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SPLOŠNE INFORMACIJE O 

MEDNARODNI e-KIPARSKI KOLONIJI MLADIH  
ČRNOMELJ 2020 

 
Spoštovani! 

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

Kolonijo, ki bi morala potekati med 26. 3. in 27. 3. 2020 v Kulturnem domu Črnomelj, 
smo zaradi koronavirusa morali odpovedati, zato jo bomo izpeljali v e-obliki.  

 
Vabimo nadarjene mlade likovnike, 

DA DOMA ALI V ŠOLI SAMOSTOJNO USTVARIJO KIPARSKO DELO, GA FOTOGRAFIRAJO 
IN FOTOGRAFIJE SKUPAJ Z IZPOLNJENO e-PRIJAVNICO POŠLJEJO ORGANIZATORJU.  

SEVEDA SO NASVETI MENTORJA V VSEH DELIH USTVARJALNEGA PROCESA 
DOVOLJENI. 

NAJBOLJŠA PO OCENI STROKOVNE KOMISIJE ČAKATA LEPI NAGRADI. 
 

Sodelovanje na Mednarodni e-kiparski koloniji mladih Črnomelj 2020 je brezplačno! 
 

Za vse informacije v zvezi z Mednarodno kiparsko kolonijo mladih Črnomelj 2020 smo 
vam na voljo na tel.: +386 (0)7 30 61 382 (Tadej Fink – organizator kolonije) ali  

elektronskem naslovu: kolonija.mladih@zik-crnomelj.si  
 

Fotografije in podatke o preteklih kolonijah najdete na: 
https://www.zik-crnomelj.eu/sl/kultura/mednarodna-kiparska-kolonija-mladih/ 

(kolonije 2017, 2018 in 2019) 
 

Veselimo se sodelovanja z nadarjenimi mladimi likovniki. 
 
 
 

 
 
 
Prilogi v nadaljevanju dokumenta: 

- Razpis za Mednarodno e-kiparsko kolonijo mladih Črnomelj 2020 
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RAZPIS ZA MEDNARODNO e-KIPARSKO KOLONIJO MLADIH ČRNOMELJ 2020 
(e-MKKMČ 2020) 

 
 

OSNOVNI POGOJI ZA SODELOVANJE: 
 
1. Na razpisu lahko sodelujejo likovno nadarjeni učenci zadnje triade OŠ (7., 8. in 9. 

razred). Sodelujejo lahko tudi učenci slovenskih zamejskih šol in učenci iz Sloveniji 
bližnjih držav: Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Italija, Avstrija in Madžarska v 
starosti od 12. do 15. let starosti. 

 
2. Iz posamezne šole se lahko prijavi neomejeno število mladih kiparjev.  

 
3. Mladi kiparji kiparski izdelek ustvarijo samostojno doma, lahko pa tudi v šoli pri urah 

likovne umetnosti. Pomoč mentorja (likovnega pedagoga) je dovoljena zgolj v smislu 
dajanja nasvetov mlademu ustvarjalcu.  

 
MATERIAL ZA KIPARJENJE, DIMENZIJE KIPA IN TEMA: 
 

4. Mladi kiparji se lahko prijavijo s samo enim izdelanim kipom.  
 

5. Priporočeni materiali za ustvarjanje : glina, les, alu folija, papier mache (kaširanje), 
siporeks, plastika, pločevina, žica, papir, karton. 

 
6. Tema e-MKKMČ 2020 na katero naj mladi kiparijo je: »OSAMITEV, SOLIDARNOST MED 

LJUDMI IN UPANJE.« Tema se navezuje na trenutno družbeno situacijo s korona virusom. 
 

7. Največje dovoljene dimenzije kiparskega izdelka so: višina: 25 cm, širina: 20 cm in 
globina: 15 cm 
 

8. Mladi kiparji lahko ustvarjajo v poljubni tehniki v enem od predpisanih materialov ali v 
kombinaciji več različnih.  
 

9. Kiparsko delo je lahko figuralno ali nefiguralno.  
 

 
STROKOVNA KOMISIJA IN NAGRADE: 
 

10. Strokovno komisijo e-MKKMČ 2020 sestavljajo: Tejka Pezdirc, akademska kiparka, Robert 
Lozar, akademski slikar in Boštjan Kavčič, akademski kipar.  
 

11. Komisija bo med prispelimi prijavami s priloženimi fotografijami izbrala dve najboljši 
kiparski deli. 
 

12. Najboljši mladi kipar bo prejel zmagovalno preslico (simbol kolonije) in se za nagrado 
udeležil Mednarodne kolonije mladih Ernestinovo 2021, ki bo potekala spomladi 2021 v 
slavonskem kraju Ernestinovo blizu Osijeka na Hrvaškem.  
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13. Podeljena bo še ena nagrada – odlivanje kiparskega dela v bron, ki ga bo izvedlo 

podjetje Livartis d.o.o. 
 
STROŠKI SODELOVANJA: 
 

14. Sodelovanje na e-MKKMČ 2020 je brezplačno. 
  

TRAJANJE RAZPISA, PRIJAVA IN IZBOR: 
 

15.  Razpis traja od 10. do 30. junija 2020. E-prijavnice s priloženimi fotografijami 
pošljite do vključno torka, 30. junija 2020. 

 
16. Prijavi likovno nadarjenega učenca priložite vsaj dve fotografiji njegovega kiparskega 

izdelka. Likovno nadarjenega učenca lahko prijavite zgolj preko izpolnjene e-prijavnice: 
o https://www.zik-crnomelj.eu/mkkm/prijavnica-emkkm.html 
 

17.  O izboru strokovne komisije bomo sodelujoče mlade kiparje, njihove starše in mentorje 
obvestili predvidoma do sredine julija. 

 
RAZNO: 
 

18.  Fotografije in informacije najdete na spletni strani: 
https://www.zik-crnomelj.eu/sl/kulturazamlade/mednarodna-kiparska-kolonija-mladih/  

 
19. Za vsa vprašanja pokličite na tel.: 07 30 61 382 ali pišite na  

kolonija.mladih@zik-crnomelj.si  (Tadej Fink – organizator kolonije) 
  
 
 
 

                    Tadej Fink 
      koordinator in organizator kulturnih programov 
 
 
 
Črnomelj, 10. junij 2020 
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