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LJUDSKI PEVCI IN GODCI TREBELNEGA  
(sekcija KUD Emil Adamič Mokronog) 

 

 
 

v okviru prireditve 7. Koncert ob ličkanju koruze 
organizirajo in vabijo na 

   

6. slikarski EX TEMPORE MOKRONOG-TREBELNO  
v nedeljo, 27. septembra 2020, na Trebelnem  

pri Lovski koči Trebelno  
 

 

PRAVILA SODELOVANJA 

 PRIGLASITEV IN ŽIGOSANJE platen in drugih podlag bo v nedeljo, 27. septembra 2020, od 8.30. do 9. ure pri 

Lovski koči na TREBELNEM. Vsak udeleženec žigosa največ dve podlagi. 

 PREDPISANI FORMAT: Formati ne smejo biti manjši od formata A3 (risalni list) in ne večji od 50 x 70 cm. 

Podlage bomo ob žigosanju izmerili. Če ne bodo ustrezale predpisani velikosti, jih bomo izločili.  

 TEMA: kulturne, zgodovinske, krajinske in etnološke znamenitosti v občini Mokronog-Trebelno 

 TEHNIKA: prosta in dopušča svobodo likovnim ustvarjalcem 

 PRIJAVNINA: 5 evrov 

 

STROKOVNI VODJA EX TEMPORA 

Ana CAJNKO je pobudnica tega likovnega dogodka v občini, kjer tudi živi in dela. Je univerzitetna profesorica likovne 

pedagogike ter ima dolgoletne izkušnje s poučevanjem, izvajanjem delavnic, tečajev in seminarjev na likovnem 

področju, za vse starostne skupine. Uveljavila se je tudi kot  likovna ustvarjalka s številnimi samostojnimi razstavami 

in performansi, tako s področja umetniške keramike kot slikarstva. Je prejemnica vrste mednarodnih nagrad in 

priznanj, s področja  umetniške keramike in slikarstva. Nekatera njena dela so  v zbirkah uglednih mednarodnih 

muzejev in galerij. 

 

ODDAJA LIKOVNIH DEL 

Udeleženci bodo likovna dela oddali isti dan do 14. ure pri Lovski koči na Trebelnem. Po 14. uri nastalih del ne bomo 

več sprejemali, zato se ne bodo mogla uvrstiti v izbor za nagrade in bodo izločena iz konkurence.  

Vsak udeleženec odda le eno delo po lastnem izboru. Na hrbtni stani dela morajo biti navedeni podatki: priimek in 

ime avtorja ter njegov naslov, naslov dela in prodajna cena dela. 

Organizator zagotavlja, da bo z deli ravnal skrbno, vendar ne prevzame odgovornosti za morebitne poškodbe.  



 

OCENJEVANJE IN RAZSTAVA 

Oddana dela bomo na ogled postavili pri Lovski koči na Trebelnem, še isti dan pa jih bo ocenila tričlanska komisija. 

Postavljena razstava bodo na ogled do konca prireditve Koncert ob ličkanju koruze, nato pa bodo lahko avtorji 

prevzeli oddana dela. 

 

ZAKLJUČEK SREČANJA 

V času ex tempora bodo udeležencem na voljo prigrizki in pijača. 

Ob 14. uri se bo pri Lovski koči na Trebelnem odvijal tradicionalni koncert ob ličkanju koruze, ki ga pripravljajo Ljudski 

pevci in godci Trebelnega. V sklopu prireditve bomo tudi slovesno razglasili nagrajena dela po izboru komisije. 

Po zaključku koncerta bodo imeli sodelujoči avtorji še kosilo. 

Če bo deževalo, bodo imeli udeleženci za ustvarjanje na voljo prostor Lovske družine Trebelno.   

 

PLAKETE IN NAGRADA 

V okviru 6. ex tempora bodo podeljene 3 plakete in 1 nagrada po izboru komisije: 

 ZLATA PLAKETA in NAGRADA ZA NAJBOLJŠE DELO (bon v vrednosti 150 evrov), 

 SREBRNA PLAKETA za 2. najboljše delo, 

 BRONASTA PLAKETA za 3. najboljše delo. 

Nagrado za najboljše delo bo prispevala Občina Mokronog-Trebelno, ki bo nagrajeno delo prejela v trajno last in ga 

bo vključila v zbirko del ex temporov. Vsa ostala dela, vključno z obema prejemnikoma srebrne in bronaste plakete, 

ostanejo v lasti avtorjev.  

Vsi udeleženci bodo prejeli priznanje za sodelovanje na ex temporu.  

 

PRIJAVE 

Prijave zbiramo do petka, 18. septembra 2020, na priloženi prijavnici. Izpolnjeno prijavnico oddajte na: 

 ZKD Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje  

 ali po e-pošti: zkd.trebnje@gmail.com ali oi.trebnje@jskd.si. 

Za dodatne informacije smo vam na voljo: T: 07/ 348 12 50/51 in M: 031 472 919 ali na zgoraj navedenih 

elektronskih naslovih. 

 

OBVESTILO 

Srečanje se bo odvijalo v skladu z navodili in priporočili NIJZ za preprečitev širjenja okužbe z virusom covid-19, saj 

želimo zaščititi vaše in naše zdravje.  

Prosimo, da se srečanja udeležite le, če ste zdravi in niste bili v stiku z osebo s potrjeno boleznijo covid-19.  

 

 

Veselimo se skupnega druženja in ustvarjanja. 

           ORGANIZATORJI  


