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NATEČAJ ZA SPOMINEK ŠOLE 

Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič razpisuje javni natečaj za izbor spominka šole, ki bo 

združeval bogato kulturno in naravno dediščino kraja s pripadnostjo mene/nas v okolju in 

pripadnostjo šoli. 

1. Na natečaju sodelujejo vsi učenci in razredi osnovne šole Belokranjskega odreda Semič, ki 

bodo sodelovali v natečaju. 

2. Šolska strokovna komisija (predstavniki šolskega parlamenta, člani projektnega tima 

POGUM in Vlasta Henigman) bo izbrala pet najboljših spominkov, ki se bodo potegovali za 

spominek šole. Strokovna komisija spominka (člani projektnega tima, likovni umetnik, 

predstavnik občine, TIC-a, upokojencev in častni gost) bo razglasila najboljši spominek na 

podlagi predstavitve spominka in javnega glasovanja (mediji, prireditev). 

3. Strokovna komisija bo pri ocenjevanju upoštevala naslednje kriterije:  

- likovno-estetska vrednost,  

- dediščinska vrednost,  

- izvirnost,  

- zgodba spominka v sliki in besedi. 

4. Spominek, ki bo glede na ocenjevalna merila dosegel največje število točk, bo razstavljen v 

atriju šole. 

5. Stopnje v izvedbi spominka:  

- lastno razmišljanje o spominku in predstavitev prototipa,  

- predstavitev idej pred razredom,  

- izbor in izdelava najboljšega spominka v razredu,  

- predstavitev razrednega spominka na šolskem parlamentu (oglasni deski, spletni strani 

šole).  

6. Šolska strokovna komisija bo iz vsakega vzgojno-izobraževalnega obdobja izbrala po en 

izdelek ter še dva po lastni presoji. Pet najboljših spominkov se bo predstavilo pred strokovno 

komisijo, ki bo izbrala najboljšega. 

7. Strokovna komisija za ocenjevanje je popolnoma avtonomna in odloča samo z večino glasov. 

Na odločitev komisije niso možni ugovori. 

8. Spominke za natečaj bomo sprejemali v učilnici biologije, učilnica št. 26, Šolska ulica 1, 8333 

Semič, do 15. 2. 2019. 

9. Vsakemu vzorcu mora biti priložena zaprta kuverta s podatki: razred, ime, priimek učencev; 

ime spominka, zgodba spominka v besedi ali sliki. 

10. Nagrajeni spominki ostanejo v arhivu Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič. 

11. Razglasitev rezultatov natečaja bo javna, in sicer 24. 4. 2019. 

12. Za informacije se obrnite na šolski projektni tim POGUM, po e-pošti pogum@osbos.si. 

S spoštovanjem, 

ŠPT POGUM 


