
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE MURSKA SOBOTA

Društvo prijateljev mladine Murska Sobota razpisuje likovni natečaj, namenjen predšolskim otrokom in učencem 
osnovnih šol iz Mestne občine Murska Sobota. Z naslovom »SOBOTA – MOJE MESTO« želimo otroke in učence 
spodbuditi k usmerjenemu raziskovanju in izražanju svoje domišljije ter razvijanju lastne kreativnosti na razpisano 
temo. Z opazovanjem domačega mesta želimo otroke spodbuditi tudi h gibanju, ustvarjanju na prostem in da na 
likovni način izrazijo, kako vidijo, dojemajo in čutijo svoje mesto.

POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA

• STAROST OTROK
Dela bomo razdelili glede na starost v tri skupine, in sicer:

1.  skupina: vrtec
2.  skupina: učenci od 1. do 5. razreda
3.  skupina: učenci od 6. do 9. razreda 

• LIKOVNA TEHNIKA IN FORMAT
Pri ustvarjanju imajo otroci in učenci proste roke in lahko sodelujejo s katerokoli likovno tehniko na papirju. 
Velikost formata naj ne presega velikosti risalnega lista. Ime in priimek avtorja naj je označen na hrbtni strani.

• TRAJANJE NATEČAJA
Likovna dela skupaj z izpolnjeno prijavnico za posameznega otroka dostavite osebno ali po pošti v tem šolskem 
letu oziroma najpozneje do 15. septembra 2021 na naslov: Mozaik, so.p., Slomškova ul. 49, 9000 Murska Sobota 
(Mensana, 2. nadstropje), s pripisom: Likovni natečaj – DPM Murska Sobota.

Vsa dela bo ocenila štiri-članska komisija, ki jo bodo sestavljali strokovnjaki iz likovnega področja: Mirko Rajnar, 
Gregor Purgaj, Irma Brodnjak Firbas in Brigita Šavel. 

Tri najboljša dela iz posamezne skupine bomo nagradili s knjižnimi in praktičnimi nagradami.

Razstava 30-ih najboljše ocenjenih del ter zaključni dogodek bo v mesecu septembru 2021 v Galeriji Murska Sobota. 
Vsi sodelujoči na natečaju bodo prejeli priznanja ter BREZPLAČEN OGLED IN VODENJE PO POLJUBNI 
RAZSTAVI V GALERIJI MURSKA SOBOTA v šolskem letu 2021/2022. 
Vsa dela bodo objavljena na spletni strani Galerije Murska Sobota ter v spletni galeriji na Facebook strani 
Društva prijateljev mladine Murska Sobota. 

Likovna dela bomo vrnili otrokom in učencem oz. njihovim mentorjem.

vas vabi
k sodelovanju na likovnem natečaju z naslovom

SOBOTA - MOJE MESTO

Za dodatne informacije smo vam na voljo na:
• tel.: 031 347 221
• e-mail: dpmms@siol.net

Veliko veselja in umetniških užitkov vam želimo v Društvu prijateljev mladine Murska Sobota.

Društvo prijateljev mladine Murska Sobota
Predsednica 
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