
 
  

  

 

 

 
 

 

 
 
 
Datum: 6. 2. 2019 
 
 

 
V počastitev 150-letnice Prostovoljnega gasilskega društva Metlika, 

 150-letnice gasilstva na Slovenskem, 70-letnice Gasilske zveze Slovenije in  
50-letnice Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča  v Metliki 

 

Gasilska zveza Slovenije  
– v sodelovanju z Osnovno šolo in Prostovoljnim gasilskim društvom Metlika – 

 
razpisuje 

 

LIKOVNI IN LITERARNI NATEČAJ Z NASLOVOM 

»Gasilci, na pomoč!« 
 

 
1. NAMEN NATEČAJA 

 
Namen natečaja je, da otroke, njihove starše, vzgojitelje in učitelje ozavestimo o vlogi 
gasilcev v naši družbi nekoč in danes. Otrokom želimo približati delo gasilcev ter jih 
spomniti, da so gasilci tisti, ki v nesreči vedno priskočijo na pomoč.     
 
Prav tako je namen natečaja, da v letu 2019, letu jubilejev slovenskega gasilstva, 
izpostavimo vlogo in pomen prostovoljstva – gasilcev ter pripadnikov drugih sil za zaščito 
reševanje in pomoč – na državnem ter lokalnem nivoju. 
 
 

2. OSNOVNI PODATKI O NATEČAJU 
 

          Naslov natečaja:  »Gasilci, na pomoč!« 
 

          Nosilka natečaja:  Gasilska zveza Slovenije 
 

          Partnerja natečaja: Osnovna šola Metlika in 
    Prostovoljno gasilsko društvo Metlika  
 

          Vodja natečaja:  Tomaž Žugelj, učitelj razrednega pouka na OŠ Metlika in vodja   

                                               programa DMG 
 

          Vsebine natečaja:  likovna in literarna dela 
 



 
  

  

           Starostne skupine: likovni natečaj – dve starostni skupini:  

    učenci od 1. do 3. razreda osnovne šole 
    učenci od 4. do 6. razreda osnovne šole 

    literarni natečaj – ena starostna skupina:  

      učenci od 4. do 6. razreda osnovne šole 
 

           Naslov za oddajo del: Osnovna šola Metlika, Šolska ulica 7, 8330 Metlika 

 

           Objava razpisa:  Gasilska zveza Slovenije pošlje razpis na vse osnovne šole  
                                                         v Republiki Sloveniji in objavi na svoji spletni strani 
                                                         www.gasilec.net 
                                                         Osnovna šola Metlika objavi razpis na svoji spletni strani 
                                                         www.osmetlika.si 
                                            
           Rok za oddajo:  11. april 2019 

 
 

3. TEMA NATEČAJA 

 
Teme likovnih in literarnih prispevkih učencev naj se nanašajo na gasilce, požare in druge 
nesreče, intervencije, gasilsko opremo, gasilsko zgodovino, na sodelovanje različnih enot 
za zaščito, reševanje in pomoč ... 
Sodelujoči naj v svojih delih na ustvarjalen in izviren način upodobijo oziroma ubesedijo  
osrednje geslo natečaja »Gasilci, na pomoč!« 
 
 

4. SMERNICEA ZA PRIPRAVO LIKOVNIH IN LITERARNIH DEL 
 
K sodelovanju na natečaju so vabljene vse osnovne šole  ter osnoven šole s posebnim in 
prilagojenim programom v Republiki Sloveniji.  
Natečaj je razdeljen v dve skupini: 

 likovni natečaj, 

 literarni natečaj. 
 
K likovnemu natečaju so vabljeni osnovnošolci od 1. do 6 razreda. Likovna dela, ki bodo 
oddana v skladu z razpisom, bodo razvrščena v dve skupini: 

 likovna dela učencev od 1. do 3. razreda, 

 likovna dela učencev od 4. do 6. razreda. 
 

K sodelovanju na literarnem natečaju so vabljeni osnovnošolci od 4. do 6. razreda. 
Literarna dela, ki bodo oddana v skladu z razpisom, bodo razvrščena v enotno skupino: 

 literarna dela učencev od 4. do 6. razreda. 
 
4.1. Likovna dela 

         Motivi likovnih del naj se nanašajo na opisano temo natečaja.  
Učenci oz. njihovi mentorji svobodno izberejo likovno tehniko, kot so risba, grafika, 

praskanka, akvarel, tempera, akril, fotografija, fotomontaža in drugo.  

         Likovna dela naj ne presežejo velikosti formata A3.  
 
4.2. Literarni prispevki   

           Učenci od 4. do 6. razreda (druga triada) lahko na literarnem natečaju »Gasilci, na    
           pomoč!« sodelujejo z njihovimi še neobjavljenimi besedili. Ustvarijo lahko     

http://www.gasilec.net/
http://www.osmetlika.si/


 
  

  

           pripovedno besedilo, pesem ali strip.  
Besedila naj bodo napisana v slovenskem jeziku ter slovnično in pravopisno 
popravljena. Dela naj bodo smiselna, inovativna v slogu in izvirna. Strokovna 
ocenjevalna komisija si pridržuje pravico do manjših popravkov besedil, ki bodo 
objavljena v publikaciji ob 150-letnici gasilstva na Slovenskem. 
 

 
5. OBVEZNI PODATKI DELA, ODDANEGA NA NATEČAJ –  POGOJ ZA SPREJEM V 

RAZVRSTITEV OCENJEVANJA:  
 
– naslov likovnega ali literarnega dela, 
– ime in priimek avtorja (in njegov podpis), 
– starost in razred avtorja,  
– kategorija natečaja,  
– naziv in naslov šole,  
– ime in priimek mentorja (in njegov podpis).  

 
 

6. OCENJEVANJE, OBJAVA IN RAZSTAVA DEL TER NAGRADE 
 
Vsa literarna in likovna dela, oddana v skladu z razpisom natečaja, bodo pregledale 5-
članske ocenjevalne komisije, sestavljene iz: 

 3 članov iz Osnovne šole Metlika, 

 1 člana iz Prostovoljnega gasilskega društva Metlika, 

 1 člana iz Gasilske zveze Slovenije. 
 
Ocenjevalne komisije bodov v vsaki kategoriji natečaja izbrale 3 najboljša dela. 
Zmagovalna dela bodo predstavljena v publikaciji, izdani ob 150-letnici gasilstva na 
Slovenskem.  
 
Rezultati natečaja bodo objavljeni na spletnih straneh Gasilske zveze Slovenije in 
Osnovne šole Metlika najkasneje do 31. maja 2019. 
 
Avtorji nagrajenih del bodo prejeli priznanja in praktične nagrade. Podelitev le-tehh bo 
v Metliki septembra 2019 – v okviru praznovanja omenjenih visokih gasilskih jubilejev. 
Avtorji nagrajenih del (in njihovi mentorji) bodo o tem osebno obveščeni. 
 
Na osnovi prispelih del natečaja bo septembra 2019 v Metliki organizirana razstava 
»Gasilci, na pomoč!«. Izbor  del, objavljenih na razstavi je v pristojnosti ocenjevalnih 
komisij posameznih kategorij natečaja (zaradi števila prispelih likovnih in literarnih del 
ter omejitve razstavnega prostora). 
 

 
7. ROK IN NASLOV ZA ODDAJO DEL NA NATEČAJ 

 
Vsa literarna in likovna dela – skupaj s prijavnico, ki je priloga dopisa – pošljite  
do vključno 11. aprila 2019  na naslov: 

Osnovna šola METLIKA 
Šolska ulica 7 
8330 Metlika 

S pripisom: Natečaj »Gasilci, NA POMOČ!« 



 
  

  

 
Literarne prispevke lahko do istega datuma v PDF-obliki (s podpisom avtorja in 
mentorja) pošljete tudi na elektronski naslov  tomaz.zugelj@guest.arnes.si. 
 
Za vsa dodatna pojasnila je kontaktna oseba vodja natečaja Tomaž Žugelj –
tomaz.zugelj@guest.arnes.si ali 040 588 689 
 
 

V pričakovanju vaših izvirnih likovnih in literarnih del vas lepo pozdravljamo! 
 
 
 
Tomaž Žugelj,     Janko Cerkvenik, 
vodja natečaja      predsednik Gasilske zveze Slovenije 
 
        
       Željka Janja,  
       ravnateljica Osnovne šole Metlika 

        
       Amir Mehadžić, 
       predsednik PGD Metlika   
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