
 

 

 

 

 

Številka:  GZS-16/2022 

Datum: 6. april 2022  

OSNOVNIM ŠOLAM 
GASILSKIM ZVEZAM 
ČLANOM UPRAVNEGA ODBORA IN POVELJSTVA GZS 
ČLANICAM CTIF 
 
 

Dragi osnovnošolci, mladi gasilci, učitelji, mentorji in sotovariši! 
 

Leto 2022 bo za nas zelo pomembno leto,  
zato v  počastitev na Gasilsko olimpijado Celje 2022 

 
razpisujemo 

LIKOVNI NATEČAJ Z NASLOVOM 

»Gasilec - TEKMOVALEC« 
 

OSNOVNI PODATKI O NATEČAJU: 
 

−  Naslov natečaja: Gasilec - TEKMOVALEC 
 

−  Nosilec natečaja: Gasilska zveza Slovenije 
 

−  Vodja natečaja: Renata Rupreht  
 

−  Vsebina natečaja: likovni natečaj  
     

−  Starostne skupine:   
 

- učenci od 1. do 3.  razreda osnovne šole ali starostne skupine od 6 – 9 let 
- učenci od 4. do 6. razreda osnovne šole ali starostne skupine od 10 – 12 let 
- učenci od 7. do 9. razreda osnovne šole ali starostne skupine od 13 – 15 let 

   

−  Naslov za oddajo del:  Gasilska zveza Slovenije, Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana, 
Slovenija.  
 

−  Objava razpisa:  
 

- s strani GZS poslan na vse osnovne šole v Republiki Sloveniji 
- spletna stran Gasilske zveze Slovenije: www.gasilec.net 
- spletna stran Gasilske olimpijade Celje 2022: www.ctif2022.com  

 

−  Rok za oddajo: 31. 5. 2022.  

http://www.gasilec.net/
http://www.ctif2022.com/
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1. TEMA NATEČAJA 

 
Tokrat rišemo, slikamo, lepimo na nosilno geslo oziroma naziv natečaja »Gasilec - 
TEKMOVALEC«. 
 

2. SMERNICA za pripravo LIKOVNIH DEL 
 
K sodelovanju na natečaju so povabljene vse osnovne šole ter osnovne šole s posebnim 
in prilagojeni programom v Republiki Sloveniji. Prav tako se razpis v treh jezikih pošlje 
na CTIF, ki ga distribuira med svoje članice. Razpis se prevede v nemščino in angleščino.  
 
Pri ustvarjanju imate proste roke za vašo kreativnost, domišljijo, ustvarjalnost. 
Uporabite katerokoli likovno tehniko oziroma lahko tehnike po želji med seboj 
kombinirate. 

 
         Likovna dela naj ne presegajo velikosti formata A3.  
              

Obvezni podatki likovnega dela oddanega na natečaj  
(kot pogoj za sprejem v razvrstitev in ocenjevanje): 

 

− naslov likovnega dela 

− ime in priimek avtorja (in njegov podpis) 

− starost/razred avtorja, 

− kategorija natečaja 

− naziv in naslov šole, 

− ime in priimek mentorja (in njegov podpis) 
 

3. OCENJEVANJE prijavljenih del natečaja, OBJAVA in RAZSTAVA DEL ter NAGRADE 
 
Vsa likovna dela natečaja, ki bodo pravočasno (in v skladu s tem razpisom) oddana, bo 
pregledala petčlanska ocenjevalna komisija v sestavi: 
 

− 1 (enega) člane imenuje  Gasilska zveza Celje; 

− 1 (enega) člana imenuje Mestna občina Celje; 

− 3 (tri) člane imenuje Gasilska zveza Slovenije. 
 

Ocenjevalna komisija bo v vsaki kategoriji natečaja izbrala 10 (deset) najboljših del.  
 
Najboljša dela bodo razstavljena na točkah dogajanja Gasilske olimpijade po Celju.  
 
Rezultati natečaja bodo znani in javno objavljeni. 
 
Avtorji nagrajenih del bodo prejeli priznanja in praktične nagrade. 
 
Podelitev nagrad in priznanj nagrajenim avtorjem bo potekala na Gasilski olimpijadi v 
Celju. Avtorji nagrajenih del (in njihovi mentorji) bodo o prireditvi osebno obveščeni. 
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4. ROK in NASLOV za oddajo del natečaja 

 
Vsa likovna dela skupaj s prijavnico (priloga dopisa) pošljite do 31. 5. 2022 na naslov: 
Gasilska zveza Slovenije, Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana, Slovenija.  
 

 
5. AVTORSKE PRAVICE 

Izdelek mora biti oblikovan izključno za ta natečaj. Po izboru prispele izdelke ne 
vračamo, GZS postane lastnik izdelka ter ima pravice tiskanja, distribuiranja in 
reproduciranja. Takoj jih lahko uporabi za namene promocije in povabil na Gasilsko 
olimpijado Celje 2022. 
 
 

Za morebitna dodatna pojasnila je kontaktna oseba vodja natečaja: Renata Rupreht 
031 553 572 
 
 
Lotite se izziva in nam pokažite gasilca – TEKMOVALCA kot ga vidite in občutite sami. 
 
 

 

 

 

Vodja natečaja:       Predsednik: 
Renata Rupreht l.r.       Janko Cerkvenik 
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