
                                                  
 
Vodstvi Društva likovnikov Trebnje in Društva vinogradnikov »Lisec« Dobrnič sta 
se dogovorili, da zaradi druženja, poživitve kulturne dejavnosti in promocije okolja ter 
prostora, skupaj organizirata slikarski ex tempore z naslovom LISEC 2017. K 
sodelovanju vabita čim širši krog likovnih ustvarjalcev in sicer pod naslednjimi pogoji: 
 
 

 
KDAJ in KJE: 
 
Likovni ex tempore LISEC 2017 bo v soboto, 29. aprila 2017 od 9. do 17. ure na 
Liscu, zahodno od naselja Dobrnič. Zbor udeležencev ex tempora bo ob zidanici Pod 
piramido, Lisec 64b, Dobravška pot. 
 
Lisec je v občini Trebnje, zahodno od Dobrniča, dostopno iz smeri Trebnje – Dobrnič; 
Pluska - Dobrnič ali iz Smeri Žužemberk - Dobrnič. Je razloženo naselje na obsežnem 
pobočju istoimenskega hriba, ki se vleče v smeri severozahod – jugovzhod. 
 
TEMA IN TEHNIKE: 
 
Tema slikanje je prosta. Organizatorji pa priporočajo, da bi bila tema slikanje 
promocija Lisca in  geografsko – vinogradniškega območja ter ustvarjanje vezano na 
to vinogradniško – kulturno dediščino (krajina, objekti, vinogradniško orodje in oprema 
…). Zaželene so tudi etnografske teme (stari objekti, orodja …). 
 
Na ex temporu lahko avtorji ustvarjajo v vseh tehnikah. 
 
TEHNIČNA ZAGOTOVITEV: 
 
Organizatorji bodo zagotovili za vsakega udeleženca slikarsko podlogo (po eno platno 
do velikosti 50 x 70; za tiste, ki bodo slikali akvarel ali vinorel pa akvarelni papir 
velikosti 30 x 42). Eno ustvarjeno delo vsakega izmed avtorjev, udeležencev,  bo po 
dokončanju postalo last Društva vinogradnikov »Lisec« Dobrnič in bo namenjena 
promociji, razvoju in humanitarnim dejavnostim. Format slike naj ne bi bil manjši kot 
40 x 50 in ne večji kot 60 x 80. 



 
Oddana dela (platna) naj imajo urejene robove in pritrjena obešala, slike na papirju pa 
naj bodo v paspartujih. 
V primeru slabega vremena bodo zagotovljeni prostori za slikanje pod nadstreški 
zidanic in v kraju Dobrnič. 
 
PREHRANA: 
 
Organizatorji bodo zagotovili za udeležence prehrano in sicer »jutranjo kavo«, za 
dopoldan sendvič ter vodo, ob 13. uri kosilo in malico ob zaključku ob 17. uri, ko bo 
tudi priložnostna razstava del na samem Liscu. 
 
RAZSTAVE, PRIZNANJA in  PROMOCIJA: 
 
Ustvarjena dela na ex temporu LISEC 2017 bodo razstavljena v mesecu maju v 
Baragovi galeriji v Trebnjem. Strokovna žirija bo na razstavi v mesecu maju v 
Trebnjem razglasila tri najboljša dela ter tri pohvale in zagotovila, da bo večina 
ustvarjenih del objavljenih tudi v posebni, tradicionalni publikaciji Zveze društev 
vinogradnikov Dolenjske (izhaja v 2000 izvodih). Vsi udeleženci bodo prejeli listine o 
sodelovanju. 
 
 KDO LAHKO SODELUJE IN PRIJAVE: 
 
Sodelujejo lahko vsi ljubiteljski in akademski slikarji(ke), ne glede na to ali so člani 
društev ali ne. 
Sodelovali bodo tudi otroci Osnovne šole Veliki Gaber. 
 
 
Vse, ki se bodo odločili za sodelovanje, naprošamo, da svojo udeležbo potrdijo na 
email: drustvo.likovnikov.trebnje@gmail.com ali na tel. štev 041 810 698 (Brane 
Praznik), najkasneje do ponedeljka, 24. aprila do 14. ure. 
 
 
 
 

Brane Praznik 
Predsednik društva likovnikov 

Trebnje 

 Anica Maraž 
Predsednica Društva vinogradnikov 

»Lisec«  Dobrnič 
 
                                                                        
 
 
 
Vse dodatne informacije: 
 
Anica Maraž, telefon: 040 468 731 
Brane Praznik, telefon: 041 810 698 
Majda Gazvoda, telefon: 031 362 191 
 
 
Ctrl + klik: 
https://www.google.si/maps/place/Lisec+64,+8211+Dobrni%C4%8D/@45.8585098,14
.9523876,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47651d7355b55de7:0xc0117923d2d247
77!8m2!3d45.8585061!4d14.9545816 
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