
 

 
Celje, 28. 1. 2021 

PRIPRAVE NA PREIZKUS LIKOVNE NADARJENOSTI 

FOTOGRAFSKI TEHNIK 

Na šoli smo začeli z izvajanjem novega programa in se že vsi veselimo novih izkušenj in navdihov 

ustvarjalnosti. Imamo izjemne učitelje strokovnih predmetov na področju likovne pedagogike, ki vam bodo 

z veseljem priskočili na pomoč pri pripravah na preizkus likovne nadarjenosti, ki je pogoj za vpis v ta 

program. 

Priprave bomo zaradi slabih epidemioloških razmer izvedli v spletnem okolju MS TEAMS. Potekale med 17. 

in 19. uro. 

Torek, 23. 2. 2021  

Danica Korošec 

Likovna naloga: RISBA PO OPAZOVANJU  

Seznam potrebščin: risalni list A3, svinčnik, radirka, šilček. 

Četrtek, 25. 2. 2021  

Danica Korošec  

Likovna naloga: BARVNA KOMPOZICIJA IN PROSTORSKO OBLIKOVANJE 

Seznam potrebščin: : 2x risalni list A3 , beli pisarniški papir A4, vodene ali tempera barve, čopiči, lončki za 

vodo, svinčnik, škarje, lepilo, lepilni trak, ravnilo. 

Sobota, 27. 2. 2021  

Igor Rosina 

Fotografska naloga: PREDSTAVITEV IZDELKA S FOTOGRAFIJO 

Seznam potrebščin: fotoaparat, telefon, Polaroid, tablica ali katerakoli druga naprava, s katero lahko 

naredimo fotografijo  

Kratki napotki: fotografirajte risbo in izdelek iz prve in  druge naloge. Pri razmišljanju o nalogi se ne omejujte 

s tehniko, bodite kreativni. Fotografija naj najprej nastane v glavi, šele nato jo skušajte posneti z aparatom. 

Osredotočite se na svetlobo, sence, na linije, na povezanost predmeta, ki ga boste fotografirali z okoljem,…  

Naj bodo posnetki zabavni, razigrani, izvirni, kot ste tudi sami. Za dodatne nasvete in vprašanja lahko pišete 

na igor.rosina@digitalna-kamera.si ali pokličete na 040 413 099. 

Na priprave na preizkus likovne nadarjenosti se prijavite do 22. februarja 2021 na 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=t31NwGpCSke3j3v-

MLI67NSUdZAE1JxAhtk25Qe2S0xUQUpNWllLUEtZSEZEUzdJTlc1V0ExVEwyMi4u. 

Za vse dodatne informacije nam pišite na naslov svetovalna.sluzba@hvu.si ali nas pokličite na 03 

428 59 21 ali ravnateljico na telefon 041 771 061. 

 

Prijazno Vas pozdravljamo in se veselimo srečanja z vami. 

Vesna Flander         Štefanija Kos Zidar 
šolska svetovalna delavka       ravnateljica 
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