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Na osnovi programa dela Komisije za mladino Gasilske zveze Ljubljana za leto 2018 razpisujemo 

 
TRADICIONALNO LIKOVNO RAZSTAVO GASILSKE MLADINE GASILSKE ZVEZE 

 

LJUBLJANA 2018 

  
Razpisana tema likovnih in fotografskih del 2018 je:  Številka 112 

  
Likovno-fotografska razstava bo potekala v prostorih nakupovalnega centra Supernova na Rudniku v 
Ljubljani med 5.  in 11. novembrom 2018. 
 
Osrednja tematika letošnjega oktobra – tradicionalnega meseca požarne varnosti – je številka 112. 

Več o temi najdete na povezavi: http://www.gasilec.net/preventiva/mesec-pozarne-varnosti 
 
Razpis obsega likovna dela v vseh likovnih tehnikah, kot tudi fotografske vsebine. 

  
Sodeluje lahko vsa mladina prostovoljnih gasilskih društev Gasilke zveze Ljubljana z največ enim delom. 

 
PIONIRJI lahko sodelujejo z likovnim delom ali fotografskim delom, ocenjevanje bo v obeh kategorijah. 
Likovno delo mora biti na formatu A4 (210 mm/297 mm), fotografsko delo naj bo v formatu 20 x 30 cm 
vendar ne manjše od 15 x 21 cm.  

 
MLADINCI in PRIPRAVNIKI pa sodelujejo s fotografskim delom. 
Mentorji presodite primernost foto vsebine. 
Delo mora  vsebovati podatke avtorja (IME IN PRIIMEK, starost otroka ter PGD). 
Veljajo zgornje dimenzije in navodila glede fotografij in podatkov.  
 
Likovno ali fotografsko delo mora na hrbtni strani vsebovati podatke avtorja (IME IN PRIIMEK, starost 
otroka ter PGD). 
 
Pri oddaji fotografskih in likovnih del  mora biti obvezno priložen obrazec (pod priponko),  ki dovoljuje 
javno objavo osebnih podatkov sodelujočih. Obrazec morajo izpolniti tudi akteriji na fotografijah, da 
dovoljujejo objavo teh fotografij na razstavi. 

 

 

http://www.gasilec.net/preventiva/mesec-pozarne-varnosti
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Umetniška dela, ki ne bodo v skladu s tem razpisom, bodo zavrnjena. 
Po veljavnem točkovniku se umetniško delo točkuje z 1 točko na delo. Maksimalno število točk na 
posamezno društvo v enem letu je 10 točk. 
 
Na tekmovalnem delu in razstavi bodo sodelovala vsa dela, ki jih bo izbrala strokovna komisija in bodo 
osebno dostavljena na Gasilsko zvezo Ljubljana. Likovna dela dostavite na GZL do ponedeljeka, 22. 10. 
2018. Če v tem terminu umetniških del ne morete dostaviti, kontaktirajte predstavnika komisije. Do 
ponedeljka, 22. 10. 2018, je potrebno na elektronski naslov mladina.gzl@gmail.com poslati tudi 
seznam likovnih del, ki bodo oddana Komisiji za mladino (tabela je priloga tega razpisa, tabelo izpolnite in 
jo posredujte na zgoraj omenjeni elektronski naslov). 
 
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo preko elektronske pošte mladina.gzl@gmail.com. 

 
NA POMOČ! 

 
                                                                                                                                            Komisija za mladino GZL: 
                                                                                                                                                    Špela Ješe 

 
 
 
 
 
 
 
               


