
 

 

Nagradni natečaj  

Košara – izdelek slovenskega pletarstva 2021/2022 

Rezultati 

 

Zaključili smo s prvim natečajem Košara – izdelek slovenskega pletarstva – za osnovnošolce.  

Z natečajem smo začeli v sklopu priprave na mednarodno konferenco Vzgoja za ljubezen do domovine in 

države, ki bo letos že četrtič zapored. S spodbujanjem pletenja košar smo želeli obuditi spomin na košaro, ki 

so jo izdelovali naši predniki, in je še danes uporabna. Izdelana iz naravnih materialov je povsem ekološka, 

njene različne oblike pa omogočajo raznovrstno uporabnost. Mlade bi radi vzgajali, da bodo zavestno 

ohranjali ta del naše materialne kulturne dediščine. 

Nagradni natečaj Košara – izdelek slovenskega pletarstva je bil razpisan oktobra 2021, zaključen pa 20. 6. 

2022. Vsi sodelujoči so v šolskem letu 2021/2022 obiskovali 8. oz. 9. razred osnovne šole. Izdelke je 

ocenjevala tričlanska komisija: dr. Janez Bogataj, etnolog; Iztok Urbanija, pletar ter Tanja Pogorevc Novak, 

prof. likovne umetnosti. Košare so člani komisije ocenjevali samostojno, brez prisotnosti ostalih članov 

komisije. Vsak izdelek je bil ocenjen po petih kriterijih: 

Uporabljeno gradivo  do 5 točk 

Oblika izdelka, povezanost z lokalnim okoljem do 5 točk 

Kakovost izdelave, uporabnost do 5 točk 

Kakovost predstavitve izdelka (namembnost, dediščina) do 5 točk 

Dodana vrednost (zapisi zgodb, dogodivščin iz preteklosti, povezanih s košarami) do 5 točk 

 

Tu navajamo avtorje treh najbolje ocenjenih izdelkov ter fotografijo njihovih izdelkov: 

1. mesto: Ana Bradeško, OŠ Rovte, dosegla je 75 točk  

 
 



 

 

2. mesto: Tjan Fridrih, Vid Iršič, Jošt Klančnik in Aljoša Sabo, OŠ Ob Dravinji, dosegli so 71,5 točk 

 
 

3. mesto: Žan Treven, OŠ Rovte, dosegel je 71 točk 

 

Čestitke! Vsi sodelujoči prejmejo praktične nagrade. V kratkem načrtujemo razstavo vseh izdelkov, ko bomo 

tudi podelili nagrade.  

Za pomoč pri organizaciji tečaja se iskreno zahvaljujemo dr. Janezu Bogataju ter g. Iztoku Urbaniji. Oba sta 

nas s svojo strokovnostjo in idejami usmerjala in nas spodbujala. 

Vsem izdelovalcem in mentorjem izrekamo iskreno spoštovanje za ves trud, ki so ga vložili v izdelovanje 

košare. Vsem nagrajencem pa iz srca čestitamo in želimo veliko vztrajnosti in uspehov tudi v prihodnje! 

 

Organizacijski odbor za pripravo natečaja in mednarodne konference 

14. 7. 2022 


