
 
 

ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec  
 

objavlja 
 

RAZPIS 

za udeležbo na 10. slikarski šoli Rudolfa Španzla CHIAROSCURO, 

ki bo potekala od 19. do 28. avgusta 2014 v dvorcu Novo Celje. 

 
Spoštovani! 
 
Poletni čas je namenjen počitku, sprostitvi in zabavi, lahko pa tudi osebnemu izpopolnjevanju na področjih, ki smo jih 
izbrali za svoja najljubša. Če so vam rojenice položile v zibelko oči, ki vidijo; srce, ki čuti in pusti mislim prosto pot; ter 
roko, ki zna vse skupaj pretvoriti v vidno podobo, potem vas bo pot čisto naravno vodila v našo umetniško delavnico. Že 
desetič si bomo tu prizadevali k zmagi lepote in resnice nad temnim nebom današnjega vsakdana. S temo Rimljani na 
Slovenskem se bomo poglobili v  zanimivo obdobje naše zgodovine. 
Šola se bo končala z zaključno prireditvijo in pregledno razstavo vseh dosedanjih udeležencev, ob razstavi pa bo izšla 
tudi publikacija, ki bo povzela delo in dosežke prvega desetletja. 
 
Slikarska šola je namenjena učencem osnovnih šol v starosti 13 – 15 let, dijakom, študentom in odraslim. 
 
Potekala bo v dveh delih: 

1. del: za učence in dijake 
Število razpisnih mest za učence in dijake je 40.  
Urnik dela: od 10. do 17. ure, med dopoldanskim in popoldanskim delom slikanja je čas za kosilo in počitek. 
Šola je primerna tudi kot priprava na vpis v umetniške gimnazije likovne smeri in kot priprava za vpis na akademijo 
likovnih umetnosti, na fakultete pedagoških smeri in na arhitekturo. 
 
Cena za udeležbo učencev in dijakov je 330,00 EUR.  Učenci in dijaki iz občine Žalec so upravičeni do delnega 
sofinanciranja Občine, zanje je cena 230,00 EUR. V ceno je vključen 22 % DDV. 
 
V ceno je zajeto: 

- strokovno spremstvo in nadzor, 
- poučevanje likovnih in grafičnih tehnik, 
- likovni pribor in material, 
- malica, kosilo, voda za osvežitev; 
- dve majici z znakom šole, 
- jubilejna značka, 
- priznanje o udeležbi. 

 
DOPLAČILO ZA VSE, KI POTREBUJETE PRENOČIŠČE 
Vsem udeležencem ponujamo možnost prenočišča v hostlu Hostel plus Caffe, Petrovče 243, 3301 Petrovče 
(www.hostelplus.si, info@hostelplus.si, 040 307 700). Učenci, ki bodo prenočevali v hostlu, bodo imeli skupen zajtrk, 
ves čas varstvo, organizirano preživljanje prostega časa, spremstvo na prizorišče poletne šole in organizacijo večerij.  
Stroške nočitev z zajtrkom poravnajo ob zaključku bivanja v pisarni hostla. 



 
Udeleženci, ki se prijavljajo, morajo prijavi priložiti dve likovni deli  (risbi) v tehniki svinčnika z motivom tihožitja in 
portreta v velikosti A3 formata, zaradi razvrščanja v delovne skupine.  
OBVEZNO PRIPIŠITE IME, PRIIMEK IN STAROST. 
 

Plačilni pogoji: 
Plačilo je možno v celoti ali v dveh enakih obrokih. Prvi obrok se plača ob vpisu, drugi pa mora biti poravnan do 
začetka slikarske šole - 19. avgusta (osebno v TIC-u Žalec ali po prejeti položnici).  
Šole ali občine lahko del kotizacije ali kotizacijo v celoti učencu tudi podarijo. V tem primeru je potrebno prijavi priložiti 
naročilnico ustanove, ki sofinancira. 

 
Prijave pošljite v zaprti kuverti na naslov:  ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec, s 
pripisom »Slikarska šola CHIAROSCURO«, najkasneje do 31. julija 2014. 
 
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu in mora imeti priložene zahtevane priloge. 
 
Za informacije pokličite: 
TIC Žalec, Šlandrov trg 25, 3310 Žalec, tel. 710 04 34,  
e-mail: zkst.tic@siol.net.  
Predstavitev si lahko ogledate na http://zkst-zalec.si/sl-SI/directory/kultura/slikarska-sola-chiaroscuro 
 

2. del: za odrasle 
Število razpisnih mest za študente in odrasle je 20.  
Urnik dela: od 18. do 21. ure. 
 
Cena za udeležbo odraslih je 140,00 EUR.  V ceno je vključen 22 % DDV. 
Za odrasle je predvideno risanje v različnih tehnikah. 
 
V ceno za udeležbo na slikarski šoli je zajeto: 

- poučevanje likovnih tehnik,  
- likovni pribor in material, 
- dve majici z znakom šole,  
- jubilejna značka, 
- priznanje o udeležbi, 
- voda za osvežitev. 

 

Plačilni pogoji: 
Plačilo je možno v celoti ali v dveh enakih obrokih. Prvi obrok se plača ob vpisu, drugi pa mora biti poravnan do 
začetka slikarske šole - 19. avgusta, (osebno v TIC-u Žalec ali po prejeti položnici).  

  
Prijave pošljite v zaprti kuverti na naslov:  ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec, s 
pripisom »Slikarska šola CHIAROSCURO«, najkasneje do 31. julija 2014. 
 
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu. 
 
Za informacije pokličite: 
TIC Žalec, Šlandrov trg 25, 3310 Žalec, tel. 710 04 34,  
e-mail: zkst.tic@siol.net.  
Predstavitev si lahko ogledate na http://zkst-zalec.si/sl-SI/directory/kultura/slikarska-sola-chiaroscuro 
 
Razpisna dokumentacija obsega besedilo razpisa in obrazec za prijavo; najdete jo na spletnih straneh www.zkst-zalec.si 
ali www.zalec.si in v TIC Žalec. 

 


