
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 
vabi k vpisu v  
  

L I K O V N E  T E Č A J E  I N  D E L A V N I C E  

JANUAR–MAREC 2019.  
 
Vsi programi so namenjeni odraslim ustvarjalcem, dijakom zadnjih letnikov, študentom in 
pedagogom.  
Programi posameznih izobraževanj zahtevajo določeno predznanje. Pozorno preberite in se 
prijavite samo, če izpolnjujete pogoje.  
Prijava je možna samo prek spletne prijavnice. Razpis in prijavnice najdete na: 
http://www.jskd.si/likovna-dejavnost/izobrazevanje/uvod_izobrazevanje_likovna.htm.  

  
Prijavnico izpolnite najkasneje do 6. januarja 2019 za tečaje, ki bodo januarja in februarja, do 6. 
februarja 2019 pa za tiste, ki bodo marca. 

  
Število udeležencev je omejeno (med 8 in 12), upoštevali bomo vrstni red prijav.  
Ko bomo zbrali dovolj prijav, vam bomo poslali obvestilo z vsemi potrebnimi informacijami.  
Če bo prijav premalo, bomo izobraževanje odpovedali.  
Predračun in položnico za plačilo kotizacije boste prejeli približno deset dni pred začetkom.  
V kotizacijo so vključeni šolnina, ves potrebni material in davek na dodano vrednost. 
Poravnati jo je treba v celoti pred začetkom izobraževanja.  
Če se boste prijavili, kasneje pa ugotovili, da se izobraževanja ne morete udeležiti, odpovejte 
takoj. Že plačano kotizacijo vrnemo samo v primeru bolezni, če predložite zdravniško 
potrdilo.  

 

TEČAJ OBLIKOVANJA VITRAŽ  
Ljubljana, od 18. do 20. januarja 2019, petek od 16. do 20. ure, sobota in nedelja od 10. do 18. ure, 
petek nadaljevalna skupina, začetniki samo v soboto in v nedeljo. 
Mentorica: diplomirana slikarka Mojca Borko. 
Kotizacija: začetni program 100,00 evrov, nadaljevalni program 120,00 evrov. 
Tehnika izdelave vitraža je prisotna tudi v sodobnem oblikovanju. Osnova je dobro poznavanje 
tehnologije, zato je v programu tečaja poudarek na praktičnem delu. Udeleženci morajo najprej 
spoznati in razumeti lastnosti stekla in jih že pri načrtovanju izdelka tudi upoštevati. 
Če se boste tečaja udeležil prvič, boste oblikovali preprostejši izdelek v tehniki tiffany, velikost 
formata A4. 
Osvojili boste prenos skice na steklo, rezanje, brušenje, vpasovanje stekla, pritrditev samolepilnega 
traku na koščke stekla, lotanje in patiniranje. 
Če ste že obiskovali osnovni program izdelave vitraža, boste spoznali zakonitosti in posebnosti 
izdelave zahtevnejšega izdelka v tehniki tiffany. Izdelali boste vitražno ogledalo velikosti 60 cm × 40 
cm. 
Če ste ogledalo že oblikovali, boste lahko nadaljevali s preprostejšo tridimenzionalno obliko – 
senčnikom za namizno svetilko. Podstavek za svetilko ni vštet v kotizacijo.  

  

KREATIVNA UPORABA BARVE, BARVNA EKSPRESIJA  
Ljubljana, tri zaporedne sobote od 10. do 17. ure, začetek 2. februarja 2019. 
Mentor: akademski slikar Tone Rački. 
Kotizacija: 100,00 evrov. 
Barve imajo, razen tega, da naredijo svet pisan in slikovit, tudi to lastnost, da učinkujejo na duševnost 



gledalca. To njihovo lastnost je mogoče uporabiti tudi pri oblikovanju umetniških del in vizualnih 
sporočil. Program obsega vaje v raziskovanju ekspresivnih vrednosti barv in ustvarjanju ekspresivnih 
barvnih kompozicij. Primeren je tako za začetnike kot tudi tiste, ki so že obiskovali tečaj Kreativna 
uporaba 
barve – barvne harmonije. 
 

TEČAJ LIKOVNE KOMPOZICIJE  
Ljubljana, tri zaporedne sobote od 10. do 18. ure, začetek 2. marca 2019. 
Mentor: akademski slikar Tone Rački. 
Kotizacija: 90,00 evrov. 
Kompozicijska zasnova je ena najpomembnejših komponent vsakega likovnega dela. Veliki mojstri 
likovne umetnosti gradijo kompozicije svojih del zelo skrbno in zavestno. 
Tečaj temelji na vajah, ki udeležence postopoma uvedejo v svet likovnih razmerij in ritmov tako, da 
razvijajo čut za likovno komponiranje. Seznanijo se z osnovnimi kompozicijskimi načeli, posamezne 
teme pa so: motiv in izrez slike, ravnotežje elementov slike, kompozicija in vsebina slike. 
Tečaj je namenjen likovnim ustvarjalcem, primeren pa je tudi za fotografe, oblikovalce in likovne 
pedagoge. 
 

DODATNE INFORMACIJE  
Monika Ivančič Fajfar, 
zunanja sodelavka za likovno dejavnost, 
telefon: 01 24 10 515, 24 10 500, 
faks: 01/24 10 510, 
monika.ivancic-fajfar@jskd.si 


