
    
     NAVODILA ZA DELO PRI PREDMETU PREDSTAVITVENE TEHNIKE  -  P R T  1 
 

Predmet predstavitvene tehnike se izvaja v 1. letniku v obsegu 70 ur v enem šolskem letu.  
Pri predmetu PRT 1 se boste dijaki seznanili z uporabo osnovnega klasičnega in sodobnega risarsko 
konstrukcijskega orodja in pripomočkov ter risarskih likovnih tehnik, z osnovami - klasičnih metod 
prostorskega načrtovanja in s pravili tehničnega in grafičnega sporazumevanja.  
Predmet PRT 1 je pomemben predmet, pri katerem si razvijate prostorsko predstavo na način, ki vam bo 
omogočal samostojno branje in oblikovanje predstavitveno tehničnih likovnih rešitev. 
 
1. Material in pripomočki za PRT1: 
Seznam potrebščin, ki jih morajo dijaki imeti vedno s sabo: 
velik zvezek na klik brez črt, tehnični svinčnik, geo trikotnik, šestilo, radirka in material in pripomočki po 
dogovoru! 
Ostale potrebščine:  flomastri ( en tanek, en debel), , rotringi - rapidografi ( vsaj dva: en tanek npr. 0.2 in en 
debelejši npr. 0.8 ), dva večja trikotnika,  večje ravnilo, navadne barvice, kaligrafska peresa, držalo za pero, tuš 
ali tempera barva, listi šeles hamer A4 (5 kom), A4 ( 5 kom) in A1 (3 kom), PANTONE (Letraset) markerji, 
barvni pasteli, krivulniki, ravnila s šablonami - krogi, tuši, večji pak papirji, barvni papirji, pavz papir, 
+ material in orodje za LIT in RSL:  
risalni listi A3, A4, mape za likovna dela, rolo za shranjevanje A1 papirjev, svinčniki HB, B, 2B ali mehkejši,  
tempera barve, čopiči za tempera barve, akvarelne barve, akvarelni čopiči, kemični svinčnik, trstika, črn tuš, 
pero, barvice, lepilo, škarje, olfa nož… 
 
Dijaki morajo obvezno k vsaki šolski uri prinesti ustrezne risarsko - tehnične pripomočke in materiale.  
V kolikor pripomočkov nimajo morajo risati s pripomočki, ki jih imajo s seboj, kar seveda vpliva na oceno 
končnega likovnega izdelka.  
 
2. Obvezna literatura za dijake: 
Dušan Šušteršič: Predstavitvene tehnike, Mohorjeva založba, Celovec – Ljubljana - Dunaj, 2008 
Priporočljiva literatura: Koludrovič: Tehnično risanje, Tehnična založba Slovenije, Ljubljana 1992                              
 
3. Načini ocenjevanja: 
A. Pisno:   

PISNO OCENJEVANJE ZNANJA:(dvakrat v šolskem letu). Ocenjuje se določen sklop predelane učne snovi, 
s poudarkom na teoretičnem znanju. Dijak, ki pristopi k pisnemu ocenjevanju znanja mora svoj pisni 
izdelek oddati, tudi če ga ni rešil.  
PREDSTAVITVENO-TEHNIČNE NALOGE / IZDELKI DIJAKOV / DOMAČE NALOG. Predstavitvene  naloge ali 
programe mora dijak obvezno oddati do določenega datuma. V primeru, da profesor zaradi 
neupravičenih razlogov ne dobi izdelka dijaka do predvidenega datuma oddaje, ga lahko oceni po 
drugačnih kriterijih ali ga sploh ne oceni. Med praktične izdelke se štejejo tako predstavitveno tehnične 
naloge, ki so bile narejene pri pouku kot doma.                  

       B.     Ustno: 
         ZAGOVOR PREDSTAVITVENO - TEHNIČNIH NALOG zahteva dijakovo ustrezno argumentacijo o       

določenem predstavitveno tehničnem problemu.  
USTNO OCENJEVANJE TEORETIČNEGA ZNANJA: je potrebno samo v primerih pomanjkanja ali   
popravljanja pisnih ocen. 
 

Skupna ocena je sestavljena iz ocenjevanja teoretičnega znanja in ocene predstavitveno tehničnih  
nalog. Vrednotenje dela poteka sproti in ob zaključkih posameznih poglavij. Delo dijakov se ocenjuje  
glede na dana izhodišča, pomemben je delež, ki ga oblikujejo dijaki sami, ko je govora o projektnem delu. 
Vsi likovni izdelki so last šole do zaključka šol. leta in se lahko uporabljajo za razstave in drugo promocijo šole. 
Boljše predstavitveno - tehnIčne izdelke obdrži šola za arhiv s privoljenjem dijaka avtorja. 
 
Pri ocenjevanju likovnih del in zaključevanju ocene ob zaključku šolskega leta se upošteva dijakov  napredek, 
trud, delo pri urah, stremenje k izboljšavi ter iskanje novih načinov izražanja. 
 

Želim vam veliko uspeha in ustvarjalnega navdiha! 
Prof. Dragica Samsa 


