
Dragi učenci, drage učenke, 
 
vabimo vas k sodelovanju v natečaju  
 

»POKLICI V OČEH MLADIH« 
 
ki ga organizira RIC Novo mesto v okviru projekta »VšečKAM in GREM – Karierni center za 
mlade. 
 
Učenci od 1. do 9. razreda lahko sodelujete z likovnim, literarnim, fotografskim prispevkom ali 
video posnetkom in sicer na izbrane teme: 

1. tema: Ko bom velik, bom… 
2. tema: Poklici prihodnosti 
3. tema: Prezrti poklici 
4. tema: Ni moških in ženskih poklicev 

5. tema: Čas koronavirusa, čas razmisleka o poklicih 

Učenci se lahko določite , da boste sodelovali pri vseh štirih izraznih oblikah: likovna, literarna, 
fotografija, video. V tem primeru pošljete za vsako izrazno obliko samo en izdelek. 
 
Likovne izdelke lahko izdelate v različnih tehnikah: risanje, slikanje, kolaž, strip, kombinirane 
tehnike. 
 
Pri literarnih izdelkih z žanrom niste omejeni. Obseg pa je do 1500 besed.  
 
Video izdelki naj bodo dolgi največ 2 minuti. 
 
Literarne, foto in video prispevke pošljite s pripisom NATEČAJ do 15. 6. 2020 na e-naslov: 

tea.sulic@ric-nm.si.  
Napišite vaše ime, kontaktne podatke, starost in temo, ki ste jo izbrali. 
 
Likovne izdelke pa pošljite do 15. 6. 2020 po pošti na naslov: RIC Novo mesto, Topliška cesta 

2, 8000 Novo mesto s pripisom NATEČAJ. 
 
Vse prispele izdelke bo ocenila strokovna komisija. Pri ocenjevanju bodo glavni 
kriteriji:  vsebinska povezanost z izbrano razpisano temo, sporočilnost, edinstvenost in 
izvirnost.  
Vsi udeleženci natečaja boste prejeli priznanje za udeležbo. Strokovna komisija bo izbrala 3 
zmagovalce v vsaki starostni skupini za vse 4 izrazne oblike. Zmagovalci bodo prejeli praktične 
nagrade. Vse prispele izdelke bo RIC javno razstavili in objavili. 
  
Dodatne informacije lahko dobite na e-naslovu: breda.knafelc@os-smihel.si, lahko pa 
se obrnete na vodjo projekta ga. Teo Sulič, e-naslov: tea.sulic@ric-nm.si 
 
 
Zagotovo ste v tem času obremenjeni z opravljanjem šolskih obveznosti, vendar ne pozabite 
na razvijanje svojih močnih področji, preko le-teh se sproščate, nadgrajujete in razvijate.  
 
Sodelovanje s prispevkom in prijava na natečaj naj bo izziv in priložnost, da se izrazite na svoj 
način preko pisanja, likovnega izražanja, fotografije ali videa. To je tudi enkratna priložnost, da 
se o poklicih, osebnostnih lastnostih, ki odlikujejo posamezne poklice, o svojih interesih, željah 
in viziji karierne poti pogovarjate znotraj družine in zapolnite čas v času izrednih ukrepov, kar 
bo gotovo prispevalo h krepitvi in poglabljanju družinskih odnosov. 
 

Lep pozdrav in pogumno k ustvarjanju. Breda 
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