
Na likovni natečaj pripoveduj z risanjem je prispelo 687 otroških del, z vseh koncev Slovenije 
in celo iz tujine. Veseli smo, da je tema natečaja dejavnosti, s katerimi se najraje ukvarjate v 
prostem času, spodbudila tako motivno, kot izvedbeno pestro ustvarjanje. Zaradi izjemnega 
odziva smo prvotno napovedanih pet knjižnih nagrad razširili na osem, za kar se najlepše 
zahvaljujemo založbi Mladinska knjiga, ki je prispevala knjižne nagrade. Iskrena hvala tudi 
vsem udeleženim na natečaju - mladim ustvarjalkam in ustvarjalcem, njihovim mentoricam in 
mentorjem ter tudi staršem. Obilo ustvarjalnega navdiha in pravljic vam želimo tudi v 
prihodnje! 
 
8 NAGRAJENCEV LIKOVNEGA NATEČAJA: 
 
* * * 
Vanja Ilić, 5 let 
Vrtci občine Žalec, enota Liboje 
Mentorica Uršula Križmančič 
Naslov dela: Skrivalnice v gozdni igralnici 
 
Gozdna tla so naslikana mehko, krošnje dreves pa žarijo v jesenskih barvah. Le kdo se skriva 
vmes? To je skrivnost. Vanja je v sliko spretno vključila silhuete in s tem dosegla, da skrivače 
opazimo, a jih ne prepoznamo. 
 
* * * 
Miha Jus, 4 leta 
Vrtec Žetale 
Mentorica Simona Krčar 
Naslov dela: Igram se z družino 
 
Mihu je znotraj skupinske vrtčevske naloge uspelo ustvariti edinstven družinski portret. 
Pisano ozadje prispeva k prešernemu vzdušju; posamezne pike se odpravijo po svoje in 
postanejo črte ali packe. 
 
* * * 
Aljoša Kralj, 12 let 
OŠ Dragotina Ketteja Novo mesto, PP 
Mentorica Gabriela Maček 
Naslov dela: Ples 
 
Otroci od vsepovsod so se zbrali okoli ognja. S pisanimi puloverji ter rdečimi in modrimi 
baloni je Aljoša ustvaril prijeten likovni ritem, ki spominja na vzorec. Predvsem pa je priklical 
- praznično vzdušje! 
 
 
 
 
 
 
 



* * * 
Anže Kren, 7 let 
PŠ Krtina 
Mentorica Anja Kokalj 
Naslov dela: Sprehod v gozdu 
 
Anže je na reciklirani podlagi izvirno upodobil gozdni potep; roža je velika, ptič moder, leska 
pa je bogato obrodila. Sprehajalec bo nekaj lešnikov odnesel domov, ostale pa prepustil 
gozdnim prebivalcem. 
 
* * * 
Sofija Malivojević, 6 let 
Tržič, Osnovna šola Bistrica 
Mentorici Alenka Krmavner in Jožefa Seifert 
Naslov dela: Moj prosti čas 
 
Sofija je z nekaj potezami svinčnika in rahlo zeleno podlago nakazala nogometno igrišče; 
morda je namizno, morda pravo. A obraza igralcev rumeno žarita v igri in žoga silovito leti 
proti golu. Jo bo vratar prestregel? 
 
* * * 
Alen Novak, 4 leta 
Vrtec Kidričevo, skupina Veverice 
Mentorica Darja Tement 
Naslov dela: Igra s prijateljem z gasilskim avtom 
 
Na preprostem belem listu in z le nekaj flomastri, je Alen domiselno prikazal druženje s 
prijateljem. V središču njune igre je poskočen gasilski avto, ki na risbi oživi in postane del 
ekipe. 
 
* * * 
Zala Pušnik, 5 let 
Vrtec Laško, enota Jurklošter 
Mentorica Jasmina Perc 
Naslov dela: Zala, ki hodi s hoduljami, bratec pa se igra s kolesom 
 
S čisto risbo, odmerjenimi barvnimi poudarki in nežnim akvarelnim ozadjem, Zala pričara 
živahen dan na prostem. Sebe, bratca in sonce je z odličnim občutkom razporedila v 
kompozicijo, ki ji odrasli pravimo »trikotna«.  
 
 
 
 
 
 
 
 



* * * 
Alma Tacol, 4 leta 
Ljubljana 
Samostojno 
Naslov diptiha: Najraje zdravim živalske ljubljenčke 
• Kozica 
• Slonica in še nerojeni slonček 
 
Kot je zapisano na kuverti, Alma najraje zdravi živalske ljubljenčke. Na dveh velikih formatih 
je s suverenimi potezami čopiča in svojsko barvno paleto pravljično upodobila svoje živalske 
varovance. 
 
 
* * * 
Člani komisije za izbor so bili: 

- predsednica Sanja Janša, oblikovalka, likovno-tehnična redakcija založbe Mladinska 
knjiga, 

- član Tone Obadič, knjižničar, 
- članica Kristina Picco, knjižničarka. 


