
                       in                     

 

ORGANIZIRATA EXTEMPORE DOBRNIČ 2018 

 

 

ki bo v soboto 22. septembra 2018 v Dobrniču z naslovom 

 

ŽE SKORAJ POZABLJENO 

 

1.) Kulturno turistično društvo Dobrnič in Likovno društvo 

Trebnje (v nadaljevanju organizator) organizirata extempore 

Dobrnič 2018 (lani je bil to LISEC 2017) v Dobrniču in okolici z 

naslovom ŽE SKORAJ POZABLJENO. V okviru široko 

zasnovane teme lahko slikarji slikajo krajino, stare predmete ali 

zgradbe, ter druge vrednote, ki lahko z etnografsko - 

etnološkega stališča izginejo v pozabo. 

 

2.) Organizator bo tega dne poskrbel za  celodnevno prehrano 

udeležencev, ter za ustvarjanje zagotovil tudi platno ali 

akvarelni papir ter nekaj akrilnih barv. Udeleženci lahko slikajo 

tudi na lastno slikarsko podlago. Od udeležencev pričakujemo, 

da bodo po končanem dnevu organizatorju poklonili eno 

ustvarjeno slikarsko delo, ki jo bodo priložnostno razstavili že po 

zaključku v soboto, 22. 9.  



 

3.) Ustvarjena dela bodo razstavljena še na dveh razstavah v 

občini Trebnje, od tega ena v Dobrniču in ena v Trebnjem. 

Hkrati pa se organizator zavezuje, da z deli ne bo tržil, temveč 

bodo namenjena promociji kulture in humanitarnim aktivnostim 

v kraju. 
 

4.) Zbor udeležencev, ki soglašajo z razpisom, bo v soboto, 22. 9. ob 

9. uri v kulturnem domu Dobrnič, kjer bodo domačini udeležence 

postregli s kavo, čajem in priložnostnim zajtrkom. Med zbiranjem in 

po okrepčilu bodo organizatorji obrazložili potek ustvarjanja, lokacije 

zbiranja itd. Izbira lokacij za ustvarjanje je prepuščena ustvarjalcem, 

lokalni vodiči pa bodo tudi na voljo (organizacijsko podobno 

lanskemu srečanju). 

 

5.) Strokovna žirija, ki jo bo oblikoval organizator, bo razstavljena dela 

ocenila in na redni razstavi v Dobrniču podelila  za najboljša dela 

priznanja. 

 

6.) Organizator bo poskrbel za prehrano ob 13. uri in ob zaključku, 

predvidoma ob 17. uri. Čez dan bo na voljo bo tudi voda in sokovi. 

 

5.) Organizator prijave pričakuje do ponedeljka, 17. 9. do 19. ure, ko 

bo organizacijski odbor dokončno odločil o poteku extempora, glede 

na število prijavljenih umetnikov. 

 

7.) Prijava na elektronski naslov: 

drustvo.likovnikov.trebnje@gmail.com naj vsebuje ime in priimek, 

naslov, tel. štev. (ime društva, če so udeleženci člani društva). 

 

mailto:drustvo.likovnikov.trebnje@gmail.com


 

PRIPOROČILO: 

Organizator priporoča, da vabilo posredujete tudi umetnikom, ki niso 

člani društev ter nam hkrati posredujete še kakšen naslov, kamor bi 

lahko posredovali razpis. 

 

 

                                                      

 Kulturno turistično 

društvo Dobrnič   

   Društvo likovnikov 

Trebnje 

Tone Perpar    Brane Praznik  

 


