
  
 

 

 
3. program Radia Slovenija – ARS in Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – 
koordinacija JSKD Osrednja Slovenija vabita k sodelovanju mlade likovne ustvarjalce osnovnih 
šol osrednje Slovenije in razpisujeta likovni natečaj:  

 

V objemu zvoka in slike 2020 
Zvočno in likovno 

Natečaj je odprt v prazničnem decembru , 11. december in je odprt do  pričetka 
spomladanskih počitnic, 24.4.2020 

 
1. Cilj: povezovanje zvočnega in likovnega umetniškega izraza.  

 

2. Namen: natečaj želi spodbujati slušno senzibilnost otrok, likovno interpretacijo 
slišanega, nagovoriti otroški notranji domišljijski svet ter z novo izkušnjo povezovanja 
avdio-vizualnega obogatiti in razširiti prostor otroške in najstniške ustvarjalnosti.  

 

3. Pogoji: vsak sodelujoči mentor lahko iz svoje delovne skupine posreduje do deset (10) 
izbranih likovnih del po svojem strokovnem izboru. Na razpisu lahko vsak mladi 
ustvarjalec sodeluje z enim likovnim delom – v okviru šolskega ali izven šolskega 
prostora. Skupinski izdelki ne bodo uvrščeni v izbor.  

 

4. Tematika: tri radijske igre glede na starostno stopnjo sodelujočih. 

a. Prva triada OŠ – razpisana upodobitev radijske igre Ta pesem ozdravi ribo, avtorja 
Jeana Pierra Simeona, pripoveduje o glavni junakinji Zoji, ki skuša doma ali v mestu 
najti pesem, s katero bi pomagala svoji ribi, ki umira od dolgčasa  

b. Druga triada OŠ – razpisana upodobitev radijske igre  Kamen modrosti po predlogi 
Andreja Rozman Roze. Vsebina = Oskar, ki si želi postati detektiv, zaradi te želje 
natančno opazuje okolico in kmalu opazi nenavadne dogodke in ljudi, ki jih drugi 
prebivalci ljubljanskega  blokovskega naselja ne. Nad šolo ni navdušen, matematika 
mu ne leži, stežka se ući brati in zato sklepa, da preprosto ni dovolj pameten….  

c. Tretja triada OŠ – razpisana upodobitev radijske igre Sara  po predlogi Helene 
Fašalek. Vsebina = igra v osišče postavlja tri otroke, najstnike. Ujamemo jih v 
trenutku, ko se njihovo življenje zgosti, zaplete in prinaša več vprašanj, dilem in 
težav, kot rešitev. Zaradi mamine hude bolezni, socialna situacija kaže na ostro 
omejitev njihovih poklicnih in življenjskih perspektiv, hkrati pa  nehote razkrije  tudi 
globljo patologijo družinskih razmerij. 

 
5. Tehnične specifikacije: vsa likovna dela morajo biti v A3 formatu, saj bodo naknadno 

opremljena za razstavo – s priloženimi izpolnjenimi in podpisanimi prijavnicami.  
 



  
 

 

 
6. Dostopnost posnetkov: radijske igre so dostopne na zahtevo na Otroškem portalu RTV 

Slovenija https://otroski.rtvslo.si/rio/ 
a. Ta pesem ozdravi ribo – 1. triada OŠ. 

https://otroski.rtvslo.si/rio/avacc/media/play/id/174657690/section/oddaje 

b. Kamen modrosti – 2. triada OŠ. 

https://otroski.rtvslo.si/rio/avacc/media/play/id/174657691/section/oddaje 

c. Sara – 3. triada OŠ. 
https://otroski.rtvslo.si/rio/avacc/media/play/id/174657692/section/oddaje 

 
7. Prijavnica: vsako posamezno likovno delo mora biti prijavljeno s samostojno 

prijavnico, ki je sestavni del natečajne dokumentacije.  

 

8. Povzetek:  
a. Vsa prispela  likovna dela bodo razstavljena na skupinski območni razstavi, v eni 

izmed ljubljanskih galerij v središču Ljubljane, izbrana likovna dela pa tudi na 
skupinski/regijski  razstavi in reproducirana v spremljajočem katalogu;  

b. Ibrani mladi likovniki bodo povabljeni k učni uri v dramskih studiih Radia Slovenija, 
kjer bodo spoznali, na kakšen način nastajajo radijske igre, program ter kako poteka 
delo na nacionalnem Radiu Slovenija.  

 

9. Žirija: akad. slikarka, mag. umetnosti Nuša Lapajne Čurin /univ. dipl. umet. zgod. 
Simona Zorko /univ. dipl. režiser Klemen Markovčič.  
 

Prijavnice in nastala dela pošljite na naslov JSKD OI Ljubljana, Krekov trg 2, 1000 Ljubljana, 
do 24. 4. 2020. 
Dodatne informacije: oi.ljubljana@jskd.si.  
 

Vabimo vas k sodelovanju, vas lepo pozdravljamo in vam  želimo tople prihajajoče 

praznike, v varnem zavetju vaših najdražjih/SREČN 22. 

 

Koordinacija JSKD Osrednja Slovenija – območna izpostava Ljubljana, Andreja Repar in Nataša 

Klemenčič 
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