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Ob 150 – letnici ustanovitve prve domžalske šole  
CENTER ZA MLADE DOMŽALE razpisuje 

LIKOVNI, LITERARNI IN FOTOGRAFSKI natečaj z naslovom 
 

»ŠOLA VCERAJ, DANES, JUTRI…« 
 

 

Rok za oddajo del: 24. 3. 2014 
Selekcija: 31. 3. 2014 

Otvoritev razstave: 17. 4. 2014 
 
POGOJI SODELOVANJA: 
KATEGORIJE:  

1. LIKOVNA 
2. LITERARNA 
3. FOTOGRAFSKA 

 
Vsak udeleženec lahko sodeluje z največ enim izdelkom v vsaki kategoriji (skupaj največ s 3 
izdelki). Prejeta dela bo pregledala strokovna komisija. 
 
Dela lahko oddate v različnih oblikah (fotografije, risbe, stripa, besedila, izdelka, …) 
Fotografije oddate v digitalni obliki na foto@czm-domzale.si, ostale izdelke v fizični 
(papirnati) obliki. 
 
Možnost prijave in oddaje del: 

 Dela pošljite ali osebno prinesite skupaj s prijavnico na naslov: Center za mlade 
Domžale, Ljubljanska 58, p.p. 99, 1230 Domžale, s pripisom »Za natečaj« 

 po elektronski pošti skupaj s prijavnico na foto@czm-domzale.si do 24. 3. 2014. 
 
Označevanje del: 

 Na vseh izdelkih (oznaka): Ime in priimek avtorja, naslov izdelka, šola, kategorija, in 
starostna skupina. (Priloga: Obrazec za označevanje izdelkov). 
 

Izbrana dela bodo razstavljena v prostorih Centra za mlade Domžale, Ljubljanska c. 58, 
Domžale (Domžalski dom). 
 
Z oddajo prijave avtor soglaša in potrjuje, da organizator natečaja lahko uporabi njegova dela 
za promocijske namene natečaja v vseh tiskanih medijih in elektronskih medijih ter projekciji 
brez predhodnega dovoljenja avtorja ali plačila. Organizator ne odgovarja za morebitne 
poškodbe in izgubo del med pošiljanjem.  
Izdelkov ob koncu natečaja ne bomo vračali. Osebno jih boste lahko prevzeli v Centru za 
mlade Domžale, Ljubljanska c. 58, Domžale. 

 
Več o razpisu na www.czm-domzale.si, foto@czm-domzale.si ali 01/722-66-00, 040/255-568. 

 

STAROSTNE SKUPINE: 
A: PREDŠOLSKI OTROCI 
B: OSNOVNOŠOLSKI OTROCI 
C: DIJAKI, ŠTUDENTI IN ODRASLI 
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»ŠOLA VČERAJ, DANES, JUTRI …« 
 

PRIJAVNICA LIKOVNEGA, LITERARNEGA in FOTOGRAFSKEGA NATEČAJA 
 
 

 

IME in PRIIMEK   

NASLOV   

ELEKTRONSKA POŠTA   

TELEFON   

MENTOR (ime in priimek)   

VRTEC/ŠOLA   

STAROSTNA SKUPINA 
(obkroži in dopiši) 

A: predšolski otroci starost: ___ 

B: osnovnošolski otroci starost: ___ 

C: dijaki, študenti in odrasli starost: ___ 
 
 
 
 
 
 

 

KATEGORIJA NASLOVI DEL 

LIKOVNA 
 

LITERARNA 
 

FOTOGRAFSKA 
  

 
 

Avtor s podpisom prijavnice potrjuje resničnost podatkov. 
 
             Podpis: ______________________ 
 



 

 
 

Priloga: Obrazec za označevanje izdelkov 
(Obrazec izpolnjen izrežite in nalepite na izdelek.) 
 
 
 
 
 
 

IME in PRIIMEK   

NASLOV IZDELKA   

VRETC/ŠOLA   

KATEGORIJA (obkroži) 

   1. likovna 

   2. literarna 

   3. fotografska 

STAROSTNA SKUPINA 
(obkroži in dopiši) 

   A: predšolski otroci starost: 

   B: osnovnošolski otroci starost: 

   C: dijaki, študenti in odrasli starost: 

 
 

 

  


