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SODELOVANJE NA 16. OTROŠKEM MEDNARODNEM LIKOVNEM NATEČAJU NA FINSKEM 

 

Učenci, ki so v šolskem letu 2016/17 obiskovali likovni krožek, so sodelovali na 16. otroškem 

mednarodnem likovnem natečaju na Finskem (16TH international art exhibition fot children in 

Finland) z naslovom »Skupaj« (»Together«). Temo natečaja smo lahko prosto obravnavali na 

različne načine. Mi smo se odločili za okrogel format barvnega risalnega papirja, v katerega so 

otroci risali in slikali skupino otrok, nanizanih v krogu, ki se držijo za roke.  

 

S svojimi likovnimi izdelki so sodelovali naslednji učenci: Lana Dujić iz 3.b, Pia Pleško iz 6.a, Oliver 

Dobovšek iz 4.a, Timotej Mlakar iz 3.b in Kristina Knez iz 3.b . Likovni izdelki so bili po pošti poslani 

imarca 2017, v začetku oktobra 2017 pa so nam s Finske poslali rezultate natečaja.  

 

Za razstavo so bili izbrani likovni izdelki otrok iz naslednjih starostnih kategorij: mlajši od 7 let, 7-9 

let, 10-12 let, 13-15 let in 16-18 let. Diplome so bile podeljene v vsaki kategoriji. Vsi izdelki bodo 

razstavljeni v Kulturnem likovnem centru Villa Arttu v Hyvinkää od 4. oktobra 2017 do 19. januarja 

2018. 
 
Na natečaj je bilo poslanih približno 6.800 likovnih del iz 66 držav. Likovni strokovnjaki so izbrali 
670 del likovnih izdelkov učencev, ki so prejeli diplome. Več o tem si lahko preberete TUKAJ, nekaj 
likovnih del pa si lahko pogledate TUKAJ.    
 
Tudi učenec naše šole OLIVER DOBOVŠEK, ki letos obiskuje 5.a razred, je prejel diplomo za svoj 
likovni izdelek. Direktorica Likovnega centra otrok in mladine gospa Raisa Laurila-Hakulinen se je v 
dopisu, ki smo ga v začetku oktobra 2017 prejeli na našo šolo, med drugim zahvalila tudi za 
sodelovanje in čestitala nagrajencu. 
 
 

Učiteljica likovne umetnosti in mentorica likovnega krožka 
mag. Petra Novak Trobentar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://artcentre.fi/16th_international_exhibition
http://artcentre.fi/virtual_exhibitions?cid=249&id=1016
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