
INFORMACIJE NA UVODNI URI PRI PREDMETU LIT1 (likovna teorija 1) 
 

1. Teme in vsebine, ki jih bomo obravnavali v šol. l. 2020/21: panoge likovnega ustvarjanja, vidno 
zaznavanje, orisni in orisani likovni elementi – točka, linija, ploskev, oblika, svetlo-temno, 
prostor in barva.  

2. Načini in kriteriji ocenjevanja: 
- dijak mora pridobiti vsaj 3 ocene na konferenco (dve vaji in pisno ocenjevanje znanja) 
- vsak zaključek konference bo izvedeno pisno ocenjevanje znanja  
- pri predmetu se ocenjujejo pisne naloge, vaje, izdelki in ustno izpraševanje 

3. Programi in vaje se bodo izvajali tako v šoli kot doma. Rok za oddajo izdelkov bo določen za vsako 
vajo posebej. V primeru, da se programi ne oddajo v roku ali sploh ne oddajo, se to upošteva 
pri oblikovanju zaključne ocene iz določenega programa/vaje. 

4. (!) Pri ocenjevanju likovnih del in zaključevanju ocene ob zaključku šolskega leta se upošteva 
dijakov napredek, trud, delo pri urah, težnja k izboljšavi ter iskanje novih načinov izražanja. 

5. Seznam učnih gradiv:  
- učbenik Likovna teorija (N. Šušteršič, M. Butina, B. De Gleria, I. Skubin, K. Zornik,  Likovna 

teorija, Debora, Ljubljana 2004) 
- e-učbenik: https://eucbeniki.sio.si/lum/index.html   
- šolska spletna učilnica Moodle (Arnes) - vstopni ključ UG201, Office 365 (gesla dobite v 

tajništvu) 
Seznam potrebščin, ki jih morajo dijaki imeti vedno s sabo: 
- Nujni delovni pripomočki: svinčniki (H in B - B6), radirka, šilček, papir šeleshamer A3 

format, skicirka, flomastri ali peresa različnih debelin (z zašiljeno in sploščeno konico), 
rotring pisala, ravnila in šablone, tuš, škarje, olfa nožek, lepilo, barve (akrili), barvice, 
kolaž papir + osebni računalnik, pametni telefon 

- Priporočeni delovni pripomočki: risalna tablica, digitalni fotoaparat, skener, tiskalnik 
- Priporočena zaloga materiala: 

• 100 listov A4, navadni pisarniški (80-100g) 
• 10 listov A3 šeleshamer 
• 1 črn šeleshamer B1 (100x70cm) ali 2 x B2 (50x70cm)  
• svinčniki + flomastri (5+5) 
6. Zaželjeno je, da dijaki vaje izdelujejo s pomočjo računalnika in s tem spoznajo osnovne grafične 

(Gimp, Corel, Photoshop, Inkscape) ter 3D / CAD programe (Blender, Rhinoceros, AutoCAD, 
Solidworks, SketchUp).  

7. Vsi dijaki brez primernega pribora in vsi tisti, ki bodo motili pouk, bodo dobili alternativne 
zadolžitve (zaposlitve) pri urejanju arhiva oz. razstavnih površin po šoli.  

8. Obiski in postavitve razstav.* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eucbeniki.sio.si/lum/index.html


INFORMACIJE NA UVODNI URI PRI PREDMETU PLO (plastično oblikovanje) 
 

1. Teme in vsebine, ki jih bomo obravnavali v šol. l. 2020/21: kiparstvo kot umetnost volumna, 
kiparski materiali in kiparska tehnologija: glina in keramika, odlivanje, obla plastika, kamen in 
les, arhitekturna plastika ter seminarske naloge na temo slovenskih in svetovnih kiparjev. 

2. Načini in kriteriji ocenjevanja: 
- dijak mora pridobiti vsaj 3 ocene na konferenco (dva praktična izdelka in eno pisno 

ocenjevanje znanja / seminarska naloga – 2. konf. / mapa) 
- pri predmetu se ocenjujejo vaje, izdelki, mapa in ustno izpraševanje 

3. Večina programov in vaj se bo izvajala izključno v šoli. Rok za oddajo izdelkov bo določen za vsako 
vajo posebej. V primeru, da se programi ne oddajo v roku ali sploh ne oddajo, se to upošteva 
pri oblikovanju zaključne ocene iz določenega programa/vaje. 

4. (!) Pri ocenjevanju likovnih del in zaključevanju ocene ob zaključku šolskega leta se upošteva 
dijakov napredek, trud, delo pri urah, težnja k izboljšavi ter iskanje novih načinov izražanja. 

5. Seznam učnih gradiv:  
- e-učbenik: https://eucbeniki.sio.si/lum/index.html   
- spletna učilnica Moodle (Arnes) - vstopni ključ 3D2020 , Office 365 (gesla dobite v 

tajništvu) 
- Nujni delovni pripomočki za izvedbo vaj in nalog pri pouku PLO: svinčniki (H in B - B6), 

radirka, šilček, skicirka, flomastri ali peresa različnih debelin (z zašiljeno in sploščeno 
konico), modelirke, laks ali žica za rezanje gline, olfa nožek, lepilo za les, barve (akrili), 
žica, klešče, brusni papir različne zrnatosti (70 - 1200) + osebni računalnik, pametni 
telefon 

- Priporočeni delovni pripomočki: zaščitna obleka, modelarska žagica, dleta, risalna tablica 
digitalni fotoaparat, skener, tiskalnik 

- Priporočena zaloga materiala: 
• 100 listov A4, navadni pisarniški (80-100g) 
• 10 listov A3 šeleshamer 
• 1 črn šeleshamer B1 (100x70cm) ali 2 x B2 (50x70cm)  
• svinčniki + flomastri (5+5) 
6. V sklopu pouka načrtujemo izpeljavo enodnevne ekskurzije v Ljubljano -  ogled Operne hiše in 

njenih kiparskih del (A. Gangla) ter drugih javnih kipov po Ljubljani; ali na drugo lokacijo 
povezano s temami iz PLO-ja, ter sodelovanje pri projektih, ki se povezujejo z vsebinami 
predmeta.  

7. Vsi dijaki brez primernega pribora in vsi tisti, ki bodo motili pouk, bodo dobili alternativne 
zadolžitve (zaposlitve) pri urejanju arhiva oz. razstavnih površin po šoli.  

8. Obiski in postavitve razstav.* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eucbeniki.sio.si/lum/index.html


 
INFORMACIJE NA UVODNI URI PRI PREDMETU RSL3 (risanje in slikanje 3) 
 

1. Teme in vsebine, ki jih bomo obravnavali v šol. l. 2020/21: barva v slikarstvu, interier in tihožitje, 
anatomija človeškega telesa: tonsko slikanje okostja, lobanje, portret (karikatura), risanje in 
slikanje po živem modelu, seminarske naloge o pomembnejših predstavnikih svetovnega 
slikarstva ter grafične tehnike. 

2. Načini in kriteriji ocenjevanja: 
- dijak mora pridobiti vsaj 3 ocene na konferenco iz praktičnih vaj (+ ena ocena v prvi 

konferenci iz seminarske naloge) 
- dijak si je dolžan pridobiti vsaj eno oceno v šol. l., z udeležbo na ekstempore ali delavnici, 

ki je organizirana izven rednega pouka 
- pri predmetu se ocenjujejo vaje, izdelki in ustno izpraševanje 

3. Večina programov in vaj se bo izvajala izključno v šoli. Rok za oddajo izdelkov bo določen za vsako 
vajo posebej. V primeru, da se programi ne oddajo v roku ali sploh ne oddajo, se to upošteva 
pri oblikovanju zaključne ocene iz določenega programa/vaje. 

4. (!) Pri ocenjevanju likovnih del in zaključevanju ocene ob zaključku šolskega leta se upošteva 
dijakov napredek, trud, delo pri urah, težnja k izboljšavi ter iskanje novih načinov izražanja. 

5. Seznam učnih gradiv:  
- e-učbenik: https://eucbeniki.sio.si/lum/index.html   
- spletna učilnica Moodle (Arnes) - vstopni ključ 3D2020 , Office 365 (gesla dobite v 

tajništvu) 
- Nujni delovni pripomočki za izvedbo vaj in nalog pri pouku RSL: svinčniki (B - B6), oglje, 

lepilni trak različnih širin, radirka, šilček, skicirka, olfa nožek, barve (akrili), čopiči s 
sploščeno konico (različnih dimenzij 5 - 30), paleta za mešanje barv, lonček za vodo, papir 
B1 (pak ali šeleshamer), fiksir + osebni računalnik, pametni telefon 

- Priporočeni delovni pripomočki: zaščitna obleka, platna različnih dimenzij, kolaž papir, 
škarje, lepilo za les, slikarska lopatica, plastične (pleksi) ali cinkove plošče, risalna tablica 
digitalni fotoaparat, skener, tiskalnik 
Priporočena zaloga materiala: 

- 100 listov A4, navadni pisarniški (80-100g) 
- 5 risalnih listov B2 (50x70cm) + 2 poli pak papirja B1 
- svinčniki + oglje (5+5) 

 
6. Delavnice iz grafike se bo izvajala v organizaciji z Društvom likovnih pedagogov Primorja (DLPP). V 

primeru, da slednje odstopi od organizacije delavnice,  se bo ta realizirana na Gimnaziji Koper. 
7. Vsi dijaki brez primernega pribora in vsi tisti, ki bodo motili pouk, bodo dobili alternativne 

zadolžitve (zaposlitve) pri urejanju arhiva oz. razstavnih površin po šoli.  
8. Obiski in postavitve razstav.* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eucbeniki.sio.si/lum/index.html


INFORMACIJE NA UVODNI URI PRI PREDMETU RSL4 (risanje in slikanje 4) 
 

1. Teme in vsebine, ki jih bomo obravnavali v šol. l. 2020/21: krokiji, risana in tonska študija figure, 
sedeča in stoječa figura, kontrapost, renesančne in moderne slikarske tehnike, kopiranje slik, 
seminarske naloge o pomembnejših  slovenskih slikarjih. 

2. Načini in kriteriji ocenjevanja: 
- dijak mora pridobiti vsaj 3 ocene na konferenco (iz vaj in eno oceno iz seminarske naloge v 

1. konferenci) 
- dijak si je dolžan pridobiti vsaj eno oceno v šol. l. z udeležbo na ekstempore ali delavnici, ki 

je organizirana izven rednega pouka 
- pri predmetu se ocenjujejo vaje, izdelki in ustno izpraševanje 

3. Večina programov in vaj se bo izvajala izključno v šoli. Rok za oddajo izdelkov bo določen za vsako 
vajo posebej. V primeru, da se programi ne oddajo v roku ali sploh ne oddajo, se to upošteva 
pri oblikovanju zaključne ocene iz določenega programa/vaje. 

4. (!) Pri ocenjevanju likovnih del in zaključevanju ocene ob zaključku šolskega leta se upošteva 
dijakov napredek, trud, delo pri urah, težnja k izboljšavi ter iskanje novih načinov izražanja. 

5. Seznam učnih gradiv:  
- e-učbenik: https://eucbeniki.sio.si/lum/index.html   
- spletna učilnica RSL4 
- nujni delovni pripomočki za izvedbo vaj in nalog pri pouku RSL: svinčniki (B - B6), oglje, 

lepilni trak različnih širin, radirka, šilček, skicirka, olfa nožek, barve (akrili), čopiči s 
sploščeno konico (različnih dimenzij 5 - 30), paleta za mešanje barv, lonček za vodo, papir 
B1 (pak ali šeleshamer) + osebni računalnik, pametni telefon 

- priporočeni delovni pripomočki: zaščitna obleka, platna različnih dimenzij, kolaž papir, 
škarje, lepilo za les, slikarska lopatica, risalna tablica, digitalni fotoaparat, skener, 
tiskalnik  
Priporočena zaloga materiala: 

- 100 listov A4, navadni pisarniški (80-100g) 
- 5 risalnih listov B2 (50x70cm) + 2 poli pak papirja B1 
- svinčniki + oglje (5+5) 

 
6. Vsi dijaki brez primernega pribora in vsi tisti, ki bodo motili pouk, bodo dobili alternativne 

zadolžitve (zaposlitve) pri urejanju arhiva oz. razstavnih površin po šoli.  
7. Obiski in postavitve razstav.* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eucbeniki.sio.si/lum/index.html


 
*Termini in programi za enodnevne ekskurzije ter obiski razstav, še niso dokončno določeni.  
 
Razstave se bodo čez šol. l. postavljale na hodnikih in v atriju Gimnazije Koper in na lokacijah, ki nam bodo 
dane na razpolago. Najlažje izvedljive bodo virtualne (digitalizirane) razstave izdelkov na spletni 
strani šole.  
Za njihovo postavljanje in pospravljanje bodo zadolženi vsi dijaki umetniške gimnazije in tudi drugih 
oddelkov na GK. Spodbujali bomo samostojno predstavitev likovnih del naših dijakov širši javnosti. 
 
Obiskovanje krožkov, pomoč pri postavitvi in izvedbi razstav, pomoč sošolcem in profesorjem se bo štela v 
ure OIV (2-70 ur).  
 
Dejavnosti, ki se štejejo v obvezni del OIV (30ur) so v rdeči.  
Šol. dejavnosti v letu 2020/21: 

-  (sep. – nov.) šolski natečaj za aforizme in karikature na temo Covid-19 oz. »Šolske korona 
šale” 

- (sep. – jun.) Računalniško oblikovalski krožek + Napredno 3D oblikovanje in priprava za 3D 
tisk / 35 + 35 ur  

- »Moja prva samostojna likovna razstava« - samostojne razstave dijakov likovne smeri (1.-
3. letnika) / 8 ur 

- (?april) Obvezna večdnevna ekskurzija po Sloveniji (se šteje k pouku) 
- (?april-junij) 11. Slikarski ekstempore GK ?? (se šteje k pouku) 
- (? junij) Strokovna ekskurzija UG v Ljubljano – likovniki, glasbeniki / 8 ur 
- (feb.) zaključna akademija 4. Letnikov / 8 ur 
- (?) Srečanje UG Slovenije v Ljubljani, SŠOF (največ 8 dijakov) / 16 ur 

 
 
Govorilne ure za dijake so 1xteden (dijak naj se predhodno najavi), po možnosti  preko spleta! 
 

 
Prof. LIT, RSL in PLO, Matej Kocjan 

 


