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Dobrodelni Leo klub Ptuj je bil ustanovljen 

pred več kot 10 leti. Leo klubi so mladinske 

organizacije oz. podmladki Lions klubov, ki 

se trudijo mladim zagotoviti pogoje za njihov 

nadaljnji razvoj in nemoteno vključevanje v 

družbo. V ta namen organiziramo dobrodelne 

projekte, na katerih smo v zadnjih letih zbrali 

številna finančna in materialna sredstva, s katerimi 

smo obdarili več kot 1.000 posameznikov in družin 

v lokalnem okolju. 

Najstarejši in najbolj prepoznaven projekt Leo 

kluba Ptuj je likovna kolonija Bejži čopič, kurent 

gre, ki jo organiziramo že 13. leto zapored. Tudi 

letos smo nagovorili različne umetnike, kateri so 

nam podarili resnično navdušujoča dela, ki jih 

predstavljamo v katalogu. Za sodelovanje se jim 

iskreno zahvaljujemo. 

Vsa, v katalogu predstavljena dela, bomo 

ponudili na dražbi in tako poskušali zbrati čim več 

sredstev za finančno ter materialno pomoč 

socialno ogroženi družini in njenim šoloobveznim 

otrokom z obrobja Haloz. 

Pri izvedbi letošnje likovne kolonije nam 

pomagajo Miheličeva galerija Ptuj, Vinarstvo 

Toplak in Vital d. o. o. 

Ogled umetniskih del v živo bo možen na dan 

dogodka, 24. 2. 2017, od 19.30 ure dalje v 

Miklošičevi galeriji. 
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Začetki slikanja Helene 

Rožencvet segajo v 

ustvarjanje s svinčnikom, ki se 

je tekom izobraževanja 

nadgradilo s slikanjem, 

posebne razsežnosti 

ustvarjanja ji predstavljajo

stene. Njen realističen pogled 

na svet je rodil prav takšen stil 

slikanja. Skozi umetnino se 

skuša približati čim večjemu 

vtisu realnosti ter dodati tisto 

nekaj, kar poudari sam 

predmet na sliki.

HELENA ROŽENCVET

 

Merylin (2017)

akril na platnu 

30 × 30 cm 

Izklicna cena: 50 €



Živa Tomanič je študentka 

ilustracije na Akademiji za 

likovno umetnost in 

oblikovanje v Ljubljani. V 

svojih delih se ukvarja 

predvsem s kombiniranjem 

naturalizma z abstrakcijo, 

zanimajo pa jo tudi strip in 

zaporedja podob kot nosilci 

zgodbe. Njena dela so 

večinoma v tehniki svinčnika, 

tuša in akvarela.

ŽIVA TOMANIČ

Pustni sprevod 

(2017) 

mešana tehnika 

19,5 x 55,5 cm 

Izklicna cena: 30 € 



Katarina Zakrajšek se je 

rodila leta 1989 v Ljubljani. Je 

bodoča diplomantka 

slikarstva, lepih umetnosti in 

modernih praks šole 

Arthouse. Svojo kreativnost 

prepleta na različnih področij, 

od izdelave nakita do 

slikarstva in ilustracij. Deluje 

in ustvarja v Ljubljani in 

Zagrebu.

KATARINA ZAKRAJŠEK 

Kurent (2017)

O.M. originalna monotipija, 

70 x 50 cm 

Izklicna cena: 30 € 



Sara Čeh se je rodila 1995 na 

Ptuju. S slikanjem je začela 

že v osnovni šoli, kjer je imela 

svojo prvo samostojno 

razstavo. Šolanje je 

nadaljevala na  gimnaziji Ptuj, 

sedaj jo srce vodi skozi študij 

slikarstva na Šoli za risanje in 

slikanje Arthouse v Ljubljani. 

V zadnjih letih najraje slika 

abstraktne motive in motive 

narave.

SARA ČEH

Maska (2017)

akril na platno, 

50 x 40 cm 

Izklicna cena: 80 € 



Zlatko Lazar se je rodil leta 

1974 na Ptuju. Je ljubiteljski 

slikar samouk, ki ustvarja že 

dobrih 15 let. Navdih za 

slikanje mu daje narava, iz 

katere črpa motive svojih del. 

Posebej rad slika tihožitja, 

spogleduje pa se tudi z 

abstrakcijo. Najraje se 

poslužuje tehnike olje na 

platnu, pri srcu pa mu je tudi 

lesonitna tehnika.

ZLATKO LAZAR

Rože (2017)

olje na platno, 

65 x 70 cm 

Izklicna cena: 50 € 



Franc Simonič je profesor 

likovne umetnosti v pokoju. 

Ustvarja predvsem v oljni in 

akrilni tehniki, sicer pa slika 

tudi v akvarelu, gvašu, 

pastelu in drugih mešanih 

tehnikah. Preizkuša se tudi v 

grafičnih tehnikah, kot so 

risbe z grafičnim svinčnikom, 

ogljem ter v tiskanih grafikah 

linoreza, jedkanice, 

kolografije ipd. Motive najde v 

glavnem v naravi, arhitekturi, 

slika portrete in tihožitja ter 

abstraktne izraze.

FRANC SIMONIČ

Šopek s perunikami 

(2010)

olje na platnu 

50 x 40  

Izklicna cena: 100 € 



Nadja Punčuh se je rodila leta 

1990 v Slovenj Gradcu. Svojo 

smisel za umetnost je začela 

izražati z notranjim dizajnom, 

kar pa jo je pripeljalo tudi do 

ljubiteljskega slikanja. V 

svojem značilnem, bogatem 

abstrakten slogu najraje 

uporablja tehniko akril na 

platnu, ki ga pogosto popestri 

z najbolj žlahtno noto.

NADJA PUNČUH

Viva la Vida (2017)

Akril na platnu 

70 x 50 

Izklicna cena: 50 € 



Branko Zupanič že od svojih 

rosnih let simpatizira z 

umetnostjo. Čez njegovo 

življenjsko pot pa ga je ta 

pripeljala do profesionalnega 

oblikovanja, dizajna in 

aranžiranja, s katerim se 

ukvarja še danes. Zelo rad pa 

se ukvarja 

tudi s slikarstvom. Njegova 

inspiracija za slikanje so 

ljudski običaji in 

njihova vizualizacija, stil 

risanja pa je nadvse 

realističen.

BRANKO ZUPANIČ

Zaklali so ga (2017)

akril na platnu, 

50 x 40 

Izklicna cena: 80 € 



VESNA KAMENŠEK

Vesna Kamenšek je radovedna 

raziskovalka življenja. Vse

življenje išče odgovore na 

vprašanja o sebi, svetu, življenju, 

odnosih, vesolju, stvarstvu, 

razumevanju vpetosti v le tega, 

uresničenju sebe v večnosti. 

Spoznavati in razumeti sebe, je 

ključ do razumevanja življenja, 

drugih, odnosov, stvarstva, 

vidnega in subtilnega. 

Samouresničevanje, spoznavanje 

sebe je pravzaprav naša 

ustvarjalnost in slikarstvo je eden 

izmed številnih načinov, s 

katerim se skozi igro barv, oblik, 

navdiha, z božansko prisotnostjo 

igra s kreatorjem.

Ljubezen (2017)

akril na platnu 

80 x 60 cm 

Izklicna cena: 150 € 



NINA PUFIČ

Nina se je rodila v Mariboru. 

Že v mladih letih je izražala 

velik talent in 

zanimanje za umetniško izraž 

anje. Obiskovala je srednjo 

šolo za oblikovanje v 

Mariboru, nato pa študij 

nadaljevala na Šoli za risanje 

in slikanje Arthouse, kjer je 

leta 2010 tudi diplomirala, 

sedaj pa zaključuje tudi 

magistrski študij likovne 

pedagogike na fakulteti v 

Mariboru. Tekom življenja je 

Nina navdih in motive iskala 

povsod po svetu.

Vzhod (2017)

različne tehnike na platnu  

70 x 50 cm 

Izklicna cena: 150 € 



Zimska  idila  (2017)

GREGOR SAMASTUR

Gregor Samastur se je rodil leta 

1960 na Ptuju. Za likovno umetnost 

ga je v gimnazijskih letih navdušil 

njegov profesor. S slikarstvom se je 

pričel resneje ukvarjati, ko se je 

zaposlil v ZUDV Dornava. V vseh 

letih svojega likovnega snovanja je 

ustvarjal v različnih tehnikah. Sprva 

je slikal na les, nato se je preizkusil v 

tehniki olje na platno, od leta 1991 

pa najpogosteje uporablja likovno 

tehniko akril na platno. V zadnjih 

letih ustvarja tudi podobe iz lesa, 

mavca in gline. Motivika njegovega 

dela je zelo raznolika, v največji meri 

pa motivno izhaja iz narave. Njegov 

ustvarjalni opus lahko v grobem 

razdelimo v dva sklopa: abstraktni 

objekti in pokrajine. Za svoja dela je 

prejel tudi več nagrad.

olje na platnu 

50 x 50 cm 

Izklicna cena: 100 €
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