
  

 
Gimnazija Koper 
Cankarjeva 2 
6000 Koper  
Slovenija  

  Koper, 24. 9. 2019 

Vabilo 
na 10. mednarodni likovni ekstempore 

 za učence osnovnih in srednjih šol ter umetniške gimnazije – likovne smeri  
v organizaciji Gimnazije Koper 

z naslovom  
Valovi ustvarjalnosti v morju življenja 

 
Spoštovani! 
 
Vabimo vas, da se nam v torek, 8. 10. 2019, pridružite na 10. mednarodnem likovnem ekstemporu. 
Udeležite se ga lahko  
 učenci osmega oziroma devetega razreda osnovne šole, 
 dijaki likovne smeri programa Umetniška gimnazija na Gimnaziji Koper, 
 srednješolci vseh programov in smeri srednjih šol južne Primorske, hrvaške Istre ter iz 
zamejstva.  
 
10. slikarski ekstempore je namenjen predvsem učencem zaključnega razreda osnovne šole, izjemoma 
tudi učencem osmega razreda, ki jih veseli umetniško ustvarjanje in bi se morda želeli vpisati v 
program Umetniška gimnazija, likovna smer, na Gimnaziji Koper. 
Ker pa želimo, da bi se med seboj družili in skupaj ustvarjali mladi z različnih šol, vabimo k sodelovanju 
tudi likovno nadarjene dijake drugih srednjih šol. 
 
Tema in hkrati tudi naslov letošnjega ekstempora je Valovi ustvarjalnosti v morju življenja. 
Udeleženci bodo ustvarjali v poljubnih risarskih in slikarskih tehnikah.  
 
Letos na Gimnaziji Koper obeležujemo 20 let, odkar smo v program Umetniška gimnazija vpisali prve 
dijake, zato bo kreativno srečanje mladih namenjeno predstavitvi nekaterih bivših dijakov umetniške 
gimnazije likovne smeri, ki bodo hkrati tudi mentorji na ekstemporu.  
K sodelovanju vabimo Vasjo Vidmarja, Valentino Agostini Pregelj, Žano Šuran, Tino Furlanič in Nives 
Marković. 
Udeleženci ekstempora se bodo po predstavitvi posameznega umetnika odločili, v kateri skupini bodo 
ustvarjali glede na slog, ki bo udeležencem blizu. Z likovno govorico bodo prikazali svoj domišljijski 
pogled na ustvarjalno življenje, ki odpira nova obzorja. Potreba po ustvarjanju daje osebno zadoščenje, 
poglablja zavest o samem sebi in omogoča stik s svetom. Človeku daje možnost, da uresničuje in najde 
samega sebe. Zavest o ustvarjalnosti kot temeljni vrednoti, ki daje smisel bivanju in nas usmerja v 
boljše življenje, je danes premalo poudarjena, kaj šele del širše družbene kulture. Ustvarjalnost pomeni 
različnost. Vsak človek je lahko ustvarjalen na svoj način. 

Kaj predstavlja ustvarjalnost v očeh mladih, pa bodo povedale njihove likovne stvaritve in vizije. 



Udeleženci ekstempora bodo lahko našli miren kotiček v Kopru, npr. ob obali stran od mestnega 
vrveža, in ustvarjali v skupini z umetnikom, ki ga bodo izbrali. 

Zaključku ekstempora bo sledila podelitev nagrad s krajšim kulturnim programom v atriju Gimnazije 
Koper. Najboljša likovna dela bodo razstavljena v atriju šole. 
Hkrati bo tudi podelitev nagrad lanskega 2. mednarodnega natečaja za osnovne in srednje šole za 
oblikovanje motiva na oblačilu na temo (Ne)Odvisnost od tehnoloških naprav.  
Obenem pa si želimo, da bi nagrajena dela ekstempora potovala še po ostalih tako osnovnih kot tudi 
srednjih šolah. 
 
Ekstempore bo potekal pod vodstvom učiteljev Dragice Samse in Mateja Kocjana, ki poučujeta 
strokovne predmete v programu Umetniška gimnazija, likovne smeri, na Gimnaziji Koper.  
 
Pričakujemo, da bodo osnovnošolce in dijake spremljali mentorji. Če to ne bo mogoče, lahko za 
udeležbo otrok na ekstemporu poskrbijo drugi učitelji ali starši, kar pomeni, da prevzamejo 
odgovornost tudi za prevoz. Udeležba na ekstemporu je brezplačna.  
 
Mentorji posameznih šol naj priskrbijo material, s katerim bodo njihovi učenci/dijaki ustvarjali. Če 
udeleženec pride sam, mora poskrbeti za material in ustrezne pripomočke navedene spodaj.  

Udeleženci bodo dobili podloge 400 x 400 mm in akrilne barve, ostale likovne pripomočke, kot so 
lepilo, škarje, kolaž papir oz. različne barvne ali teksturirane papirje, izrezke iz časopisov, revij, razne 
odpadne materiale, različne čopiče, paleto, lonček, plastenko z vodo, zaščitno oblačilo, krpico, podlogo 
za sedenje in zaščito tal, to je časopis ali karton (obvezno!), pa naj prinesejo s seboj. Prinesejo lahko 
tudi svoje barve. (Glej opis materiala glede na izbrano delavnico v prilogi.) 

Udeleženci ekstempora dobijo jutranjo malico (prosimo, da označite v preglednici spodaj, če kdo želi 
vegetarijansko malico).  
 
Ekstempora se lahko udeležijo do 3 učenci s posamezne šole.  
Prosimo vas, da nam najkasneje do torka, 26. 9. 2019, sporočite imena učencev oz. dijakov in 
mentorjev, ki se bodo ekstempora udeležili, in skupino, v kateri bi sodelovali (glej opis delavnic v 
prilogi), in sicer tako, da izpolnite priloženo preglednico in nam jo posredujte po elektronski pošti na e-
naslov dragica.samsa@gmail.com.  
Upoštevali bomo samo prijavnice, oddane do tega datuma! 
Podpisana soglasja staršev prinesite s seboj. Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 
Dragice Samse (070 732 367). 
 
Zbirno mesto za vse prijavljene udeležence in njihove mentorje bo v torek, 8. 10. 2019, ob 7.30, v atriju 
Gimnazije Koper na Cankarjevi 2 v Kopru.  
Predvideni zaključek z razglasitvijo najboljših del bo ob 14.30 prav tako v atriju Gimnazije Koper. 
V primeru slabega vremena bomo ekstempore izvedli v prostorih Gimnazije Koper. 
Veselimo se sodelovanja z vami in vašimi učenci ter vas lepo pozdravljamo. 
 

     Organizatorica:                                                                                                             Ravnatelj Gimnazije Koper: 
     Dragica Samsa                                                                                                                Bruno Petrič                                                                                   
                                                                                                                                                                                                          

Priloge: 
− program ekstempora; 
− seznam udeležencev in mentorja s posamezne OŠ; 
− podpisano soglasje staršev, da soglašajo s sodelovanjem svojega otroka na ekstemporu; 
− opis delavnic na ekstemporu in življenjepisi umetnikov, ki bodo sodelovali. 
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PROGRAM 10. MEDNARODNEGA LIKOVNEGA EKSTEMPORA – 8. 10. 2019 
 
7.30–9.00 • zbor v atriju Gimnazije Koper in izročitev soglasij staršev 

• predstavitve umetnikov ( bivših dijakov Umetniške gimnazije, likovne smeri, na 

Gimnaziji Koper) 

• navodila za delo, razdelitev materiala za ustvarjanje in malice  

9. 00–13.30 

 

13.30 

• likovno ustvarjanje na terenu (Titov trg, Trg Brolo …)  

• malica med ustvarjanjem  

• oddaja slik najkasneje do 13.30 

13.30–14.30 • topla malica za učence gostujočih šol (Dijaški dom Koper) 

14.30 • krajša prireditev, razglasitev najboljših del in podelitev nagrad 10. ekstempora 

in 2. mednarodnega natečaja za osnovne in srednje šole za oblikovanje motiva 

na oblačilu na temo (Ne)Odvisnost od tehnoloških naprav v atriju Gimnazije 

Koper  

 
SEZNAM UDELEŽENCEV EKSTEMPORA  
 
Ime in priimek mentorja (tel. štev.),  
učenca/dijaka, razred: 

SKUPINA:  MALICA 
(vegetarijansko označi z VEGI, običajno z 
OBIČ ) 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
                                                                 SOGLASJE STARŠEV 
 

Podpisani _________________________________________ soglašam, da moj/-a sin/hči 

_______________________________________________, učenec/-ka _______ razreda osnovne/srednje 

šole, ______________________________ sodeluje na 10. mednarodnem likovnem ekstemporu za OŠ in 

SŠ, ki bo potekal 8. 10. 2019 v Kopru v organizaciji Gimnazije Koper.  

Kraj in datum:                    Lastnoročni podpis staršev: 

____________________________                                            _______________________ 


