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OTROŠKA LIKOVNA ŠOLA 

JSKD Logatec     za otroke od 8-15 let           pričetek 23. septembra 2020 
 
Otroke se skozi delo spodbuja k dejavnemu in 
samoiniciativnemu opazovanju njihovega 
notranjega in zunanjega sveta ter odnosov, ki 
jih soustvarjajo. Preko doživljanja ciklov v 
naravi (opazovanja narave, njenih 
spreminjajočih se barv, odtenkov, oblik, vonjev, 
tekstur… in nabiranja različnih materialov ter 
vključevanja le-teh v ustvarjanje) se jih želi 
spodbuditi k opazovanju spreminjanja svojega 
telesa (čutov, čustev in miselnih procesov) in s 
tem razvijati pojmovanje človeka kot celote. 
Del programa je namenjen spoznavanju 
različnih obdobij v razvoju človeštva (od 
prazgodovine do danes), njihovih navad, 
običajev, verovanj... in odkrivanju, kako se je 
preko načina življenja razvila njihova, oziroma 
tudi naša kultura. Od prazgodovine do danes 
tako spoznavajo dela različnih umetnikov in 
preko njihovih del različne likovne tehnike, 

procese ustvarjanja in materiale. Otroci se preko širjenja svojega poznavanja umetnostne zgodovine učijo razlikovati med poplavo 
pop kulture in kiča ter kvalitetnimi umetniškimi izdelki. Tako ne bodo odraščali v naivne brezglave potrošnike ampak bodo razvijali 
posluh in razumevanje do sebe, sočloveka in okolja, v katerem odraščajo.  
Umetnost je prisotna v vsakodnevnem čutenju posameznika, stoji v sredini med mišljenjem in hotenjem, spodbuja umski, čustveni 
in telesni razvoj vsakega človeka. Zato je ne glede na nadaljnje otrokove interese pomembna za razvoj na kateremkoli področju.  
 

Program v obsegu 50 šol. ur bo potekal celo šolsko leto, razen med šolskimi počitnicami in prazniki. 
Zajema 25 srečanj  / ob sredah od 17:30 – 19:00. 
V primeru nepredvidene odsotnosti (bolezni) mentorice se odpadle ure nadomesti.  
 

Kotizacija: 180,00 evrov na otroka 
Mentorica:  *Anja Kranjc 

Rok prijave: najkasneje do 7. septembra 2020, s popolno izpolnjeno prijavnico. 
 

POGOJI 
- Programi bodo potekali  v  Logatcu, v Galeriji hiša sonca, Notranjska 14. 
- Število udeležencev je omejeno na najmanj 7 in do največ 12 oseb, zato s prijavami pohitite. 
- Prijavite se s popolno izpolnjeno prijavnico, ki jo pošljete na naslov izpostave (v glavi dopisa), zaželeno po e-pošti.  
- Ob zadostnem številu zbranih prijav, vam bomo poslali potrebne informacije in navodila ter predračun in položnico za 
plačilo kotizacije. Ob nezadostnem številu prijav vas bomo obvestili o odpovedi programa. 
- V kotizacijo je vključena šolnina in DDV (stroški dodatnega materiala kot so platna, barve… niso vključeni). Položnico je 
treba poravnati pred začetkom programa. Prijava je potrjena po plačanem predračunu.  
- Že plačano kotizacijo vrnemo samo v primeru bolezni, ob predložitvi zdravniškega potrdila! 
- Če boste otoka prijavili, pa boste ugotovili, da se programa ne bo mogel udeležiti, to sporočite takoj! 
- Z vpisom otroka se zavežete, da bo redno obiskoval ure. Ob zaključku vsak prejme potrdilo o udeležbi, v kolikor je bil 
prisoten vsaj 90% ur. 
- Obiski le posameznih srečanj niso možni. 
 

INFO: JSKD OI Logatec, T 01/7591 740, E oi.logatec@jskd.si, www.jskd.si 
 

*Anja Kranjc (1982) je študirala kiparstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer je diplomirala leta 2008 in 
magistrirala leta 2011 z magistrsko nalogo Medprostor bivanja in razstavo V Belo pri red. prof. Matjažu Počivavšku in doc. dr. Igorju 
Škamperletu na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od leta 2005 je imela več samostojnih razstav in je sodelovala na številnih skupinskih 
razstavah doma in v tujini.  
Doslej je ustvarila pet javnih kiparskih postavitev. Za svoje delo je prejela več nominacij in nagrad, med drugimi študentsko Prešernovo 
nagrado (2006). Ukvarja se s slikarstvom, risbo, ilustracijo in pedagoškim delom. Je članica DLUL in DLUSP. Živi in dela v Vipavi. 
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