatki; ime in priimek avtorja, 
 

Najboljšim bo strokovna 
čencem nižje stopnje, in dve 

nik 8, SI 2392 Mežica s          

tednu GEOPARKA v mesecu 
odelili nagrade za najboljše izdelke.       

Vse dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki:  
02 87 00 180 Danica Gradišnik ali 02 87 00 160 Irma  Žagar  


