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________________________________________________________________________________

Razpis ob 40-letnici šolske stavbe za izbiro maskote in slogana Osnovne šole Dutovlje
I. člen
(namen razpisa)
Namen razpisa je zasnova šolske maskote, s katero bo osnovna šola Dutovlje nastopala v
javnosti. Poleg maskote se pripravi tudi slogan, ki bi povzemal pomen OŠ Dutovlje.
II. člen
(kandidiranje na razpisu)
Na razpisu lahko sodelujejo vsi učenci OŠ Dutovlje.
Risbe maskote in slogan je potrebno oddati do petka, 16. 10. 2020 razredniku posameznega
oddelka.
III. člen
(pogoji za pripravo maskote)
Ideja ali zasnova nove maskote je lahko narisana v katerikoli tehniki. Maskota mora biti
narisana v celoti - sprednji del in zadnji del. Podoba maskote je lahko žival, predmet ali pa je
abstrahirana. Barvo in barvne kombinacije za maskoto si izberete sami. Maskota naj bo na
pogled prijazna in privlačna ter zabavna, saj je glavni cilj povečati prepoznavnost simbolov
šole in Krasa širši javnosti ter uspešno zastopati OŠ Dutovlje.
Poleg maskote dodate še kratek slogan (3 - 8 besed), ki bo povzemal pozitivne plati in
pomen OŠ Dutovlje za učence.
IV. člen
(Zmagovalna maskota in slogan)
Komisija za pregled prispevkov odloči, katero maskoto in slogan se bo uporabljalo. Izbrana
maskota in slogan bosta nagrajena. Zmagovalec prejme simbolično nagrado.
Komisija si pridružuje pravico za morebitno dodelavo predlogov prototipa maskote.
V. člen
(Pomoč pri pripravi maskote)
Pozorno preberi spodnji sestavek.
Že dolga leta se naša šola predstavlja s simbolom sonca. Ta znak se v obliki skulpture nahaja
pred vhodom v šolo. V obliki sonca smo zasnovali tudi znak šole. Znak je večpomenski; poleg
sonca predstavlja tudi žbrinco – listni koš – simbol trdega kraškega življenja v preteklosti.
Simbol predstavlja 9 krakov, kar simbolizira 9 razredov. Svetli kraki predstavljajo sonce – 9
žarkov, temni pa žbrinco. Poleg žbrince spremljajo življenje na Krasu tudi številni predmeti, ki
so postali simbol Krasa.
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