
V letošnjem letu smo v sodelovanju z 
Mestno občino Maribor pripravili likovni 
natečaj “Ptice in naš vrtec”, s katerim smo 

želeli spodbuditi naše najmlajše k opazovanju ptic 
v okolici njihovega vrtca in h kreativnemu izraža-
nju. Na likovnem natečaju je sodelovalo 6 vrtcev, 
ki so skupaj poslali kar 49 likovnih del. Z veliko 
prednostjo je v kategoriji števila poslanih likov-
nih del zmagal vrtec Tezno Maribor, saj so njihovi 
varovanci prispevali kar 22 likovnih del. Vrtec bo 

ZAKLJUČEK NATEČAJA 
“PTICE IN NAŠ VRTEC”
// Tilen Basle

Štiriletni Emre Mehmeti iz 
vrtca Studenci je naslikal 

ptice, ki iščejo zavetje.

Tri zmagovalna dela:
Ptice v letu, Nik Pečanec, 6 let, vrtec Otona 
Župančiča, enota Mehurčki
Slikanje vrabčka, Ema Kline, 6 let, Vrtec Rače
Jata ptic, Tin Vajngler, 6 let, vrtec Otona 
Župančiča, enota Mehurčki

za nagrado prejel gnezdilnico za ptice, ki jo bodo 
člani našega društva namestili v njegovo okolico. 
Za vrtec bomo pripravili še kratko predstavitev o 
pomenu gnezdilnic za ptice v urbanih območjih in 
njihovem vzdrževanju. Izmed vseh prejetih izdel-
kov je natečajna komisija izbrala tri zmagovalna 
dela in dodatnih 17 del, ki jih predstavljamo v 
spletni galeriji. Trije zmagovalci bodo prejeli sim-
bolične nagrade. Vsem vrtcem se zahvaljujemo za 
sodelovanje in čestitamo vsem zmagovalcem!

Nik Pečanec

Tin Vajngler

Ema Kline

Spletna galerija 
z likovnimi deli.
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