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SPLOŠNE INFORMACIJE O 

MEDNARODNI KIPARSKI KOLONIJI MLADIH  
ČRNOMELJ 2023 

 
Spoštovani! 

 
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj pripravlja 
16. Mednarodno kiparsko kolonijo mladih Črnomelj. 

Kolonija bo potekala od četrtka, 30. 3., do petka, 31. 3. 2023,  
v Kulturnem domu Črnomelj. 

 
Mednarodna kiparska kolonija mladih Črnomelj spodbuja ustvarjalnost mladih na 

kiparskem področju. Osnovni koncept kolonije je ustvarjalno druženje in spoznavanje 
nadarjenih mladih likovnikov širšega geografskega področja z namenom pridobivanja 

kakovostnih kiparskih izkušenj. Mladi bodo pod vodstvom uveljavljenih likovnikov lahko 
ustvarjali v eni od štirih kiparskih delavnic:  

INSTALACIJA, KERAMIKA, MONTAŽNA PLASTIKA in SIPOREKS. 
 

Vabimo nadarjene mlade likovnike 3. triade slovenskih osnovnih šol,  
slovenskih zamejskih šol in nekaterih šol iz Sloveniji bližnjih držav. 

 
Za vse informacije v zvezi z Mednarodno kiparsko kolonijo mladih Črnomelj 2023 smo 

vam na voljo na tel.: +386 (0)7 30 61 382 (Tadej Fink – organizator kolonije) ali  
elektronskem naslovu: kolonija.mladih@zik-crnomelj.si  

 
Več informacij o koloniji najdete na: 

https://www.zik-crnomelj.eu  
 

Veselimo se sodelovanja z likovno nadarjenimi učenci! 
 
 
Prilogi v nadaljevanju dokumenta: 

- Razpis in e-prijavnica za Mednarodno kiparsko kolonijo mladih Črnomelj 2023 
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RAZPIS ZA MEDNARODNO KIPARSKO KOLONIJO MLADIH ČRNOMELJ 2023 
(MKKMČ 2023) 

 
 

1. MKKMČ 2023 bo potekala od četrtka, 30. 3. 2023, do petka, 31. 3. 2023, v Kulturnem 
domu Črnomelj. 

 
PREDMET JAVNEGA RAZPISA: 
 

2. Na koloniji bodo udeleženci pod strokovnim vodstvom izkušenih mentorjev in asistentov 
ustvarjali v štirih delavnicah:  

 INSTALACIJA – umeščanje likovnih form prostor (mentorica dr. Bea Tomšič Amon); 

 KERAMIKA - oblikovanje male plastike iz gline (Satya Pene); 

 MONTAŽNA PLASTIKA – oblikovanje kiparskih tvorb z montažo (Vasja Nanut); 

 SIPOREKS – kiparjenje v penasti beton (Boštjan Kavčič). 
 

3. Tema Mednarodne kiparske kolonije mladih Črnomelj 2023, na katero bodo ustvarjali 
mladi kiparji, je BREZ MEJ. Tema se navezuje na odpiranje meja v smislu povezovanja 
med narodi, premikanja le-teh v naših glavah, razmišljanje izven okvirja. Temo želimo 
povezati tudi z ekologijo in trajnostnim ravnanjem. 

 
OSNOVNI POGOJI ZA SODELOVANJE: 

 
4. Posamezna šola lahko prijavi največ dva (2) likovno nadarjena učenca zadnje triade OŠ 

(7., 8. in 9. razred). Šola z eno ali več podružnicami lahko prijavi največ tri (3) likovno 
nadarjene učence, pri čemer mora vsaj eden od prijavljenih prihajati iz podružnične 
šole. 
 

5. Možno je tudi, da starši na MKKMČ 2023 sami prijavijo svojega likovno nadarjenega 
otroka, a je priporočljivo, da pri tem obvestijo likovnega pedagoga šole, ki jo otrok 
obiskuje. 

 
6. Na Mednarodno kiparsko kolonijo mladih Črnomelj 2023 bomo sprejeli do 30 

udeležencev. 
 

7. Vsak sprejeti udeleženec bo na Mednarodni kiparski koloniji mladih Črnomelj 2023 lahko 
ustvarjal le v eni delavnici. 

 
8. Prijavi učenca obvezno priložite vsaj eno fotografijo enega ali več njegovih kiparskih 

del. Te bodo glavno merilo izbora za sodelovanje na MKKMČ 2023. 
 

 
STROKOVNA KOMISIJA IN NAGRADE: 
 

9. Strokovno komisijo MKKMČ 2023 bodo sestavljali trije akademsko izobraženi likovni 
umetniki. Komisija bo med prispelimi prijavami s priloženimi fotografijami kiparskih del 
izbrala udeležence MKKMČ 2023 in jih razvrstila v štiri delavnice. Ista komisija bo tudi 
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ocenila končana kiparska dela, ki bodo nastala na koloniji in izbrala najboljše po 
posameznih delavnicah ter skupnega zmagovalca kolonije. 

 
10. Strokovna komisija bo izbrala dobitnika posebne nagrade – vlivanje kiparskega dela v 

bron, ki ga bo podarilo podjetje Livartis d.o.o. 
 

11. Izbran bo tudi skupni zmagovalec Mednarodne kiparske kolonije mladih Črnomelj 2023, 
ki bo prejel zmagovalno preslico – simbol kolonije in se udeležil Mednarodne kolonije 
mladih Ernestinovo 2023, ki bo potekala od 11. do 13. aprila 2023 v slavonskem kraju 
Ernestinovo blizu Osijeka na Hrvaškem. 

 
STROŠKI SODELOVANJA, BIVANJE IN PREVOZ: 
 

12. Sodelovanje v delavnicah pod mentorstvom izkušenih mentorjev in asistentov je 
brezplačno! 
  

13. Za udeležence, ki ne živijo v Beli krajini, bomo organizatorji pripravili skupna ležišča v 
prostorih Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj. V primeru, da bo Dijaški dom 
Črnomelj, ki je trenutno v zadnji fazi adaptacije, do kolonije že pripravljen, pa bodo 
udeleženci nastanjeni v Dijaškem domu Črnomelj. Kotizacija za bivanje na MKKMČ 2023 
je 50 €. 

 
14. Za organizacijo in stroške prevoza (do Črnomlja in po koncu kolonije zopet nazaj domov) 

poskrbi šola, iz katere prihaja udeleženec, oziroma starši udeleženca, odvisno od 
njihovega medsebojnega dogovora.  

 
TRAJANJE RAZPISA, PRIJAVA IN IZBOR: 
 

15.  Razpis traja od 27. 2. do 19. 3. 2023.  
 Prijave zbiramo do vključno nedelje, 19. 3. 2023! 

 
16. Prijavi likovno nadarjenega učenca priložite vsaj eno fotografijo njegovega kiparskega 

izdelka. Likovno nadarjenega učenca prijavite preko e-prijavnice:  

https://www.zik-crnomelj.eu/mkkm/prijavnica.html 
 

17.  O izboru strokovne komisije na Mednarodno kiparsko kolonijo mladih Črnomelj 2023 
bomo mentorje in starše preko elektronske pošte obvestili predvidoma do 23. 3. 2023. 

 
RAZNO: 
 

18. Za vprašanja glede organizacije kolonije pišite na e-naslov:  
kolonija.mladih@zik-crnomelj.si oz. pokličite na tel.: 07 30 61 382 ali 041 392 613  
(Tadej Fink – organizator kolonije) 
 

19. Za strokovna vprašanja glede kolonije pišite na e-naslov: duska.vlasic@osmetlika.si 
(Duška Vlašič, prof. likovne umetnosti - strokovna vodja kolonije). 

  
 

                    Tadej Fink 
      koordinator in organizator kulturnih programov 
 
 
 
Črnomelj, 27. februar 2023 
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