
RAZSTAVA SLIKARSKIH IN 
FOTOGRAFSKIH DEL 

 

XXIX. 
EX TEMPORE 

TRBOVLJE 2016 

 
ODPRTJE RAZSTAVE 

IN PODELITEV NAGRAD 

 

v soboto, 2. julija 2016 

ob 18. uri 

v Stari galeriji 
Delavskega doma Trbovlje 

 

 

RAZSTAVA BO NA OGLED 

od 2. 7. do 16. 7. 2016 

v času kino predstav 
med 18. in 20. uro 

 

Društvo revirskih likovnikov 
RELIK Trbovlje  

Trg Svobode 11A 
1420 Trbovlje 

Informacije: 041-798-387 
info@relik.si  www.relik.si 

 

 

Sekcija Vizualna Alternativa Trbovlje 

 

 

       

         

 

 

 

 

 

od 25. junija 2016  
do 2. julija 2016 



XXIX. EX TEMPORE 

TRBOVLJE  2016 

VABILO 

Društvo revirskih likovnikov RELIK 
Trbovlje prireja tradicionalni bienalni, 
že kar 29. EX TEMPORE TRBOVLJE, ki bo 
potekal med 25. 6. in 2. 7. 2016.  

Celotna prireditev bo potekala ob 
počastitvi občinskega praznika 
Občine Trbovlje in praznika rudarjev. 

Ustvarjati bo mogoče cel teden, na 
zadnji dan, v soboto 2. julija pa bo 
organizirano celodnevno skupinsko 
druženje in ustvarjanje. Od 8. ure dalje 
se bomo namreč družili v okolici 
Gostilne Brin (Knezdol 2, Trbovlje). Po 
oddaji del (ob 14.30 uri) bo 
organizirano kosilo za udeležence.  

Na ta dan bo žirija izbrala tudi 
najboljša dela, ob 18. uri pa bo v Stari 
galeriji Delavskega doma Trbovlje 
potekalo odprtje razstave nastalih del. 

 

TEME: 

� Rudarjenje 

� Zasavska krajina 

� Prosta tema 

PRAVILNIK 

1. Rok prijave: najkasneje do petka, 
1. julija 2016, z  izpolnjeno 
priloženo prijavnico na naš naslov 
(ali osebno ob žigosanju podlog). 

2. Prijavnina: prijavnina znaša 10 €, ki 
jo plačate ob prijavi oz. žigosanju 
podloge (cena vključuje stroške 
organizacije prireditve ter hrane in 
pijače za udeležence). 

3. Žigosanje podlog 

� Vsak udeleženec sme žigosati 
dve podlogi. Žigosanje podlog 
bo v prostorih društva RELIK (Trg 
svobode 11a, 1420 Trbovlje). 

� Sobota, 25. junij 2016 od 16. do 
18. ure. 

� Med tednom po telefonskem 
dogovoru ( 041-798-387 ). 

� Petek, 1. julij 2016 od 16. do 18. 
ure. 

4. Oddaja likovnih del 

� Sobota 2. julij 2016, od 8. do 14. 
ure. 

� Vsak lahko odda samo eno  
likovno delo, ki mora biti 
opremljeno za razstavo. 

� Oddaja del bo potekala v 
Gostišču Brin (Knezdol 2, 1420 
Trbovlje). 

5. Likovno delo mora biti na hrbtni 
strani opremljeno z naslednjimi 
podatki: ime in priimek avtorja, 
njegov naslov, telefonsko številko, 
naslov dela in prodajno ceno. 
Avtorji nagrajenih del so dolžni 
odstopiti svoja dela organizatorju, 
ne glede na postavljeno vrednost. 

6. Tehnika: poljubna, velikost: od 
40x50 cm do 70x100 cm. 

7. Fotografije: udeleženci lahko za 
izbor (namesto slik) oddajo tudi 
fotografijo nastalo med 25. 6. in    
2. 7. 2016. Žigosanje fotografij ni 
potrebno. Fotografije morajo biti 
opremljene za razstavo, vendar NE 
pod steklom! Mere fotografij so 
lahko od 20x30 cm do 70x100 cm. 

8. Izbor žirije 

� Sobota 2. julij 2016, ob 14.30 uri. 

9. Odprtje razstave 

� Sobota 2. julij 2016, ob 18. uri. 

10. Datum prevzema del bo sporočen 
naknadno. 

Tri najboljša likovna dela bodo tudi 
denarno nagrajena. Predvideni bruto 
denarni sklad za nagrade znaša 700 € 
(1. mesto 300 €, 2. mesto 250 € in 3. 
mesto 150 €). 

Vljudno vabljeni! 


