
UMETNIŠKA GIMNAZIJA LIKOVNE SMERI 
NA GIMNAZIJI KOPER

Prava ustvarjalnost je po navadi odraz inteligentne, 
osupljive ali celo genialne zamisli, ki nas kot strela z 
jasnega prijetno preseneti ali  jo odkrijemo samo, če 

smo res dovolj pazljivi.

Pozdravljen, kandidat za dijaka Umetniške 
gimnazije likovne smeri. Če si ljubitelj vizualne 

umetnosti v vseh oblikah, od slik, kipov 
do uporabnih dizajnov ali arhitekture, si se oglasil 

na pravem mestu. Na naši gimnaziji boš dobil 
osnovna teoretična in praktična znanja, s katerimi 
se boš lahko razvil v zrelega likovnega ustvarjalca 

– poznavalca, ki bo svojo izobraževalno pot  
nadaljeval na likovni akademiji, fakulteti za arhi-

tekturo, umetnostni zgodovini, arheologiji, likovni 
pedagogiki ali kateri drugi manj umetniški 

študijski smeri. Razvijanje likovnega talenta ni 
samo nadgrajevanje ustvarjalnosti, je predvsem 

delo, s katerim si pridobivamo izkušnje in 
spoznavamo svoje meje. Čeprav  je naš 

izobraževalni pogram gimnazijskega tipa, 
vključuje toliko praktičnega dela, da boš po 

končani srednji šoli lahko s svojimi izdelki tudi 
drugim pokazal, kaj že znaš in obvladaš. Pravi 

umetniki so vedno drzni in širši od okvirjev, 
v katere nas družba nenehno sili.

Bodi drzen tudi ti in se nam pridruži!

Matej Kocjan,
učitelj strokovnih predmetov na likovni smeri 
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Pogoj za vpis na Umetniško gimnazijo likovne smeri 
na Gimnaziji Koper (ali na drugih umetniških 

gimnazijah v Sloveniji) je opravljen
PREIZKUS LIKOVNE NADARJENOSTI (PLN).

Sestavljen je iz štirih delov:
1. Risanje po modelu (45 min).

2. Preizkus likovne ustvarjalnosti (60 min).
3. Ploskovno-barvni preizkus (80 min).

4. Konstrukcijsko-prostorski preizkus (100 min).

Informativni dnevi bodo 12. in 13. 2. 2021.

Prijava na PLN do  4. 3. 2021!

PREIZKUS LIKOVNE NADARJENOSTI  
bo  potekal 17. 3. 2021, med 14. in 19. uro, v učilnici U2

(vstop v učilnico je možen že od 13.30).

Objava rezultatov PLN-ja najkasneje do 25. 3. 2021.
oz. 8 dni po opravljenem PLN-ju.

Posredovanje potrdila o opravljenem PLN-ju 
do 26. 3. 2021.

Prijava za vpis v 1. letnik (2021/22) do 2. 4. 2021, 
prenosi prijav do 22. 4. 2021

VPIS NA ŠOLO 16. − 21. 6. 2021.

 

Oblikovanje: Matej Kocjan, 2014 ©

Na Gimnaziji Koper organiziramo 
PLAČLJIV PRIPRAVLJALNI TEČAJ ZA PLN, ki bo potekal 
od 8. 3. do 12. 3. 2021 vsak dan od 16.30 do 20.00, v 

učilnicah B1 in B2 (stavba B). 
Cena tečaja je 60€ (nujne predprijave do 26. 2. 2021, 

kontakt: andreja.rolih@gimkp.si). 
S seboj prinesite delovne pripomočke: mehke (B) svinčnike, pet 
risalnih listov formata A3, pet listov šeleshamerja formata A3, 

tempera barve s priborom (čopiče različnih velikosti, paleto, 
posodo za vodo, krpe), olfa nož, škarje, radirko, dva trikotnika, 
šestilo, tekoče lepilo (magnetin, uhu ali podobno), lepilni trak, 

sponke in trdo podlago za rezanje.
Več informacij dobite na tel. 05 611 72 74 ali 051 260 759. 

NEKAJ POMEMBNIH PODATKOV:
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LIKOVNA TEORIJA (LIT)
je temeljni teoretično-praktični predmet na 
likovni smeri, s pomočjo katerega spoznaš 
osnovne gradnike in načine sestavljanja 
kompozicije v vseh vrstah likovnih del. 
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RISANJE IN SLIKANJE (RSL)
je predsvem praktičen predmet pri katerem se naučiš 
različnih risarskih in slikarskih tehnik, prikaza prostora, 
tekstur, anatomskih značilnosti živih bitij itd.  

PREDSTAVITVENE TEHNIKE (PTE)
te naučijo praktičnih veščin načrtovanja, predstavitve in 
realizacije svojih idej v različnih likovnih tehnikah,
prostorskih projekcijah, z izdelavo modelov izdelkov za 
industrijsko oblikovanje in arhitekturo itd.

OSNOVE VAROVANJA DEDIŠCINE (OVD)
ti dajo ključna znanja o načinih ohranjanja žive in nežive 
kulturne dediščine, restavriranja poškodovanih izdelkov ter 
pomembnosti kulture kot celote.

PLASTICNO OBLIKOVANJE (PLO)
ti predstavi tradicionalne in sodobne materiale za izdelavo 
prostorskih objektov (plastik, kipov, instalacij) ter načine 
njihove obdelave. 

bivalna kultura (BIK)
prikazuje načine življenja ljudi skozi njihovo kulturo, prostor 
in čas. Z njo spoznaš različne oblike načrtovanja bivališč, 
družbenih sistemov in razloge za nastanek etnoloških 
značilnosti različnih kultur, od običajev do mode.

PROJEKTI
Na Umetniški gimnaziji likovne smeri sodelujemo tudi z zunanjimi naročniki 
ali organizatorji prireditev, natečajev, razpisov itd. Do zdaj so naši dijaki 
ilustrirali knjige, izvedli poslikave prostorov, oblikovali svetlobno-zvočne 
instalacije, snemali podovodne �lme ter razstavljali po Sloveniji in v tujini. 

strokovne EKSKURZIJE
Vsako leto izvedemo enodnevno strokovno ekskurzijo po 
slovenskih krajih ter večdnevno strokovno ekskurzijo v 
tujino, kjer si v živo ogledamo umetnine “in situ” (na kraju 
nastanka). Tako na pristen način doživimo originalna 
likovna dela, različne kulture in naključja, ki jih v domačem 
okolju ne moremo.

UMETNOSTNA ZGODOVINA (UZG)
je osnova za razumevanje celostnega razvoja 
likovne umetnosti skozi zgodovinska obdobja, 
njihovih slogov, predstavnikov, 
najpomembnejših likovnih del itd. 

Lilijana Bojanić — UZGDragica Samsa — PTE, RSL, LIT Jeronima Kastelic —  LIT, OVD, BIK Matej Kocjan — RSL, PLO, LITProfesorji:
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