
 

 

    

 
ČS Center v okviru programa »Zdravo sosed«, v sodelovanju z DPD Svoboda Ptuj in 

Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ptuj,  

razpisuje in vabi otroke in mladostnike, od 9. do 15. leta starosti, 

na brezplačno likovno ustvarjalnico. 

Potekala bo na temo »KOLO« 
 v soboto, 21. januarja 2017, v Stari steklarski delavnici na Ptuju. 

 

Hitenje, premikanje, gibanje, vrtenje v krogu so naša stalnica. V času okrog novega leta pa 
običajno o tem razmišljamo še bolj pogosto. 
 
Udeleženci ustvarjalnice se bodo pogovarjali o kolesu, pobližje si ga bodo 
ogledali, pozorni bodo na detajle, odkrivali bodo pomene besede kolo. 
Spoznali bodo tudi dela umetnikov, ki bodo povezana z njihovim ustvarjanjem. 
Nato se bodo razdelili v skupine, glede na starost in interese otrok. 
Vsaka skupina se bo ukvarjala z različnimi likovnimi področji  
kot so slikanje, risanje, instalacija. 
Izdelke, ki bodo na delavnici nastali, se bo postavilo na ogled 
v razstaviščnem prostoru ČS Center in JSKD OI Ptuj. 
 
Delavnica se bo izvedla v soboto, 21. 1. 2017, od 10. ure naprej. 
Predvidoma bo trajala 3 šolske ure (od 10.00 do 12.15). 
Primerna bo za mladino od 9. do 15. leta starosti. 
 
Otvoritev razstave »Kolo« bo v torek, 24. 1. 2017, ob 18. uri, 
v prostoru za ljubiteljsko likovno dejavnost ČS Center in 
JSKD OI Ptuj na Jadranski ulici 6 na Ptuju. 
Na ogled bo predvidoma mesec dni. 
 
Ustvarjalnico bodo vodile: 
Likovni pedagoginji Sonja Pišek in Sara Ferčič,  
literarna komparativistka Mojca Prigl ter geografinja Janja Erpič. 
 
Mlade mentorice ustvarjalnice so aktivne v ptujskem prostoru, na področju likovne umetnosti, 

lutkovne in gledališke dejavnosti, aktivne so kot prostovoljke in          še kje. 

 

Izpolnjene prijavnice pošljite najkasneje do srede, 18. 1. 2017, na JSKD, Območna izpostava Ptuj, 

Jadranska 13, 2250 Ptuj, fax: 02 / 749 39 72 ali e-mail: oi.ptuj@jskd.si. 

Lahko pa sporočite podatke o udeležencih do  18. 1. 2017 na tel. 031 / 252 - 484 (Sonja Pišek). V 

tem primeru na delavnico prinesite izpolnjene prijavnice. 

 

Iva Ferlinc, 

vodja OI JSKD Ptuj 
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PRIJAVNICA 

Brezplačna likovna ustvarjalnica  

»KOLO« 
Sobota, 21. januar 2017, od 10. 00 do 12. 15,  

v Stari steklarski delavnici na Ptuju. 

 

Otvoritev razstave »Kolo« 

Torek, 24. januar 2017, ob 18.00 v prostoru za ljubiteljsko likovno dejavnost 
ČS Center in 

JSKD OI Ptuj na Jadranski ulici 6, na Ptuju. 
 
 

Ime in priimek učenca/-ke:____________________________________________________________________ 

Razred in starost:___________________________________________________________________________ 

 

Osnovna šola:______________________________________________________________________________ 

 

Ime, priimek starša ali skrbnika (TISKANO): 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Ob 12.15  (USTREZNO OBKROŽI): 

A)  Osebno bom prišel/prišla po otroka. 

B) Otrok bo sam zapustil delavnico.  

C) Drugo _____________________________________________________________________ 

 

S podpisom izjavljam, da sem seznanjen/-a z likovno ustvarjalnico ter otroku dovoljujem udeležbo. 

 

Kraj, datum:                                                                                Podpis: 

 

______________________________________                _____________________________________________ 

 

 


