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REGIJSKI TEMATSKI LIKOVNI SEMINAR: 
RISBA KOT TEMELJ LIKOVNEGA USTVARJANJA 

 

JSKD Območna izpostava Trebnje v sodelovanju z Društvom likovnikov Trebnje in CIK Trebnje ter 

Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje razpisuje Regijski tematski likovni seminar: Risba kot temelj 

likovnega ustvarjanja. Seminar je namenjen pedagoškim delavcem, likovnim pedagogom, 

posameznikom, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z likovno umetnostjo in vsem, ki bi želeli nadgraditi svoje 

znanje.  
 

Osrednji cilj seminarja je obnoviti in poglobiti znanje s področja risbe in risanja. Nedvomno je 

obvladanje veščine risanje za vse, ki so dejavni na likovnem področju, zelo pomembno.  Risanje, 

risba, je kot abeceda, ki nam pomaga pri  likovnem izražanju, osebni rasti in je osnova za vse druge 

likovne tehnike. Je kot atletika na področju športa, je kot abeceda, brez znanja katere ne moremo 

napisati knjige. Obvladanje veščine risanja je pomembno za vsakogar, ki želi samostojno in 

samozavestno nadaljevati pot na področju likovnega izražanja.  
 

Mentorica: Seminar bo vodila mentorica ANA CAJNKO, univerzitetna profesorica likovne 

pedagogike, ki ima dolgoletne izkušnje s poučevanjem, izvajanjem delavnic, tečajev in seminarjev 

na likovnem področju, za vse starostne skupine. Diplomirala je na Fakulteti za pedagogiko v 

Ljubljani, na štiriletnem univerzitetnem programu likovne umetnosti pri akademski kiparki in 

profesorici Dragici Čadež in prof. Hermanu Gvardjančiču. Uveljavila se je tudi kot likovna ustvarjalka 

s številnimi samostojnimi razstavami in performansi, tako s področja umetniške keramike kot 

slikarstva. Je prejemnica vrste mednarodnih nagrad in priznanj, s področja  umetniške keramike in 

slikarstva. Nekatera njena dela so  v zbirkah uglednih mednarodnih muzejev in galerij. 
 

 Lokacija: Seminar  bo potekal v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje.

Termini izvajanja programa: 3 zaporedne sobote v oktobru:15., 22. in 29. oktober 2016 

Urnik izvajanja: dopoldne od 10. do 12.30 in popoldne od 14. do 16.30. 

 

 



PRVI TERMIN: 

Teoretični del: Pomen risbe in risanja iz vidika posameznega ustvarjalca, elementi in vrste risbe, načini 

risanja, risarski pripomočki in podlage. Izrazne možnosti risbe in predstavitev uporabe elementov risbe, 

sporočilnost, izraznost točke in linije kot osnovnega elementa risbe. Vrste, načini in namen skiciranja. 

Predstavitev  likovnih del znanih umetnikov. 

Praktični del: Skiciranje po naravi, domišljiji in kot podlaga za končno likovno delo s svinčnikom, kemičnim 

svinčnikom, flomastrom in s pasteli.  

 

DRUGI TERMIN: 

Teoretični del: Risba kot podpora drugim likovnim tehnikam. Predstavitev likovnih del, ki ohranjajo risbo  kot 

nosilko likovnega dela.  

Praktični del: Hitra skica, kroki, kombinacija ploskve in črte. Lavirana risba s tušem. Vaje na risarskih 

podlagah različnih velikosti.  

Tema: Figura.  

 

TRETJI TERMIN: 

Teoretični del: Osnove renesančne perspektive. Predstavitev del znanih avtorjev. Risba kot končno 

likovno delo. 

Praktični del: Vaje iz perspektive. Konstrukcijska risba po naravi z viziranjem. Risanje s pasteli, ogljem, 

čopičem.  

Tema: Tihožitje. 

 

Materiali: Za udeležbo na seminarju potrebujete: risalni blok z listi, akvarelne barve, stekleničko tuša in dva 

čopiča srednje debeline. Ostale materiale zagotovi organizator.  

 

Vrednotenje programa: 

Obseg izobraževanja je 18 pedagoških ur. V skladu z 19. členom Pravilnika o napredovanju zaposlenih v 

vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09 in 18/10) se program seminarja 

ovrednoti z 1 točko. 

 

KOTIZACIJA znaša 50€.  

Na podlagi prijave vam bomo poslali predračun za plačilo kotizacije.  

 

ROK PRIJAV: petek, 7. oktober 2016. 

Prijavnico pošljite po pošti na naslov naše izpostave. Prav tako smo za dodatne informacije na voljo na 

sedežu izpostave oz. na številki 07 348 12 50 ali preko e-pošte oi.trebnje@jskd.si. 

 

V želji, da se nam pridružite, vas lepo pozdravljava, 

   

Petra Zorn, l.r.       Mojca Femec, l.r. 

     samostojna strokovna delavka                         koordinatorka izpostave 

 

Priloga:  

 prijavnica 
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P R I J A V N I C A 

za REGIJSKI TEMATSKI LIKOVNI SEMINAR:  

RISBA KOT TEMELJ LIKOVNEGA USTVARJANJA  
 

  Priimek in ime:          

 

  Dan, mesec in leto rojstva:        

 

  Ulica, hišna št., kraj:         

 

  Poštna številka:_____________________in pošta      ___________ 

 

 Telefon doma (GSM):__________________, telefon v službi:______________________________________ 

 

  E- pošta ________________________________________________________________________________ 

 

  Delujem v sekciji oz. društvu, šoli: ___________________________________________________________ 

 

PLAČNIK ŠOLNINE ( 50€/bruto) 

 

  OBKROŽI:                 sam                          ustanova       /     šola        /   drugi                                 

 

 

Ustanova/šola/drugi:           

Ulica, hišna številka, kraj:        

  Poštna številka:    pošta:      __________ 

  Telefonska številka:     faks:    

Ali ste davčni zavezanec za davek na dodano vrednost (obkroži):         DA           NE 

Če ste, napišite ID številko za DDV plačnika šolnine         

 

   Datum:                                                             Žig:                                   Podpis: 

 

     _____________________                                             ____________________ 

 

Prijavnico po potrebi fotokopirajte! 

mailto:oi.trebnje@jskd.si

