
  
                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                     
 

                                                                                               
 

 

 

 

 

vas vabi  

na odprtje razstave »Zeleni most« različnih avtorjev,  

ki bo v sredo, 13. septembra 2017, ob 18. uri 

v Zlatorogovi galeriji na sedežu Lovske zveze Slovenije,  

Župančičeva ulica 9, Ljubljana. 

 

 

Na razstavi se bo predstavilo kar 24 avtorjev:  

Milica Koštrun, Peter Polončič Ruparčič, Majda Janša, Marija Klančar Bonca, Francka 

Dejak, Marta Tekavec, Snežana Volf, Branko Žunič, Edith Kopač, Željko Vertelj, 

Martina Starc, Vlasta Muster, Romana Kajdiž, Irena Gayatiri Horvat, Lojze Kalinšek, 

Alenka Klemenčič, Neva Vranešič Virant, Kostja Virant, Marjan Križ, Slavko Čečura, 

Nataša Fir Čečura, Slavko Pavlovič, Janez Ovsec in Tatjana Bulc. 

 

 

Goste bo pozdravil predsednik LZS, mag. Lado Bradač,  

Zeleni most bo zbranim predstavil idejni vodja projekta, Branko Žunič, 

za glasbeno popestritev pa bo poskrbela pevska skupina Binklarji. 

 

Vljudno vabljeni! 

 

 

Razstava bo na ogled do začetka oktobra 2017, vsak delavnik med 9. in 13. uro. 

 

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite na janina.zagar@lovska-zveza.si, 

najkasneje do torka, 12. septembra 2017. 

 



  
                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                     

 

O razstavi Zeleni most 

 

Na razstavi se bo predstavilo 24 avtorjev, ki so ustvarjali na likovni koloniji v 

sklopu Zelenega mosta, prireditve, ki je pod idejnim vodstvom Branka Žuniča 

potekala junija letos v Novem Kotu v občini Loški Potok. Tematika 

razstavljenih del je večinoma narava in sobivanje ljudi in živali. Likovniki, ki se 

bodo predstavili s svojimi deli prihajajo iz različnih krajev Slovenije, dva avtorja 

sta iz Hrvaške. Slike so izdelane v različnih tehnikah od akrila, akvarela do olja, 

Peter Polončič Ruparčič se bo predstavil z malo plastiko v papirmaše tehniki, 

Branko Žunič pa s kipom iz železa.  

 

Namen razstave je ponovno opozoriti na potrebo po dogovarjanju in iskanju 

možnih rešitev, da bi bilo sobivanje vseh deležnikov v naravi čim lažje. To pove 

tudi naslov Zeleni most, saj je to ime za umetne prehode živali pred prometnic, 

ki pa jih v Sloveniji pravzaprav ni. Večina avtorjev ne prihaja iz lovskih vrst, a 

so vsi veliki ljubitelji narave in jim ni vseeno, kaj se z njo dogaja. Avtorji so 

svoja dela odstopili v dobrodelne namene, zato bo nekaj od razstavljenih del 

prispevanih tudi za prihajajoči 4. Dobrodelni ples LZS, ki bo potekal 27. oktobra 

v Begunjah na Gorenjskem. 

  

 

O glasbeni skupini Binklarji 
 

Odprtje razstave bo dopolnjeval nastop pevske skupine Binklarji. Izbor 

omenjene skupine za kulturni program nikakor ni bil naključje. Vsi namreč 

prihajajo iz okolice Novega Kota, tako da zelo dobro poznajo problematiko 

divjadjo in zvermi. A ne glede na težave, ki jih imajo zaradi tega, ne zagovarjajo 

prekomernega odstrela, prav tako ne ograj in preprek, ki jih postavljamo. Svojo 

pripadnost okolišu kažejo tudi z izborom imena Binkl, kakor se po domače oz. 

po kočevarsko reče vasici Novi Kot v občini Loški Potok. 
 

 


