
 

ZKŠT Zavod za kulturo šport in turizem Žalec 
Aškerčeva 9a, 3310 Žalec 
 

Žalec, 22. 7. 2020 

Spoštovane likovnice, spoštovani likovniki! 

Razpisujemo že četrto Likovno kolonijo Zeleno zlato, 

ki bo potekala od četrtka, 20. 8. 2020 do sobote, 22. 8. 2020 v Dvorcu Novo Celje pri Žalcu, 

pod naslovom »SAVINJSKE IMPRESIJE«. 

Rdeča nit letošnje slikarske kolonije bo »Impresionizem«, ki se je kot umetniška smer pričel 

razvijati v drugi polovici 19. stoletja. Sledil mu je post-impresionizem, ki je v marsičem le 

nadaljeval njegovo tradicijo a z bolj drznimi slogovnimi prijemi.  

Impresionizem ima svoje zakonitosti/značilnosti v kompoziciji, tehniki in vsebini oziroma 

motivu. Seznanili se bomo s temi tremi nivoji impresionizma in jih udejanjali v delih, ki bodo 

nastajala na slikarski koloniji.  

Motivno se bodo udeleženci likovne kolonije lahko sprehajali tako na področju krajine 

(naravne, ruralne, urbane, industrijske), interierja, tihožitja in portreta. Na ta način bodo 

udeleženci imeli proste roke glede izbire samega motiva in si s tem vzeli več svobode. 

Mentor kolonije mag. Uroš Potočnik.  

 

Tisti, ki se boste v Žalec pripeljali iz oddaljenih krajev, boste imeli možnost nočitve v Škofijski 

Karitas Vrbje, kjer bo poskrbljeno za udobna prenočišča in prehrano.  

Sicer pa se bo dogajanje odvijalo po sledečem urniku: 

ČETRTEK, 20. avgust 2020 

09.00-9.30 Registracija udeležencev, uvodni pozdrav 

09.30-10.30 »Likovna teorija«, predavanje mag. Uroša Potočnika 

10.30-13.00 Ustvarjanje 

13.00-14.00 Kosilo 

14.00-18.00 Ustvarjanje 

18.00-19.00 Večerja 

po večerji prosto 

 



 

PETEK, 21. avgust 2020 

08.00-09.00 Zajtrk 

09.00-13.00 Ustvarjanje 

13.00-14.00 Kosilo 

14.00-18.00 Ustvarjanje 

18.00-19.00 Večerja 

19.00-20.00 Voden ogled razstave in zbirk v Savinovi hiši 

po ogledu Prosto  

 

SOBOTA, 22. avgust 2020 

08.00-09.00 Zajtrk 

09.00-12.00 Ustvarjanje 

12.00-13.00 Kosilo 

13.00-17.00 Prosto 

17.00 Odprtje razstave 4. Likovne kolonije »Zeleno zlato«  
v avli Doma II. slovenskega tabora v Žalcu 

 

 

CENIK 

PAKET A:  31 € (prehrana + nočitev) 

 Prehrana (polni penzion) in nočitev v Škofijski Karitas Vrbje (skupinska ležišča) 

 Predavanja in mentorstvo mag. Uroša Potočnika 

 Voden ogled razstave in zbirk v Savinovi hiši 

 

PAKET B:  21 € (samo prehrana) 

 Prehrana (polni penzion) v Škofijski Karitas Vrbje 

 Predavanja in mentorstvo mag. Uroša Potočnika 

 Voden ogled razstave in zbirk v Savinovi hiši 

 

Slikarski material si udeleženci priskrbite sami, pri čemer niste omejeni na določeno likovno 

tehniko. 

 



Prijavnino lahko poravnate OSEBNO prvi dan kolonije (torej v četrtek, 20. 8. 2020) v Dvorcu 

Novo Celje, ali z nakazilom na TRR s sledečimi podatki: 

 

Škofijska Karitas Celje 

Muzejski trg 8 

3000 Celje 

TRR: SI56 0510 0801 5567 619 

SKLIC: 29350 

ZADEVA: Likovna kolonija Zeleno zlato 2020 

 

Za udeležbo na koloniji je potrebno izpolniti spodnjo prijavnico, ki jo pošljite na naslov 

vosnjakmarta@gmail.com najkasneje do PETKA, 14. 8. 2020. 

Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na go. Marto Vošnjak, tel.: 041-377-029 ali naslov 

vosnjakmarta@gmail.com. 

 

Pri izvedbi kolonije bomo upoštevali higienska priporočila in navodila Urada vlade RS in NIJZ 

v zvezi z epidemijo COVID-19. 

 

S spoštovanjem 

 

Nastija Močnik l.r. 
 
ZKŠT Žalec 

Marta Vošnjak l.r. 
 

Likovna sekcija KUD Žalec 

Neža Zagoričnik l.r. 
 

OI JSKD Žalec 
 

                           

  


