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           Mednarodno kiparsko kolonijo mladih Črnomelj 2009 sofinancira 

                                      Občina Črnomelj 
                   
ZAKLJUČEK MEDNARODNE KIPARSKE KOLONIJE MLADIH ČRNOMELJ 2009 
 
Mednarodna kiparska kolonija mladih Črnomelj 2009, ki jo je organiziral Zavod za 
izobraževanje in kulturo Črnomelj v sodelovanju z Osnovno šolo Loka Črnomelj, je uspešno 
zaključena. 
 
Od 18. do 20. februarja 2009 je na OŠ Loka Črnomelj na temo »NEMOGOČE JE 
MOGOČE«, ki izhaja iz Evropskega leta ustvarjalnosti in inovativnosti, v šestih delavnicah 
ustvarjalo petdeset udeležencev iz Slovenije, Italije, Madžarske, Hrvaške in Srbije. 
 
Mednarodna kiparska kolonija mladih Črnomelj spodbuja ustvarjalnost mladih med 12-im in 
15-im letom starosti na kiparskem področju. Osnovni koncept kolonije je ustvarjalno druženje 
in spoznavanje mladih likovnikov širšega geografskega področja z namenom pridobivanja 
kakovostnih likovnih izkušenj.  
 
Strokovna komisija v sestavi: Jože Vrščaj (akademski kipar), Dirk Heij (akademski kipar) in 
Robert Lozar (akademski slikar), je izbrala najboljše po posameznih delavnicah in skupnega 
zmagovalca Mednarodne kiparske kolonije mladih Črnomelj 2009. Priznanje za najboljše so 
prejeli: 

• Monika Slemc, OŠ Davorina Jenka Cerklje; najboljša v delavnici KERAMIKA 
(mentor delavnice: Dragutin Ciglar), 

• Anže Korenjak, OŠ Rečica ob Savinji; najboljši v delavnici RELIEF V MAVCU 
(mentorica delavnice: Aleksandra Matjašič), 

• Luka Tolić, OŠ Ernestinovo, Hrvaška; najboljši v delavnici RELIEF V LESU    
(mentor delavnice: Mato Tijardović), 

• Grega Jezeršek, OŠ Ivana Groharja Škofja Loka; najboljši v delavnici SIPOREKS 
(mentorica delavnice: Barica Flajnik Koželj), 

• Vanesa Bolčina, OŠ Draga Bajca Vipava; najboljša v delavnici INSTALACIJA 
(mentorica delavnice: Natalija Orlič) in 

• Žiga Šmelcer, OŠ Pirniče; najboljša v delavnici MOBILI 
(mentorica delavnice: Duška Vlašič). 

 
Zmagovalec Mednarodne kiparske kolonije mladih Črnomelj 2009 je postal Grega Jezeršek 
iz OŠ Ivana Groharja Škofja Loka, ki je svojo mentorico in strokovno komisijo najbolj 
prepričal s svojim umetniški delom »Kiklop – potnik iz časovnega stroja«.  
 
Zmagovalec bo za nagrado v aprilu potoval na Mednarodno kolonijo mladih Ernestinovo v 
Slavonijo na Hrvaškem, ki je ena največjih v tem delu Evrope in s katero Mednarodna 
kiparska kolonija mladih Črnomelj 2009 strokovno sodeluje. 
 

 
  SPOROČILO ZA JAVNOST 
 



Vse fotografije in dogajanje na koloniji si lahko ogledate na 
http://sites.google.com/site/kiparskakolonijamladih/Home 
 
Razstava izdelkov Mednarodne kiparske kolonije mladih Črnomelj 2009 se bo iz OŠ Loka 
Črnomelj preselila v Kulturni dom Črnomelj, nato bo gostovala po slovenskih in tujih osnovnih 
šolah in Zavodu RS za šolstvo v Ljubljani. V začetku prihodnjega leta bo izdelke kolonije 
možno tudi kupiti na Dobrodelni prireditvi Jasna, ki bo v Kulturnem domu Črnomelj – zbrana 
sredstva od prodaje bodo šla v dobrodelne namene. 
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