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art:tečaji
šola za risanje, slikanje,
kaligrafijo, copperplate,
keramiko, kiparstvo,
nakit, računalniški
tečaji ter priprava
devetošolcev na srednjo
šolo za oblikovanje in
fotografijo ter dijakov na
fakultete in akademije
likovne smeri

: Fakulteta za dizajn
- smer notranja oprema
- smer vizualne komunikacije
- smer tekstilije in oblačila
:		Biotehniška fakulteta
		 - oddelek za krajinsko arhitekturo
: Fakulteta za gradbeništvo
- smer arhitektura
: Pedagoška fakulteta
- smer likovna pedagogika
: Zdravstvena fakulteta NOVO!!!				
- program laboratorijska zobna protetika
: Srednja šola za oblikovanje in fotografijo,
Umetniška gimnazija
tehnik uporabnih predmetov, grafično oblikovanje in
modno oblikovanje, fotografski tehnik

art:tečaji

: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
- oddelek za slikarstvo, smer slikarstvo, grafika,
			video in novi mediji
- oddelek za konserviranje in restavratorstvo
			likovnih del
- oddelek za kiparstvo
- oddelek za industrijsko in unikatno oblikovanje
- oddelek za oblikovanje vizualnih komunikacij,
			smer ilustracija, fotografija in grafično oblikovanje
:		 Fakulteta za arhitekturo
- smer arhitektura
- smer urbanizem
:		Naravoslovnotehniška fakulteta
		 - oddelek za oblikovanje tekstilij in oblačil

intenzivne priprave na sprejemni
izpit med počitnicami
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priprava na likovni
sprejemni izpit

Največjo pozornost v šoli
namenjamo pripravi na likovni
sprejemni izpit za srednje šole,
akademije in fakultete:

Intenzivna priprava na sprejemni
izpit med počitnicami
Med jesenskimi (29. 10. – 2. 11. 2018),
zimskimi (18. 2. – 22. 2. 2019) ali (25. 2. – 1.
3. 2019) prvomajskimi (27. 4. – 2. 5. 2019) in
poletnimi (26. 6. – 31. 8. 2019) počitnicami
organiziramo intenzivne priprave na
sprejemni izpit.

INTENZIVNI TEČAJI PO MATURI
IN TIK PRED SPREJEMNIMI IZPITI
Posebno pozornost namenjamo tudi
ponovitvenim tečajem za priprave na
sprejemni izpit tik pred njihovim rokom
(termini so po maturi in pred sprejemnimi
izpiti).

KOREKTURE
Vsi naši tečajniki, ki so med letom obiskovali
naše tečaje priprave na sprejemni izpit,
imajo možnost dodatnih 2 korektur, ki jih
razpišemo pred sprejemnimi izpiti.
Sporočilo vam pošljemo po elektronski pošti.
Na korekture pridite s svojimi risbami.

Šole v tujini
Tečajnike individualno pripravljamo na likovne
sprejemne izpite za tuje šole.

Informativni dan
15. februarja 2019 med 10. in 18. uro ter
16. februarja 2019 med 10. in 12. uro
imamo v naši šoli razstavo del tečajnikov
in informativni dan.
Vljudno vabljeni na Miklošičevo cesto 38,
Ljubljana (prostori so tik ob glavni avtobusni
in železniški postaji).
VPIS V TEČAJ UREDITE NA NAŠI SPLETNI
STRANI. KLIKNITE NA VPIS V TEČAJ.
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Akademija za likovno umetnost in oblikovanje: 90 %
Pedagoška fakulteta: 98 %
Fakulteta za arhitekturo: 93 %
Naravoslovnotehniška fakulteta: 100 %
Biotehniška fakulteta: 100 %
Fakulteta za gradbeništvo: 100 %
Fakulteta za dizajn: 100 %				
Zdravstvena fakulteta: 95 %
Srednja šola za oblikovanje in fotografijo: 97 %

programi za prosti čas
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Rezultati izpitov v letu 2018:

Pripravili smo vam tudi programe za prosti
čas. Izbirate lahko med risanjem,

slikanjem, keramiko, kiparstvom,
kaligrafijo, izdelovanjem nakita in
novim tečajem copperplate.
Tečaji so namenjeni ljubiteljem umetnosti,
ki imajo željo po ustvarjanju. Primerni
so za srednješolce, študente, zaposlene,
brezposelne in upokojence.
Organiziramo tudi tečaje po naročilu za
skupine in podjetja.

Risanje oblečene figure
Risanje z upoštevanjem
perspektivične in
tridimenzionalne predstavitve
figure v prostoru na
dvodimenzionalni površini.
Risarsko-slikarska izvedba
prosto izbrane kompozicije
Vaje samostojnega izbiranja
in izvedbe kompozicijskega
motiva iz široko zastavljene
prostorske postavitve, katerih
namen je doseči izvirnost
teženj v slikarstvu.

Akademija za likovno
umetnost in oblikovanje,
oddelek za restavriranje
likovnih del

Risanje glave po živem
modelu
Cilj risanja je, da je glava obravnavana kot objekt s svojimi
razsežnostmi v prostoru.
Risanje oblečene figure
Figura in prostor okoli figure
morata biti predstavljena tako,
da so proporci usklajeni, prav
tako morajo biti usklajeni
prostorski plani.

Oblikovanje reliefa glave v
glini po mavčni predlogi
Pri tej nalogi gre za nazorno
reliefno in perspektivično
postavitev glave na osnovno
ploskev.

Akademija za likovno
umetnost in oblikovanje,
oddelek za kiparstvo
Modeliranje glave po živem
modelu
Poučili vas bomo o temeljih
volumna glave kot celote in
o detajlih, ki so potrebni za
plastični opis značaja glave.
Konstruiranje prostorske
kompozicije
Seznanili vas bomo
s sestavljanjem in
razumevanjem gradnje
kiparskega organizma s
pomočjo prostora.
Risanje po živem modelu
Naučili se boste nazorno
perspektivično in
3D-predstavitev figure v
prostoru.
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Risanje glave po živem
modelu
Risanje glave s poudarkom
na njeni voluminoznosti kot
celote z najnujnejšimi detajli.

Barvni preizkus
Barvi preizkus je pomembno
preverjanje določenih
lastnosti kandidata za
študij restavratorja likovnih
umetnin, saj je barva
nepogrešljiva sestavina
vsakodnevnega dela.

priprava na sprejemni izpit
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Akademija za likovno
umetnost in oblikovanje,
oddelek za slikarstvo

Akademija za likovno
umetnost in oblikovanje,
oddelek za industrijsko
oblikovanje
Tridimenzionalni izdelek iz
papirja
Vaje sposobnosti oblikovanja
plastičnih teles in uskladitev
posameznih elementov v
skupno kompozicijo.
Oblikovanje preproste
konstrukcije
Iz materialov, kot so letvice,
žica, vrvica, cevi, bomo izdelali
preprosto konstrukcijo. To
so vaje likovne kompozicije,
trdnosti konstrukcije,
ekonomike gradnje in
strukturne razgibanosti.
Študijska risba
Vaje sposobnosti opazovanja
in risarske spretnosti.

sposobnosti opazovanja in
risarske spretnosti. Z risbo
kandidat nazorno predstavi
figuro z upoštevanjem
perspektive in vseh
elementov.

Priprava mape za
sprejemni izpit za
ALUO
Ob vpisu na sprejemne
izpite morate oddati skrbno
pripravljeno mapo. Na tečaj
morate obvezno prinesti svoje
risbe in izdelke, da jih bomo
izbrali in razporedili v sistem.
Izdelali bomo celotno mapo,
okvirje, izbrali papir, postavili
kompozicije ...
število tečajnikov: 7
trajanje in cena:
3 tedna / 100 EUR
termin: enkrat tedensko
po tri šolske ure / datume
preverite na spletu

Akademija za likovno
umetnost in oblikovanje,
oddelek za vizualne
komunikacije
Pedagoška fakulteta,
Oblikovanje znaka
smer likovna
Vaje za sposobnost likovne
pedagogika
interpretacije in redukcije
določenega motiva.

Grafično-oblikovalska naloga,
konceptualna ilustracija ter
animiranka
Slikanje tihožitja
Vaje občutljivosti za barve
in kompozicijo slikarskega
prostora.
Študijska risba figure v
prostoru
Vaje za izpopolnjevanje

Risanje oblečene figure
Risanje z upoštevanjem
perspektivične in
tridimenzionalne predstavitve
figure v prostoru na
dvodimenzionalni površini
v tehniki risbe. Poudarjanje
usklajenosti proporcev in
prostorskih planov tako na
figuri kot v konstruiranem
perspektivičnem prostoru.

Risanje oblečene figure
Risanje z upoštevanjem
perspektivične in
tridimenzionalne predstavitve
figure v prostoru na
dvodimenzionalni površini v
tehniki risbe.
Oblikovanje tekstilij
Razmišljanje in prestavljanje
geometrijskih in organskih
oblik v vzorce. Poznavanje
osnovnih likovnih prvin in
likovnih elementov, kot so
linija, črta, smer, velikost,
tekstura, forma, barva …
Oblikovanje oblačil
Poskus ustvarjanja nove
forme oblačil s skladnostjo in
harmonijo človeškega telesa.

Fakulteta za
arhitekturo,
smer arhitektura
Perspektiva, temelji opisne
geometrije, prostoročno
risanje: risanje objektov v
perspektivi po težavnostnih
stopnjah
Spoznali boste principe
in postopke linearne
perspektive, usvojili

Biotehniška fakulteta,
smer krajinska
arhitektura
Tečaj je namenjen pripravi na
sprejemni izpit na krajinski
arhitekturi. Poučili vas bomo
o strukturi in teksturi ter
se poglobili v abstraktno
dojemanje prostora in planov
v naravi. Tečaj zajema:
spoznavanje s perspektivo
in opisno geometrijo,
prostoročno risanje, ločevanje
struktur in tekstur, abstraktno
dojemanje prostora,
zaznavanje planov v naravi
in spoznavanje krajinskih
poudarkov.

Fakulteta za dizajn,
smer notranja oprema
Prostoročno risanje: risanje
predmetov in objektov v
perspektivi, izdelava maket
Seznanili se boste z linearno,
centralno, dvobežiščno, ptičjo
in žabjo perspektivo.
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Naravoslovnotehniška
fakulteta, smer
oblikovanje tekstilij
in oblačil

zakonitosti centralne
perspektive, dvobežiščne,
ptičje in žabje perspektive,
obravnavali razne načine
upodobitve tridimenzionalnega
prostora in jih upoštevali
pri risanju. Prostorska in
velikostna razmerja predmeta
se boste naučili upodabljati s
pomočjo viziranja, s pomočjo
skice pa bomo razčlenjevali
kompozicijske možnosti
postavitve motiva in ozavestili
motiv kot celoto.

priprava na sprejemni izpit
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Risarsko-slikarska izvedba
tihožitja
Vaje samostojnega izbiranja
in izvedbe kompozicijskega
motiva iz zastavljene
postavitve.

Usvojili boste upodabljanje
tridimenzionalnega prostora
in to upoštevali pri risanju
predmetov in objektov.
Prostorska in velikostna
razmerja predmeta se boste
naučili upodabljati s pomočjo
viziranja. V nadaljevalnem
tečaju se bomo lotili izdelav
maket ter preoblikovanja
predmetov v novo risbo. Velik
poudarek na tečaju pa je tudi
na ustni pripravi na sprejemni
izpit.

Fakulteta za dizajn,
modno oblikovanje
Posvetili se bomo oblikovanju
tekstilij, geometrijskih in
organskih oblik, sestavljenih
v vzorce. Spoznavali se
bomo z osnovnimi likovnimi
prvinami in likovnimi elementi
Oblikovali vzorce in jih
prenašali na oblačila. Pridobili
si boste izkušnjo oblikovanja
oblačil in poskus ustvarjanja
nove forme s skladnostjo in
harmonijo človeškega telesa.
Risali bomo oblečene figure.
Uporabljali bomo različne
tehnike: od svinčnika, kolaža
do akvarela. Pripravili se
bomo tudi na ustni zagovor,
za kar bomo proučili
zgodovino modnega
oblikovanja, različne modne
oblikovalce itd.

Fakulteta za dizajn,
vizualne komunikacije
Tečaj je sestavljen iz risarskoslikarskega in oblikovalskega
dela, saj dober grafični

oblikovalec obvlada vse te
pojme tudi v praksi. Osnovni
tečaj zajema oblikovalske
naloge in teorijo: diptih,
logotip, ilustracijo, kolaž …
V nadaljevalnem tečaju pa
svoje znanje še poglobite
in nadgradite. Delali bomo
različne naloge s tipografijo
in likovnimi elementi ter
tehnikami. Prav tako je velik
del tečaja posvečen ustnemu
zagovoru sprejemnega izpita
in nalogam, ki jih naredite
doma.

ZA VSE TEČAJE
PRIPRAVE NA
LIKOVNI SPREJEMNI
IZPIT VELJA ISTA
CENA.
število tečajnikov: 7
čas trajanja in cena:
KRATKI / 240 EUR,
7 tednov
SEMESTRSKI / 720 EUR,
september - december
ALI oktober - januar ALI
januar - april ALI februar - maj
LETNI / 1200 EUR,
september - maj ALI
oktober - junij
termin: enkrat na teden po tri
šolske ure
material je v celoti vštet v
ceno
ZA USPEŠMO OPRAVLJEN
SPREJEMNI IZPIT
VAM PRIPOROČAMO
SEMESTERSKI TEČAJ.

Tečajniki bodo risali po
modelu in se seznanili z
viziranjem, perspektivo in
geometrijskimi liki. Uvedli
vas bomo v zakonitosti
barv, ploskovno-barvno
kompozicijo. Pozornosti
bomo namenili prostorskokonstrukcijskim nalogam
iz papirja ter grafično oblikovalskimi.
število tečajnikov: 7
čas trajanja in cena:
KRATKI / 240 EUR,
7 tednov
SEMESTRSKI / 720 EUR,
september - december
ALI oktober - januar
termin: enkrat na teden po tri
šolske ure
material je v celoti vštet v
ceno

TEHNIKE OBLIKOVANJA
- GRAFIČNO
OBLIKOVANJE
- TEHNIKE UPORABNIH
PREDMETOV
- MODNO OBLIKOVANJE
- FOTOGRAFSKI TEHNIK
UMETNIŠKA GIMNAZIJA
- LIKOVNA SMER

ŽE 18 LET
ZAPOREDOMA
IMAMO ZELO
VELIK USPEH
NA LIKOVNEM
SPREJEMNEM
IZPITU.

Začetni tečaj risanja
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Cilj, ki ste si ga zastavili, je
treba tudi doseči – le tako
se boste namreč približali
uresničitvi svojih sanj. Na
sprejemni izpit smo pripravili
že več kot 600 kandidatov, ki
so ga tudi opravili. Opravljanje
izpita na SŠOF je dogodek, na
katerega se je treba dobro
pripraviti. Z našim tečajem
boste lažje izdelali likovni
sprejemni izpit.

SREDNJA ŠOLA ZA
OBLIKOVANJE IN
FOTOGRAFIJO,
UMETNIŠKA GIMNAZIJA

programi za prosti čas
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Priprava na likovni
sprejemni izpit
za Srednjo šolo
za oblikovanje in
fotografijo, Umetniško
gimnazijo

Namenjen je vsem, ki bi se
radi naučili osnov risanja.
V skupino se lahko vključijo
tisti, ki nimajo nobenega
znanja o risanju, a bi si ga
želeli pridobiti. Kandidati
najprej poglobijo znanje
risanja osnovnih oblik likov,
prostorskih kompozicij in
tihožitij.
Tečaj zajema:			
- viziranje oziroma merjenje
- konstruktivno risanje
prostora in enostavnih teles v
prostoru			
- spoznavanje s perspektivo
- risanje osnovnih likov		
- oblikovanje kompozicije:
smer, velikost, teža, ritem ...
- določitev celote in
podvrženost detajla celoti

Tečaj risanja figure
Namenjen je tečajnikom, ki
že poznajo osnove risanja
(perspektiva, geometrija in
senčenje). Udeleženci se bodo
seznanili z anatomijo ter risali
sedečo in stoječo figuro.
Tečaj vključuje:
- risanje portretov, figure, rok
v harmoniji odnosa celotadetajl			
- spoznavanje z anatomijo
človeka			
- risanje po živem modelu,
figura v prostoru		
- krokiji različnih postavitev

Tečaj risanja portretov
Namenjen je tečajnikom, ki si
želijo pridobiti znanje risanja
portretov. Priporočamo, da

tečajnik že pozna osnove
risanja.
Tečaj zajema:
- spoznavanje z anatomijo
glave
- risanje glave po modelu
- skiciranje glave v različnih
položajih

Tečaj slikanja
Udeleženci tečaja se bodo
na začetku spoznali s temelji
likovne teorije, ki jo bodo
pozneje uporabili pri svojem
praktičnem delu. Seznanili se
bodo s tehnikami tonskega
slikanja, pri tem pa si pridobili
izkušnje s slikanjem na platno.

Tečaj keramike
Namenjen je ljubiteljem
ročnih spretnosti, ki radi
ustvarjajo z glino. Udeleženci
tečaja se bodo spoznali
z osnovami tehnologije
keramike ter ji dodali svojo
izraznost z gravuro in
barvnimi engobami.

Tečaj kaligrafije
Namenjen je ljubiteljem
lepopisja, ki se bodo spoznali
z več vrstami dvodebelinskih
pisav, s pomočjo usvojenega
znanja pa bodo po svojih željah
oblikovali izdelek, primeren
za darilo prijateljem ali domač
okras.
Tečajniki se bodo naučili:
- karolinške minuskule
- gotice
- rimske kapitelke

Tečajniki se bodo naučili:
- pisanje s peresom
Copperplate
- pisanje osnovnih elementov
- pisanje črk in številk, okrasja
		

Tečaj izdelovanja
nakita
Namenjen je ljubiteljem
ročnih spretosti, ki jim je
ustvarjanje modnih dodatkov
v veselje. Udeleženci tečaja
bodo spoznali osnovne
tehnike z raznimi perlicami,
oblikovanjem fimomase in
modelirne mase. * Izvajamo
tudi nadaljevalni tečaj
izdelovanja nakita.

ZA VSE TEČAJE ZA
PROSTI ČAS VELJA
ISTA CENA.
število tečajnikov: 7
termin: enkrat tedensko
po tri šolske ure
material je v celoti vštet v
ceno
čas trajanja in cena:
KRATKI / 240 EUR,
7 tednov
SEMESTRSKI / 720 EUR,

* Izvajamo tudi nadaljevalne
tečaje tečaje za prosti
čas.

Tečaj kiparstva
Prva stopnja tečaja kiparstva
je namenjena obvladovanju
volumnov in osnovnih lastnosti
kiparskih materialov – gline.
Zatem vajam iz modeliranja
portreta po modelu glave
iz mavca, pri čemer se
bodo tečajniki seznanili z
osnovami anatomije človeške
glave, veliko pozornosti pa
bo namenjene natančnemu
opazovanju prehodov oblik in
lomljenja ploskev. Nato bo
na vrsti modeliranje portreta
po živem modelu, kjer se
bodo udeleženci spoznali z
različnimi načini modelacije in
abstrakcije ter na koncu tudi
izdelali portret.
število tečajnikov: 7 		
čas trajanja in cena:
KRATKI / 360 EUR,
5 tednov
termin: enkrat tedensko po
štiri šolske ure
material je v celoti vštet v
ceno
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Tečaj je namenjen začetnikom,
ki šele vstopajo v svet
kaligrafije, ter vsem, ki imajo
z umetnostjo pisane besede že
izkušnje, želijo pa se naučiti
še nove pisave. Copperplate
uvrščamo med moderne
kaligrafske pisave, danes pa
se uporablja v poslovnem in
vsakdanjem življenju.

september - december
ALI oktober - januar ALI
januar - april ALI februar - maj
LETNI / 1200 EUR,
september - maj ALI
oktober - junij

računalniški oblikovalski
tečaji
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Tečaj Copperplate

Adobe Illustrator
Adobe Illustrator je
vsestransko uporaben
program, idealen predvsem
za risanje logotipov, ikon
ali ilustracij in grafov ter za
oblikovanje manj obsežnih
tiskovin, kot so oglasi, plakati
in letaki, ali za pripravo
oblikovnih osnutkov spletnih
strani.

Adobe Indesign
Adobe InDesign je vsesplošno
uporaben program. V prvi vrsti
je namenjen oblikovanju ter
postavitvi tiskovin (oblikovanje
in postavitve letakov, oglasov,
katalogov, knjig, revij) in
interaktivnih publikacij,
namenjenih spletnim ali
konferenčnim predstavitvam.

Adobe Photoshop
Adobe Photoshop spada
k osnovnim orodjem
oblikovalcev, fotografov,
ilustratorjev in vseh, ki pri
svojem delu potrebujejo
kakovostne in kreativne
slikovne predstavitve.
število tečajnikov: 5
cena: 240 EUR
termin: 3 obiski po 4 šolske
ure
RAČUNALNIK Z NAMEŠČENIM
PROGRAMOM PRINESITE S
SEBOJ NA TEČAJ.

VSI, KI BOSTE PRI
NAS OBISKOVALI
KATERIKOLI
TEČAJ, PREJMETE
DIPLOMO.
IZDAJAMO TUDI
POTRDILA O
OPRAVLJENIH
OBVEZNIH IZBIRNIH
VSEBINAH.

Individualni tečaji
Vsem, ki bi hoteli še poglobiti
svoje znanje, ponujamo
individualno izvajanje
naših programov, pri
čemer je učenje kar najbolj
prilagojeno potrebam in
željam posameznika. Za
individualno poučevanje
se je mogoče dogovoriti
tako v dopoldanskem kot
popoldanskem času. Trajanje
individualne učne ure je 45
minut. 				
cena: 45 EUR

Naročilo RISALNE TABLE
Risalna tabla je narejena iz lesa in je velika 54 x 73 x 2
cm, ter težka cca 1 kg. Tabla je preprosta za uporabo
doma, v šoli ali naravi. Lahko jo naslonite na mizo ali
stojalo in začnete ustvarjati. Na zgornjem delu je ročaj,
da jo lažje prenašate. Shranite jo lahko kjerkoli, saj
zavzame zelo malo prostora.
Cena je 33 EUR.
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Darilni bon za likovni tečaj je
lepo darilo. Kupite lahko celoten
tečaj ali samo posamezen obisk.
Boni veljajo eno leto. Naročite
ga po elektronski pošti in
izdamo ga takoj, ko je plačan
ter pošljemo na želeni naslov.

NAMENJENA JE VSEM, KI SI ŽELIJO PRIDOBITI LIKOVNO
ZNANJE PREK RAČUNALNIKA.
Z vpisom v e-šolo si lahko sami določite čas, ki ga boste porabili
za izobraževanje. Imeli boste nenehno podporo mentorja.
Predvsem pa so stroški izobraževanja nižji, saj vam ni treba
prihajati na šolo, temveč bomo vse uredili po elektronski pošti.

PREDNOSTI E-ŠOLE
Naloge se lahko lotite, kadar-koli želite in vam ni treba prihajati
v šolo. Izbirate lahko med tečaji za PROSTI ČAS (risanje,
slikanje, kaligrafija ...) in INTENZIVNIMI PRIPRAVAMI NA
LIKOVNI SPREJEMNI IZPIT.

KATERI PAKET IZBRATI?
Pripravili smo vam 3 različne pakete. Za pripravo na likovni
sprejemni izpit priporočamo večje število korektur, saj je s tem
povezano tudi večje število nalog in vaj.
* PAKET 1, 7 korektur, cena: 180 EUR
* PAKET 2, 14 korektur, cena: 250 EUR

e-šola

art:tečaji
darilni bon in risalna tabla

Darilni boni

KOMU JE NAMENJENA E-ŠOLA?

* PAKET 3, 21 korektur, cena: 350 EUR
PAKETI veljajo pol leta od dneva nakupa.

KAKO POTEKAJO KOREKTURE?
Korekture potekajo enkrat na teden, odvisno, kateri dan pošljete
material, ki ga je treba pregledati. Korekture vam vrnemo z novimi nalogami v petih delovnih dneh po prejetju vašega materiala.

KAKO ZAČETI?
Izberete si tečaj, s katerim boste svoje znanje poglobili, nato
paket korektur, se prijavite, plačate tečaj in začnemo. Po pošti
boste prejeli skripto in material potreben za tečaj.

NA KONCU TEČAJA PREJMETE DIPLOMO.

