
Okoljska kriza postaja vedno hujša, temperature se dvigajo, ledeniki se talijo, gozdov je 
vedno manj, vrste izumirajo rekordno hitro. Če bi tudi ti rad prispeval svoj del k reševanju 
tega globalnega problema, ta vabimo k sodelovanju na razstavi z naslovom 

Pozor, huda Zemlja! Življenje na lastno odgovornost. 

 

PRAVILA RAZPISA 

Razpis traja od 25.9.2019 do 10.11.2019 

Na razpisu lahko sodelujejo učenci od 6. do 9. razreda, dijaki, študenti, starši, 
okoljevarstveniki in vsi ostali. 

Vsak lahko odda eno likovno ali literarno delo. 

-Likovna dela: 

Sodelujoči lahko pošljejo dela z različnih področji umetnosti: kiparstvo, slikarstvo, risanje. 
Lahko se poslužujejo različnih tehnik in materialov. Spodbujamo ustvarjanje z recikliranimi 
materiali (rabljen karton, blago…). Slike oz. risbe naj ne bodo večje od 50x60cm.  

-Literarna dela 

Sodelujoči lahko pošljejo prozno, pesniško ali dramsko delo: 

-Krajša prozna dela bodo razstavljena skupaj z likovnimi deli. Vsa prozna dela bodo 
objavljena na instagram profilu mzpp_litija in spletni strani MC LItija. Po dogovoru z avtorjem 
bomo na nekaj izmed spisov priredili javne diskusije ali okrogle mize.  

-Pesniška dela bodo razstavljena skupaj z likovnimi. Vsa bodo objavljena na instagram 
profilu mzpp_litija in na spletni strani MC Litija. Po dogovoru z avtorjem bodo nekatera dela 
recitirana na naših nadaljnjih prireditvah. 

*Dela v digitalni obliki (likovna ali literarna) lahko pošljete na elektronski naslov 
mzpp.litija@gmail.com  

Dela pošljete ali osebno dostavite na naslov: Mladinski center Litija, Ponoviška cesta 12, 
1270 Litija. Delu priložite izpolnjeno prijavnico. 

Vsa dela naj bodo opremljena z imenom, priimkom in naslovom dela (naslov ni obvezen). 

Dela bomo za razstavo opremili s krajšimi sestavki, ki opozarjajo na dogajanje v svetu v 
skladu s temo dela (na primer: sliko gozdnega požara bomo opremili s podatki o ogromnih 
požarih po svetu, koliko gozda na ta način izgubimo, kaj spodbuja takšne požare ipd.) 

 

Avtorske pravice 

Udeleženci natečaja soglašajo, da se njihovo ime in dela javno objavijo. Osebni podatki 
udeležencev bodo uporabljeni zgolj za interno uporabo (obveščanje, dogovarjanje za 
nadaljno uporabo del), v skladu z državnimi zakoni o varovanju osebnih podatkov.  
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Za dodatne informacije smo vam na voljo na mzpp.litija@gmail.com ali na 031 213 029.  

Prijazen pozdrav  vsem, ki vam je mar. 

Ni planeta B! 
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