
            
 
 
  
                                            

Projekt sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor  
iz sredstev Sklada za podnebne spremembe 

 
 
 
 
 

Triglavska cesta 35, 4264  Bohinjska Bistrica tel: 04-577-01 00   fax: 04-572-18-64 
 e-mail:  obcina@bohinj.si 
 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2018 
LIKOVNI NATEČAJ 

 
  

Objava: 1. junij, spletna stran Občine Bohinj in Bohinjske novice 
Tajanje: od 1. junija do 28. avgusta 2018  
 
Občina Bohinj v sklopu projekta Evropski teden mobilnosti 2018 – trajnostna mobilnost v 
Bohinju razpisuje likovni natečaj. Projekt sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor iz 
sredstev Sklada za podnebne spremembe. 
 
 

1. Tema natečaja: Potovalne navade po Bohinju nekoč in v prihodnosti 

Danes lahko Bohinj raziskujemo brez osebnega vozila, a vendar pestrosti prevoznih sredstev 
kar ni videti konca. Nekoč pa so ljudje veliko več hodili, kolesarili in jahali. Kdo ve, kako se 
bodo razvila prevozna sredstva v naši prihodnosti? 
Tu lahko nastopite mladi ustvarjalci in s svojimi izvirnimi idejami sodelujete na likovnem 
natečaju. Domišljija ne pozna meja.  
 

2. Splošni in posebni pogoji natečaja: 

2.1. Likovni natečaj je razpisan za dve starostni skupini: 
a) predšolski otroci in prva triada OŠ, ki pri ustvarjanju izhajajo iz potovanja po   

       gozdu  (biotska raznovrstnost, lepote letnih časov, gozdnih živali ali gozdnih  
       plodov ter razgledov ...),  

b) druga in tretja triada OŠ, ki naj upošteva trajnostno mobilnost (potovalne 
navade, zelene poti do šole) na temo okolju prijaznih prevoznih sredstev in 
parkirišč. 

2.2. Na natečaju lahko sodeluje posameznik ali skupina.  
2.3. Posameznik ali skupina učencev pripravi likovni izdelek.   
2.4. Pri ustvarjanju ni omejitev za vrsto izdelka, izbiro materiala ali vrsto tehnike.  

Pomembno je, da udeleženci uporabijo svojo kreativnost, domišljijo in 
ustvarjalnost. 
a)  Izdelek je lahko: risba, slika, plakat, znamka, poster, strip. 
b)  Tehnike, materiali: svinčnik, barvice (suhe, tempere …), voščenke, tuš, 
naravna lepila in drugi naravni  materiali. 
c)  Podlaga: papir, les, karton, korenine, kamen in druge materiali, ki  
     jih najdete v naravi ali na podstrehi.  

2.5.    Vsak avtor ali skupina lahko pošlje največ dva izdelka. 
 

3. Rok in način oddaje: 

Rok za oddajo izdelkov je 28. avgust 2018. Kreativne izdelke, ki jih prijavljate na natečaj, 
lahko skupaj s prijavnim obrazcem oddate osebno v tajništvo Občine Bohinj ali pošljete na 
naslov Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica s pripisom: ''Za likovni natečaj – Evropski 
teden mobilnosti 2018''.  
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Vsebina prijave: Kreativni izdelek in prijavni obrazec. Na hrbtni strani vsakega izdelka 
zapišite: ime, priimek in starost avtorja (otroka, učenca, skupine), tehniko risanja, material, 
ki je uporabljen pri izdelavi in opis izdelka.  
 
Prijavni obrazec podpišejo tudi starši ali zakoniti zastopniki otroka. 
 
 

4. Kriteriji ocenjevanja: 

Imenovana komisija bo ocenila prejete izdelke in jih vrednotila po sledečih kriterijih: 
- izvirnost, 
- kreativnost, 
- interpretacija teme. 

 
 

5. Nagrade: 

Komisija bo od vseh pravočasno prispelih prijav izbrala tri najboljše izdelke, ki bodo prejeli 
posebne nagrade. 
 
Nagrade bomo podelili na zaključni prireditvi tedna mobilnosti, 22. septembra 2018. 
Udeleženci bodo predhodno obveščeni o izidu natečaja.  
 
Vsi avtorji bodo prejeli priznanje in simbolično nagrado za sodelovanje na natečaju. 
Vsi izdelki bodo razstavljeni ob otvoritvi tedna mobilnosti v Bohinjski Bistrici na prizorišču 
osrednjega dogajanja – na parkirišču pri tržnici. Izdelki bodo razstavljeni tudi celoten čas 
dogajanja, vse do zaključne prireditve 22. septembra v avli kulturnega doma Joža Ažmana v 
Bohinjski Bistrici. 
 
 
12. Dokumentacija natečaja in informacije  
 
Dokumentacija natečaja (prijavni obrazec) je na voljo od dneva objave natečaja do izteka 
roka na spletni strani Občine Bohinj na povezavi http://obcina.bohinj.si/Razpisi ali v času 
uradnih ur v pisarni št. 8 Občine Bohinj.  

 
Dodatne informacije lahko dobite na sedežu Občine Bohinj  pri Ivi Lapajne (577 0115) 
iva.lapajne@obcina.bohinj.si in pri Zdenki Žido, akademski slikarki  (051 393 740).   
 

 

Številka: 370-2 /2018 
Datum: 23. 5. 2018 

           Župan Občine Bohinj 
Franc Kramar, univ. dipl. inž. les., l.r. 
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