
Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije vabi na sodelovanje v likovnem natečaju na temo alpskih vod. Od kod pride 
pitna voda? Kam gre? Zakaj je voda pomembna? Zakaj je pomembno, da imamo vsi dostop do pitne vode? Ali imamo vsi 
dostop do pitne vode? Kaj ogroža čisto vodo? Katera bitja živijo v vodi? Kaj tam počnejo? To so le nekatera od številnih 
vprašanj, ki se porajajo ob tej temi. Vprašanj, ki se pojavljajo na temo vode, je neskončno, zato se teme lahko lotite na 
popolnoma svoj način.

Mlade avtorje vabimo, da ustvarite likovno delo na temo alpskih vod. Veseli bomo vaših risb, slik, grafik, kolažev in ostalih 
likovnih del, predvsem pa bomo veseli stripov. Velikost del naj ne bo manjša od formata A4 in naj ne presega formata A2. 

Sodelujete lahko otroci in mladi od prvega do devetega razreda osnovne šole in srednješolci ter njihovi mentorji. 
Sodelujoče bomo razdelili v tri starostne skupine in v vsaki podelili dve nagradi. Pridržujemo si pravico, da ne podelimo 
vseh nagrad in da poleg teh šestih podelimo tudi posebna priznanja. 

1. skupina: osnovnošolci od prvega do tretjega razreda
2. skupina: osnovnošolci od četrtega do šestega razreda
3. skupina: osnovnošolci od sedmega razreda in srednješolci

Vsa likovna dela označite z naslednjimi podatki: ime in priimek 
avtorja, starost avtorja, ime in priimek mentorja, naziv organizacije 
in elektronski naslov.

Likovna dela pošljite na naslov Razvojni center Srca Slovenije d. o. o.,  
Kidričeva cesta 1, 1270 Litija, s pripisom TRISTO POTOČNIH RAKOV, 
NIKARTE NE ODPIRAJTE! DELA ZA VSESLOVENSKI LIKOVNI NATEČAJ 
O ALPSKIH VODAH.

Likovna dela bo ocenila komisija v sestavi: Ivan Mitrevski, ilustrator 
in stripovski avtor, ter predstavniki projektnega partnerstva Barbara 
Strajnar, Marko Slapnik in Nina Zupan. 

Najboljša dela po izboru komisije bodo nagrajena s knjigo in karto za celodnevno kopanje v Termah Snovik. Nagrajena dela 
bodo tudi objavljena na spletnih straneh sodelujočih lokalnih akcijskih skupin in občin ter tudi fizično v prostorih nekaterih 
občin (npr. v avli občine Kamnik). Rezultate natečaja in zmagovalna dela bomo poslali lokalnim medijem. 

Poslana dela morajo biti v celoti avtorsko delo sodelujočih. Z oddajo prijave avtor soglaša in potrjuje, da organizator 
natečaja lahko uporabi njegova dela za promocijske namene natečaja v vseh tiskanih in elektronskih medijih ter projekciji 
brez predhodnega dovoljenja avtorja ali plačila. Organizator lahko z razstavo gostuje na drugih lokacijah brez predhodnega 
obvestila, dovoljenja avtorja ali plačila. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe in izgubo del med pošiljanjem. 
Za soglasje udeležencev poskrbijo mentorji. Sodelovanje na razpisu pomeni, da avtor sprejema pravila, ki jih postavlja 
organizator. 

Vaša dela pričakujemo do 15. 11. 2021. Komisija bo izbor izvedla do 30. 11. 2021.
Za več informacij v zvezi z natečajem pišite na mija.bokal@razvoj.si.

Pri natečaju sodelujejo:

SPLJIC! SPLJAC! COF! KAJ BI BREZ VODE?
VSESLOVENSKI LIKOVNI NATECAJ O ALPSKIH VODAH 


