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Rezultati likovnega in literarnega natečaja 
Moja občina v samostojni Sloveniji 

Likovni in literarni natečaj Moja občina v samostojni Sloveniji se je zaključil.  
Natečaj je bil namenjen učencem VIZ OŠ Rogatec, PŠ Dobovec in PŠ Donačka Gora. Učenci so 
bili povabljeni, da ob 30-letnici samostojnosti in enotnosti Slovenije s paleto bogatih barv in s 
prefinjeno žlahtno slovensko besedo zajamejo bogastvo naravne in kulturne dediščine svojega 
domačega kraja.  
 
Skupno smo prejeli 83 del (74 likovnih in 9 literarnih).  
 
Izmed 74 likovnih del je strokovna komisija izbrala 12 likovnih del in 9 prispelih literarnih del. 
Komisija je izbrala iz 1. triade 4 likovna dela, iz 2. triade 5 likovnih del in iz 3. triade tri likovna 
dela. Izbrana likovna in literarna dela so predstavljena na koledarju 2021 in na spletni strani 
Občine Rogatec. Vsi učenci in zaposleni bodo prejeli koledar, učenci predstavljenih del bodo 
zraven koledarja prejeli priznanje ter posebno nagrado. Ostali udeleženci natečaja bodo 
zraven koledarja prejeli pohvalo.  
 
Likovna dela je ocenjevala komisija v sestavi:  
Predsednica društva likovnikov Rogatec Verica Esih, inž. zobne protetike, Ernest Artič, dipl. 
slikar in podžupanja Mojca Šmit, univ. dipl. obl.  
 
Skupno število likovnih del: 74 

1. triada, 41 likovnih del (4 izbrana) 
učenec mentorica 
KRIS REŠ, 1. r. BERNARDA HORVAT, prof 

MIA MORDEJ, 1. r. MARTINA ŽLOF JADEK, dipl. vzg. pred. otr. 

MATIJA CMEREŠEK, 2. r. MARTA BUTOLEN, prof. 

JERNEJ MATEJ, 3. r.  BERNARDA HORVAT, prof. 

 
                     2. triada, 20 likovnih del (5 izbranih) 

učenec mentorica 
LEA ARTIČ, 4. r. KORNELIJA JAGODIČ, prof.  

NECA TUDJA, 4. r.  KORNELIJA JAGODIČ, prof.  

ANA ANTOLINC, 5. r.  Mag. SAMANTA ŽIBERT, prof. 

JAN GOBEC, 5. r. Mag. SAMANTA ŽIBERT, prof. 

RAFAEL SELIM, 6. r. NATAŠA NOVAK, prof 

 
                     3. triada, 13 likovnih del (3 izbrana) 

učenec mentorica 
KEVIN ZAKELŠEK, 7. r.  NATAŠA NOVAK, prof. 

HANA KRAMPERŠEK, 8. r.  NATAŠA NOVAK, prof. 

LUKA NOVAK, 8. r.  NATAŠA NOVAK, prof. 
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Literarna dela je ocenjevala komisija v sestavi:  
Upokojena učiteljica Lidija Zalezina, mlada pesnica in študentka humanističnih študijev Lara 
Božak in podžupanja Mojca Šmit, univ. dipl. obl.  
 
Komisija je soglasno odločila, da se nagradi in predstavi vseh 9 literarnih del.  
Lara Božak je v svojem komentarju literarne izdelke opisala kot čudovito prelivanje razmišljanj 
o domačem kraju skozi prizmo otroške iskrenosti, subtilnosti in duhovitosti. Lepo je videti, ko 
se ljubezen do domačega kraja in občutek pripadnosti le-temu srečata z besedami.  
     
Z besedami so se lepo ujele likovne upodobitve motivov iz naše lokalne skupnosti. 
 
Avtorji literarnih del od 5. do 9. razreda:  
LORENA HORVAT, JAŠA KAMPOŠ, LUKA VIDAKOVIČ, ZOJA PREVOLŠEK, vsi 6. r., KEVIN 
ZAKELŠEK, GAŠPER FRIC, GAJA PREVOLŠEK, ŽANA BRANTUŠA, vsi 7. r, ŽIGA KAMPOŠ, 8. r.  
Mentorici: PETRA PREVOLŠEK, prof. in METKA URLEB, prof. 
 
 
 
»VSAK OTROK JE UMETNIK. TEŽAVA JE, KAKO OSTATI UMETNIK, KO ODRASTEMO.« (Pablo Picasso) 

 
Na Občini Rogatec se zahvaljujemo za vsa prispela likovna in literarna dela, nagrajenim 
avtorjem ter njihovim mentorjem pa iskreno čestitamo.  
                                                                                                                               
                 
 
                                                                                                                               Mojca Šmit, univ. dipl. obl. 
                                                                                                                               podžupanja 
                                                                                                                                            
 
            
     
 


