
spoštovane ustvarjalke, spoštovani ustvarjalci

vabimo vas k umetniškemu izražanju ustvarjalnega navdiha ob pogledu na stoletno meščansko vilo sredi Šoštanja, ki je bila v 
celoti prenovljena pred desetimi leti

Vila Mayer, zgrajena kot bivališče družine Mayer z odvetniško pisarno in obdana z nekdaj obsežnim vrtom, je značilen primer meščanske 
arhitekture s preloma 19. v 20. stoletje. Danes je stavba protokolarni objekt  Občine Šoštanj s štirimi stalnimi zbirkami kulturne dediščine. Preno-
vljeno vilo smo slovesno odprli 23. junija 2010. – Po desetih letih si želimo s tem grafičnim natečajem zaznamovati ta do(pre)sežek, predvsem 
pa izvedeti in izpostaviti, kako vilo kot stavbo vidite in lahko upodobite ustvarjalci (bodisi s ptičje, žabje, pajkove ali kakšne četrte perspektive 
…) Zanimajo nas vaši sveži pogledi na našo kulturno dediščino.

(v nadaljevanju uporabljena moška slovnična oblika za ustvarjalce zajema tudi ustvarjalke)
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• sodelujete lahko posamezniki, tandemi ali skupine, ki ste 
dopolnili 18 let, tako, da izpolnjen prijavni obrazec, svojo 
umetniško grafiko na papirju in grafiko v digitalni obliki od-
date do vključno 1. 7. 2020 (podaljšan rok)

• kot posameznik lahko sodelujete kot (so)avtor največ treh 
umetniških grafik, ki morajo ustrezati tehničnim pogojem, 
navedenim v nadaljevanju 

• tri izbrana grafična dela bodo nagrajena, vsako s finančno 
nagrado v višini 150 € (bruto bruto znesek, ki vključuje vse 
davke in prispevke, ne glede na število soavtorjev)

• dokončen in zavezujoč izbor nagrajenih del bo pripravila 
tričlanska žirija

• nagrajena dela bodo razglašena ob odprtju priložnostne 
razstave na natečaj prispelih grafik, ki bo v Vili Mayer v 
okviru slovesnosti ob 10. obletnici odprtja prenovljene vile

odprtje razstave bo predvidoma jeseni 2020

• s podeljeno finančno nagrado organizator pridobi v last 
nagrajeno umetniško grafiko

• na natečaj prispele grafike bodo objavljene na spletni stra-
ni vila-mayer.si in profilih Vile Mayer na družbenih omrežjih 
(FB, IG)

• če bo na natečaj prispelo več kot 15 grafik, bo pripravljen 
razstavni katalog v elektronski obliki

• če bo prispelo več kot 30 grafik, si organizator pridržuje 
pravico do izbora grafik za razstavo in izločitve grafik brez 
obrazložitve

• razpisuje in organizira Občina Šoštanj, izvedba in pojasni-
la o natečaju in razstavi daje vila.mayer@sostanj.si 

OBČINA ŠOŠTANJ

sprememba 26. maj 2020



motiv
Vila Mayer kot stavba, 

lahko umeščena v okolico,

ali posamezni dekorativni elementi oziroma korpusi zunanjščine vile 

tehnični pogoji
originalni grafični list na tršem papirju

fiksna dimenzija grafičnega lista 29,7 x 29,7 cm (krajša stranica formata A3), grafika znotraj tega je poljubnih        
dimenzij 

poljubna umetniška grafična tehnika (ne tudi foto ali digitalne reprodukcije drugih likovnih zvrsti)

originalni grafični list naj bo označen s številom odtisnjenih izvodov in z zaporedno številko odtisa, tehniko, v kateri je 
bila narejena matrica, naslovom grafike, lastnoročnim podpisom avtorja/-ev in letnico natisa

pošiljanje in vračilo grafik
prijavni obrazec (objavljen na vila-mayer.si) in originalni grafični list pošljite po pošti na naslov Občina Šoštanj, Trg 
svobode 12, 3325 Šoštanj, s pripisom »za grafični natečaj 10 let prenovljena Vile Mayer« ali dostavite osebno v Vilo 
Mayer, Kajuhova cesta 10, Šoštanj (med odpiralnim časom vile) 

originalni grafični list obvezno dostavite v ploščati mapi

sken grafike v digitalni obliki (ločljivost vsaj 300 dpi) pošljite na elektronski naslov vila.mayer@sostanj.si

rok za oddajo je 1. 7. 2020 (velja odtisnjen poštni datum ali dostava v Vilo Mayer do 16. ure)

potrdilo o prejemu grafike vam bomo poslali na elektronski naslov, ki ga boste navedli v prijavi, prav tako vam bomo 
po elektronski pošti poslali vabilo na razstavo

ob koncu razstave avtorji prevzamete svoja dela v enem tednu po prejemu obvestila o koncu razstave po elektronski 
pošti

po tem času neprevzeta dela ostanejo v lasti organizatorja natečaja
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Prijavni obrazec na priložnostni nagradni grafični natečaj za odrasle

10 LET PRENOVALJENA VILA MAYER

pravočasna prijava velja z originalnim grafičnim listom in grafiko v digitalni obliki do vključno 1. 7. 2020 

(obrazec izpolnite za vsako grafiko posebej, največ tri; če je avtorjev iste grafike več, vsak izpolni in podpiše svoj obrazec) 

ime, priimek

starost na dan konca natečaja 1. 7. 2020

elektronski naslov za pošiljanje potrdil, obvestil, vabil

telefonska številka

naslov grafike

grafična tehnika

število odtisov in št. zaporednega odtisa 

leto natisa

število vseh grafik, ki jih pošiljate na natečaj 

S podpisom potrjujem sodelovanje v nagradnem grafičnem natečaju za odrasle. Potrjujem, da so podatki v tej prijavi resnični, in jamčim, da z 
delom, s katerim sodelujem na natečaju, ne kršim avtorske in sorodnih pravic, pravic intelektualne lastnine, pravice do zasebnosti, pravice do 
objave ali katerekoli druge pravice fizičnih ali pravnih oseb. Izjavljam, da za prijavljeno delo nihče tretji nima pravic, ki bi izključevale, zmanj-
ševale ali omejevale pravice organizatorja natečaja, in tudi ne drugih pravic, zahtevkov ali interesa. 

Strinjam se z umestitvijo grafike na priložnostno razstavo grafik v Vili Mayer v okviru zaznamovanja 10. obletnice odprtja prenovljene vile ter 
z umestitvijo v morebitni razstavni katalog v elektronski obliki. Strinjam se z brezplačno javno objavo grafike v digitalni obliki na spletni strani 
vila-mayer.si in profilih Vile Mayer na družbenih omrežjih (FB, IG) ter v medijih, ki bodo morebiti poročali o nagradnem natečaju. 

Strinjam se, da bo ob morebitni dodelitve finančne nagrade moji grafiki organizator pridobil v last nagrajeno umetniško grafiko. Strinjam se, da 
organizator pridobi neodplačno v last mojo grafiko, če je ne prevzamem v tednu dni od obvestila o končani razstavi grafik.

S prijavo izrecno potrjujem, da je delo moja avtorska stvaritev, da do njega nima nobenih pravic nobena tretja oseba in da pri tem tudi niso 
kršene druge pravice. V primeru morebitnih zahtevkov tretjih oseb se zavezujem, da bom varoval interese organizatorja ter povrnil vso morebi-
tno iz tega naslova nastalo škodo in stroške.

S prijavo na natečaj dovoljujem organizatorju natečaja objavo rezultatov, shranjevanje mojih podatkov in njihovo upravljanje neomejeno 
časovno obdobje oz. kot to določa zakon, pri čemer si pridržujem pravico do vpogleda in popravka svojih osebnih podatkov ter lahko kadar 

koli pisno ali ustno zahtevam trajno ali začasno prenehanje uporabe podatkov v času natečaja in po njem.

Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov.

kraj, datum         podpis

OBČINA ŠOŠTANJ
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