
 

 

 

 

 

 

Zadeva: Povabilo k likovnemu in fotografskemu natečaju v okviru 

projekta Jem drugače, jem domače! 
 

V sklopu projekta sodelovanja Jem drugače jem domače, organiziramo likovno fotografski 

natečaj.  Ker je vsebinska tematika projekta sodelovanja, ki se izvaja v okviru 5 lokalnih 

akcijskih skupin ozaveščanje in informiranje o prednostih lokalne ponudbe in lokalnih 

izdelkov ter promocija in večja prepoznavnost lokalne ponudbe smo likovni natečaj 

poimenovali DOMAČE JE RES DRUGAČE. Poudariti želimo pomen lokalno pridelane 

hrane. 

Pogoji sodelovanja na likovnem in fotografskem natečaju:  

Razpisani natečaj, razen naslova, in pogojev navedenih v naslednjem odstavku, ne postavlja. 

Pričakujemo dela različnih tehnik in načinov likovnega ter fotografskega izražanja. Zbiranje 

likovnih in fotografskih del bo potekalo do vključno 25.11 2018 in sicer na naslovu; LAS 

BOGASTVO PODEŽELJA, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj ali jih prinesete v pisarno LAS 

Bogastvo podeželja. 

Fotografije pošljete na mail: info@las-bogastvopodezelja.si ali jih na elektronskem mediju 

pošljete na zgoraj naveden naslov) 

Ostali pogoji oziroma omejitve:  

Zaradi omejenih možnosti za postavitev razstave, vas vljudno naprošamo da upoštevate 

spodaj navedene omejitve:  

- Osnovne šole in vrtci: (omejitev max. 10 likovnih izdelkov na šolo/vrtec) 

- Posamezniki : posredujete max 2 svoja  likovna izdelka  

Fotografski natečaj:  

- Osnovne šole in vrtci max. 10 fotografij na šolo/vrtec 

- Posamezniki max 2 fotografiji  

 

Fotografije se bodo predvajale na zaključni okrogli mizi, ki bo 05.12.2018 v Maribor  

Likovna dela bodo razstavljena na okrogli mizi, ki bo 05.12.2018 v Mariboru.  

Na okrogli mizi bo sodelovala tudi ministrica za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano dr. 

Aleksandra Pivec. 

 

Fotografije in fotografirani likovni izdelki bodo na ogled tudi na spletni strani projekta Jem 

drugače, jem domače, na fb profilu projekta in na spletni strani www.las-bogastvopodezelja.si 

ter fb profilu LAS Bogastvo podeželja 

 

S posredovanjem fotografij in likovnih izdelkov se strinjate, da se zadeve objavijo z imenom 

in priimkom avtorja izdelka ter navedbo razreda in OŠ.  

 

S spoštovanjem,  

mag. Mojca Metličar  

vodja projekta  

Jem drugače, jem domače  

pri LAS Bogastvo podeželja 

http://www.las-bogastvopodezelja.si/

