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LIKOVNI NATEČAJ »NAŠE PRAVICE« 

 

Dragi otroci, mentorji, učitelji in starši, 

 

v letu 2019 obeležujemo 30 let od sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah (20. novembra 1989 jo je 

sprejela Generalna skupščina Združenih narodov). V Zvezi prijateljev mladine Slovenije smo se odločili, 

da obeležitvi te pomembne obletnice namenimo koledar za leto 2020. Pri tem se s prošnjo za pomoč 

obračamo na vas ter vaše otroke in mladostnike, in vas vabimo, da nam posredujete likovna dela, ki 

bodo izražala njihov odnos do otrokovih pravic iz Konvencije o otrokovih pravicah. »Naše pravice« bodo 

tudi osrednja tema letošnjega Tedna otroka®, od 7. do 13. oktobra. To bo priložnost za razmislek  in 

večjo ozaveščenost o otrokovih pravicah. 

 

Kdo lahko sodeluje na natečaju? 

Otroci in mladostniki, mlajši od 18 let. 

 

Kaj poslati na natečaj? 

Likovno delo v poljubni tehniki, izključno na položnem formatu A3 (oz. risalni list). Pri ustvarjanju 

upoštevajte ekspresivnost in likovno domišljijo, izvirno barvno kompozicijo, doslednost izvedbe ter 

osredotočenost na temo natečaja in likovni motiv.  

 

Opremljenost izdelkov 

Vsako likovno delo mora biti na hrbtni strani opremljeno z izpolnjeno in podpisano prijavnico (priloga 

tega razpisa). 

 

Kam poslati likovna dela? 

Na naslov: ZPMS – likovni natečaj, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana. 

 

Rok za pošiljanje del 

Do vključno 11. 10. 2019. 

 

Ocenjevanje del 

Osnovni kriteriji pri izbiri bodo ustvarjalnost, ekspresivnost in inovativnost. V tednu od 14. do 18. 10. 

2019 bo 3-članska strokovna komisija ocenila prejeta dela. Izbrali bomo 12 del (eno delo za vsako od 

dvanajstih poenostavljeno zapisanih pravic), ki bodo objavljena v koledarju ZPMS za leto 2020. 

 

Prejetih del ne bomo vračali.  

 

Za dodatna pojasnila in informacije lahko pokličete na ZPMS: 

Petra Zega, 01/23 96 712, 01/23 96 720 ali 031 735 674 

mailto:iris.furlan@zpms.si
http://www.zpms.si/


 

Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), Dimičeva 9, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01 239 67 20, Faks: 01 239 67 22, E-pošta: info@zpms.si, Spletna stran: www.zpms.si 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Kot vsebinska izhodišča za likovno ustvarjanje vam lahko služijo povzetki nekaterih členov Konvencije o 

otrokovih pravicah, ki so bili pripravljeni in objavljeni v  koledarju ZPMS za leto 2015 ter v obliki zloženke o 

otrokovih pravicah (besedilo sta povzeli: Liana Kalčina, častna članica ZPMS in Vlasta Nussdorfer, nekdanja 

varuhinja človekovih pravic). 

Vsak učenec/-ka si lahko za likovno temo izbere katero izmed naslednjih pravic: 

 

1. Otroci imamo pravico do življenja, preživetja in razvoja. Imamo pravico do hrane, čiste vode in zdravega 

okolja. 

2. Ob rojstvu imamo vsi otroci pravico do imena, priimka in državljanstva. 

3. Otroci imamo pravico, da živimo s svojimi starši. Lahko živimo tudi z drugimi ljudmi (sorodniki, rejniki), 

ki za nas skrbijo. 

4. Nihče ne sme delati razlik med nami zaradi različnega spola (dečki ali deklice), rase, jezika, vere, 

narodnosti ali drugih osebnih okoliščin. 

5. Otroci imamo pravico do brezplačnega osnovnošolskega izobraževanja.  

6. Otroci imamo pravico, da povemo svoje mnenje. Želimo, da nas odrasli vprašate in poslušate, še posebej, 

ko odločate o naši usodi. 

7. Otroci imamo pravico do ustreznega zdravljenja, ne glede na premoženjsko stanje svojih staršev. 

8. Otroci s posebnimi potrebami imamo pravico do posebne skrbi. 

9. Otroci begunci ali priseljenci imamo pravico do posebne skrbi in zaščite. 

10. Otroci imamo pravico do počitka in prostega časa, igre in drugega razvedrila. 

11. Otroci imamo povsod (doma, v šoli, na ulici, na svetovnem spletu) pravico do zaščite pred nasiljem in 

zlorabami. 

12. Nihče nas ne sme izkoriščati za opravljanje dela, ki je lahko nevarno ali moti naše šolanje. 

 

 

*Konvencija o otrokovih pravicah (razdeljena po členih) je dostopna tudi na spletni  strani Varuha človekovih pravic: 

http://www.pravice-otrok.si/index.php?id=64  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Lepo vas pozdravljamo in vam želimo veliko ustvarjalnega dela. 

 

 

Petra Zega  l. r.                                                                                                    Darja Groznik 

Strok. sodelavka ZPMS              Predsednica ZPMS 
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