
 
 

Na Uradu odprta razstava Mednarodne likovne kolonije za mlade  

 
Včeraj, 27. septembra 2017, je minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc  v 

prostorih Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu odprl razstavo Mednarodne likovne 

kolonije za mlade, ki jo je v sodelovanju z Uradom pripravila Slovenska prosvetna zveza iz Celovca. 

Razstava je sestavljena iz izbranih del 47 likovnih kolonij, ki na pobudo likovnega pedagoga Štefana 

Kresnika in dolgoletnega ravnatelja osnovne šole v Vuzenici Lojzeta Gobca potekajo neprekinjeno 

vsako leto vse od leta 1970.  
 
O nastanku, poteku, izzivih in doživetjih likovnih kolonij za mlade so spregovorili Janko Malle iz 

Slovenske prosvetne zveze iz Celovca, pobudnik projekta Lojze Gobec in Martin Lissiach iz Zveze 

slovenskih kulturnih društev iz Trsta, saj se je likovna kolonija od leta 1990 vsako leto selila iz Vuzenic 

na Koroškem v druge slovenske zamejske kraje, od koder so prihajali udeleženci.  
 
Vsi govorniki so poudarili, da namen Mednarodne likovne kolonije za mlade ni le likovno ustvarjanje, 

ampak je pomemben tudi vzgojno-izobraževalni vidik, predvsem utrjevanje znanja slovenskega jezika, 

medsebojno druženje in spoznavanje krajev in rojakov izven matične domovine Slovenije.  
 
Razstavo je slavnostno odprl minister Gorazd Žmavc, ki je v svojem nagovoru čestital pobudnikoma in 

organizatorjem likovnih kolonij za njihovo vztrajno delo in trud za širjenje in ohranitev tega projekta in s 

tem tudi slovenske kulture in jezika ter preseganje političnih in administrativnih meja skozi likovno 

ustvarjanje.  
 
Za glasbeno popestritev dogodka sta poskrbeli sestri Brina in Lora Kozlevčar.  
 
Razstava je na ogled na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva cesta 15, 

Ljubljana vsak delovni dan med 9:00 in 15:00 uro do 6. novembra 2017.  
 
______________________________________ _________________________ ____________  



 
 
1 - Z leve proti desni: Mitja Rovšek iz Slovenske prosvetne zveze iz Celovca, Martin Lissiach iz Zveze 

slovenskih kulturnih društev iz Trsta, Janko Malle iz Slovenske prosvetne zveze iz Celovca, minister 

Gorazd Žmavc, Štefan Kresnik in Lojze Godec, pobudnika likovne kolonije  



 
2 - Gosti na odprtju razstave  

 
3 - Brina Kozlevčar, piano in Lora Kozlevčar, violončelo 


