
GIMNAZIJA  NOVA GORICA 

 

, Damj  

 

 

 
s kriteriji ocenjevanja in minimalnimi standardi znanja 
pri predmetih: Risanje in slikanje- RIS 1, 2, 3, 4 

                                Likovna umetnost- LUM   

                                Likovna teorija- LIT 1, 2, 3, 4 

                                - PLO  

                                Predstavitvene tehnike- PRT 1, 2 

                                Bivalna kultura- BIK 1, 2 

                                - OVD  

                                Likovne delavnice- LID 1, 2 

                                Umetnostna zgodovina 1, 2, 3              

 

 

RISANJE IN SLIKANJE- RIS 1, 2, 3, 4 
 

 

- likovna dela nastala pri pouku- ateljejskem delu, 

-   

-  ustni zagovor likovnih del in 

-  redek. 

 

  

Neocenjen ali negativno ocenjen dijak v 1. redovalnem obdobju, lahko za popravo ocene, ma

popravljena dela preda v oceno najkasneje v prvih 30 dneh 2. redovalnega obdobja. V nasprotnem primeru 

 

 

Elementi ocenjevanja (in procentualna vrednost ocene) za 1. in 2. letnik: 

A)  

teme (60%); 

B) 

 

C) TETIKA IZVEDBE : glede na ustrezno rabo likovnih materialov- likovne tehnike  ter »kulturo« 

 

D) 

%). 

 

Ocena: 

 

A) 

pravilno.  

B)  



C)  aznost materiala in formalna estetika dela. 

D)   

 

Prav dobro (4) 

A)  

B)  Kompozicija, postavitev  

C)   

D)   

 

Dobro (3) 

A) n ciljem likovne naloge in je deloma pravilno. 

B)   

C)   

D) en. 

 

Zadostno (2) 

A) 

pravilno.  

B)  

C)   

D)  

 

Nezadostno (1) 

A)  

B)  Postavitev v for  

C)   

D)   

 

Ni pristopil (NPS)- dijak ni oddal likovnega dela 

 

 

Elementi ocenjevanja (in procentualna vrednost ocene) za 3. in 4. letnik: 

A)  

teme (20%); 

B)  

 

C) 

 

D)  glede na ustrezno rabo likovnih materialov- likovne tehnike  ter »kulturo« 

 

E) ZAGOVOR LIKOVNEGA DELA (10%); 

 

Ocena: 

 

A) 

pravilno. 

B) 

lastne likovne govorice. 



C)  Kompozicija dela je inovativna in kompleksna, uporabljene so mnoge regulative ravnovesja v slikovnem 

polju in tako presega svoje osnovne principe.  

D)  

E)  

 

Prav dobro (4) 

A)  

B) 

razvijanju lastne likovne govorice. 

C) Kompozicija dela je kompleksna, uporablje

presega svoje osnovne principe. 

D)  

E) Dijak obvlada vizualno likovno izrazoslovje in samostojno zagovarja svoj likovni izdelek. 

 

Dobro (3) 

A)  

B) 

 

C) Kompozicija dela je nekompleksna, uporabljene so le nekatere regulative ravnovesja v slikovnem polju in 

 

D)  

E) Dijak le delno obvlada vizualno likovno izrazoslovje in delno samostojno zagovarja svoj likovni izdelek. 

 

Zadostno (2) 

A) 

pravilno.  

B)  Likovna interpretacija je 

 

C) 

osnovnim principom. 

D)  

E) Dijak ne obvlada vizualno likovnega izrazoslovja in delno samostojno zagovarja svoj likovni izdelek. 

 

Nezadostno (1) 

A)  

B)  

C)  

D)  

E) Dijak ne obvlada vizualno l  

 

Ni pristopil (NPS)- dijak ni oddal likovnega dela 

 

n 2. letnik 

 

 

Ocenjuje se dvakrat na vsako ocenjevalno obdobje: 



1. Ocenjevalno obdobje: prvi teden novembra in prvi teden januarja 

2. Ocenjevalno obdobje: prvi teden aprila in prvi teden junija 

 

n 4. letnik 

Slikarska likovna dela se praviloma ocenjujejo samostojno, z eno oceno, ker je vsako izmed njih tematsko  

 

Ocenjevanje je javno in skupno po zgoraj navedenih kriterijih. Namenjeno je tudi evalv

 

Ocenjuje se enkrat na vsako ocenjevalno obdobje: 

1. Ocenjevalno obdobje: zadnji teden decembra 

2. Ocenjevalno obdobje: zadnji teden maja (3. letnik), prvi teden maja (4. letnik) 

 

 

 

LIKOVNA UMETNOST- LUM: UMETNOSTNA ZGODOVINA in LIKOVNO SNOVANJE 

 

A): Umetnostna zgodovina 

Predvideva se ocenjevanje pisnih izdelkov (testov), po ena ocena v ocenjevalnem obdobju (skupinsko 

ocenjevanje). 

Standardi znanja in kriteriji za ocene: ust

ustrezajo spodaj navedenim standardom: 

·      2 (zadostno  minimalni standardi znanj)

interpretacijo. Pri predmetih, ki predvidevajo poznavanje slikovnega gradiva, prepozna temeljne primere. 

·      3 (dobro)

slikovnega gradiva je zadovoljiva, njegova interpretacija skromna, a smiselna. Pri predmetih, ki predvidevajo 

poznavanje slikovnega gradiva, prepozna temeljne primere. 

·      4 (prav dobro): Dijak suvereno uporablja strokovno terminologijo. Dobro pozna temeljna dejstva. Analiza 

slikovnega gradiva  je pravilna in popolna, interpretacija jasna in smiselna. Pri predmetih, ki predvidevajo 

 

·      : Dijak suvereno uporablja strokovno terminologijo. Dobro pozna temeljna dejstva in jih uporablja v 

 interpretacija slikovnega gradiva jasna, 

 

 

 

O  

  0     

50     

64     

77     

90  100%   

 

B): Likovno snovanje 

 Likovno snovanje se ocenjuje: 

- likovne izdelke dijakov na podlagi razumevanja likovno teoretskih  

-  

predvidenih nalog, v nasprotnem  



Elementi ocenjevanja pri Likovnem snovanju (in procentualna vrednost ocene): 

 

 

B) OBLIKOVNO VSEBI  

 

- likovne tehnike 

(20%); 

 

Ocena: 

Od  

 

smislu pravilno. 

 

razvijanju lastne likovne govorice. 

C) P  

 

Prav dobro (4) 

 

pravilno. 

 

 

 

 

Dobro (3) 

aloge in je deloma 

pravilno. 

 

 

 

 

Zadostno (2) 

A)  

 

 

 

C) Likovno delo  

 

Nezadostno (1) 

 

nepravilno. 

razvijanja lastne likovne govorice. 

 

  

Ni pristopil (NPS)- dijak ni oddal likovnega dela 

 

 

Pri Umetnostni zgodovini se znanje preverja pisno in sicer po enkrat v vsakem ocenjevalnem obdobju.  

 



Likovna dela pri Likovnem snovanju se oceni na koncu ocenjevalnega obdobja. 

 

za predmet LUM 

 

 

 

LIKOVNA TEORIJA- LIT 1, 2, 3, 4 
 

1. : 

- o  

( ps (ni pristopil). 

 

2. DIJAKI PRIDOBIJO OCENE:  

  - s  pisnim in ustnim preverjanjem znanja  

  - z ocenami likovnih nalog  najmanj 80% oddanih 

   - s sodelovanjem  

      drugih  aplikacij. 

 

3. (v vsakem ocenjevalnem obdobju) 

   - ustna in/ali pisna ocena in najmanj 4 ocene likovnih del 

 

4. KRITERIJI OCENJEVANJA 

 a) ocene se oblikujejo po procentualnem k  in v nadaljevanju navedenih kategorijah 

elementov ocenjevanja. 

 

        

 

        

 

 

b) pisno preverjanje znanja (testi)  zgornji tabeli. 

 

c) u  morajo biti sestavljena tako, da kriteriji  

     ustrezajo navedenim standardom: 

 POPOLN ODGOVOR  

ri  

Prav dobro (4) SKORAJ POPOLN ODGOVOR 

smiselno razlago z ustreznim utemeljevanjem, odgovor je podkrepljen s primeri ali 
 

Dobro (3) NEPOPOLN ODGOVOR 

primerno razlago z nepopolnim utemeljevanjem, odgovor ni podkrepljen s primeri ali 

protiprimeri,  je nezanesljiv  

Zadostno (2) ZADOVOLJIV ODGOVOR 
Ob 

razlaga (brez utemeljevanja), samostojno ne najde primerov ali protiprimerov,  odgovori so 
pomanjkljivi   

 Nezadostno(1) 

Od 46% do 60% Zadostno (2) 

Od 61% do 74% Dobro (3) 

Od 75% do 89%  Prav dobro (4) 

Od 90% do 100%  



Nezadostno(1) NEZADOSTEN ODGOVOR oz. BREZ ODGOVORA 

 

 

) pri vrednotenju likovnih izdelkov  

     vrednosti: 

1. Formalna ustreznost naloge (izpopoln    

2.  

         -  razumevanje likovnega problema 

zastavljenega v nalogi. Isto velja za nezainteresiranost v obravnavi likovnega problema. 

         -   vendar je v izdelku vsaj 

deloma razviden individualni pristop, kot rezultat dijakovega 

 slednje ni najbolje uspelo. 

         -   odraz individualnega 

pristopa in kandidatovega zavedanja likovnega problema na  

         -  individualni pristop k likovnemu 

problemu. 

3. Kompozicijska ..  

4.  

   

cena se oblikuje po kriterijih navedenih v tabeli. 

 

neocenjen.  

Neocenjen ali negativno 

popravljena dela preda v oceno najkasneje v prvih 30 dneh 2. redovalnega obdobja. V nasprotnem primeru 

 

 

  

Pri LIT se znanje preverja pisno in sicer po enkrat v vsakem ocenjevalnem obdobju: 

1. Ocenjevalno obdobje: konec oktobra, november 

2. Ocenjevalno obdobje: april, maj 

Dijak, ki pristopi k pisnemu ocenjevanju znanja, mora svoj podpisan

je ocenjen z nezadostno (1) oceno. 

Likovna dela pri LIT 

izvajanja predmeta. 

 

 

- PLO  
 

1.     

- o  

(  

- dijaki pridobijo ocene:  

a) z ocenami likovnih nalog  najmanj 80% oddanih 

b)  drugih  aplikacij. 

 

(v vsakem ocenjevalnem  obdobju): ocenjujejo se izdelki  



 

3.    KRITERIJI OCENJEVANJA 

a) ocene se oblikujejo po procentualnem kr in v nadaljevanju navedenih kategorijah elementov 

ocenjevanja. 

 

 

        

 

        

 

b) pri vrednotenju likovnih izdelkov  

 

1. Formalna ustreznost naloge (izpopoln    

2.  

         -  razumevanje likovnega problema 

zastavljenega v nalogi. Isto velja za nezainteresiranost v obravnavi likovnega problema. 

         -   vendar je v izdelku 

vsaj deloma razviden individualni pristop, kot rezultat dijakovega 

 slednje ni najbolje uspelo. 

         -   odraz individualnega 

pristopa in kandidatovega zavedanja likovnega problema na  

         -  individualni pristop k 

likovnemu problemu. 

3. Kompozicijska ..  

4.  

   

cena se oblikuje po kriterijih navedenih v tabeli. 

 

nja te zahteve je dijak 

neocenjen.  

popravljena dela preda v oceno najkasneje v prvih 30 dneh 2. redovalnega obdobja. V nasprotnem primeru 

opravlja ustrez  

 

 

PREDSTAVITVENE TEHNIKE- PRT 1, 2 

BIVALNA KULTURA- BIK 1, 2 
 

Datum oddaje nalog 

Naloge morajo biti oddane do datuma, ki je podan ob zastavitvi naloge in je objavljen ob pisnem navodilu naloge 

(navodila z

 

 

neocenjen. 

 Nezadostno(1) 

Od 46% do 60% Zadostno (2) 

Od 61% do 74% Dobro (3) 

Od 75% do 89%  Prav dobro (4) 

Od 90% do 100%  



Neocenjen ali negativno 

popravljena dela preda v oceno najkasneje v prvih 30 dneh 2. redovalnega obdobja. V nasprotnem primeru 

 

 

Oprema nalog 

Naloge morajo biti ustrezno opremljene z naslednjimi podatki (podatki morajo biti izpisani z neizbrisljivimi pisali 

na hrbtni strani izdelka): 

 -  

 -naslov naloge, 

 -  

   -predstavitvene tehnike 1 ali 2: PRT1 ali PRT2, 

   -bivalna kultura 1 ali 2: BIK1 ali BIK2, 

   -  

 -ime in priimek mentorja. 

 

 Primer: 

 Ime Priimek, 1.fg, 2018/19 

 Aksonometrije 

 PRT1 

  

 

Digitalno izdelane naloge morajo v naslovu datoteke vsebovati: 

 -priimek in ime dijaka(inje) -  

 -naslov naloge -  

 

 Primer: 

 Priimek Ime, 3.fg, TLORIS 

 

Oprema naloge je del kulture izvedbe, ki je pomemben kriterij ocenjevanja. 

 

Ocenjevanje 

neoddana naloga (ki ni oddana do predpisanega roka), oddane pa glede na kriterije ocenjevanja.  

ane ali do predpisanega roka neoddane naloge (v okviru dovoljenih 20% vseh nalog) 

 

i oceno.  

 

Kriteriji ocenjevanja 

Nesamostojne naloge (naloge s podanim postopkom izvedbe): 

 Postopkovna pravilnost  

 

  

  

 

 



 Kultura izvedbe  

  1 -  

  2 - pravilna uporaba predpisanega medija, risarskih orodij, tehnika    

 barvanja in homogeno  

  3 -  

  

  

 2 to  

  

 

Samostojne naloge: 

 Formalni kriteriji  

  1 - formalna ustreznost gl  

  2 -  

  3 -  

   -  

   -pravilna uporaba risarskih orodij in medija, 

   -tehnika barvanja in homogenost barvnih ploskev, 

   - kvaliteta pri fotografiji, videu in animaciji, 

   -  

   -oprema naloge. 

  

  kriterij). 

  

  

 Vsebinski kriteriji  

  1 - ambicioznost, zahtevnost kreacije (1 t  

  2 -  

 

neindividualna.  

individualnost. 

 

 

 

  

 ) 

  

  

  

 

Ocena pisnih preizkusov znanja: 

 

        

 

        

 

 

 Nezadostno(1) 

Od 46% do 60% Zadostno (2) 

Od 61% do 74% Dobro (3) 

Od 75% do 89%  Prav dobro (4) 

Od 90% do 100%  



- OVD 
 

1.  

-  

( opil). 

 

2. DIJAKI PRIDOBIJO OCENE:  

- s  pisnim izdelkom, seminarsko ali projektno nalogo, z ocenami likovnih nalog (najmanj 80% oddanih nalog), 

-  drugih  aplikacij. 

 

 

   - najmanj 2 oceni likovnih del v vsakem ocenjevalnem obdobju, 

   -  

 

4. KRITERIJI OCENJEVANJA 

 a) ocene se oblikujejo po procentualnem kriteriju zbr in v nadaljevanju navedenih kategorijah 

elementov ocenjevanja. 

        

 

        

 

 

 

b) pisni izdelki ter naloge morajo biti sestavljeni tako, da kriteriji ustrezajo navedenim standardom: 

 POPOLN PISNI IZDELEK 

Samostojno opredeli  z jasno, 

izdelek je podkrepljen z jasnimi primeri, 
smiselno strukturiran in urejen. Literatura in viri so pravilno navedeni, slikovno gradivo smiselno 

 

Prav dobro (4) SKORAJ POPOLN PISNI IZDELEK 
Samostojno opredeli
smiselno razlago z ustreznim utemeljevanjem, pisni izdelek je podkrepljen s primeri ali 

prot  in urejen. Literatura in viri so 

 

Dobro (3) NEPOPOLN PISNI IZDELEK 
Ob  

primerno razlago z nepopolnim utemeljevanjem, izdelek ni podkrepljen s primeri ali protiprimeri,  

je nezanesljiv. Izdelek je pomankljivo strukturiran in urejen, slikovno gradivo je nepopolno. 
Literatura in viri so skromni. 

Zadostno (2) ZADOVOLJIV PISNI IZDELEK 

deli in 
nerazumljivo razlaga (brez utemeljevanja), samostojno ne najde primerov ali protiprimerov,  
odgovori so pomanjkljivi. Izdelek ni smiselno strukturiran in urejen, slikovno gradivo je 
nepopolno in nepravil
preskromni. 

Nezadostno(1) NEZADOSTEN PISNI IZDELEK oz. BREZ PISNEGA IZDELKA 

 
ne navede zahtevanega navede  Naloga ni 

smiselno strukturirana, je neurejen, brez literature, primernega slikvonega gradiva in 
 

Dijak/inja ne pripravi in odda izdelka. 

 Nezadostno(1) 

Od 46% do 60% Zadostno (2) 

Od 61% do 74% Dobro (3) 

Od 75% do 89%  Prav dobro (4) 

Od 90% do 100%  



c) pri vrednotenju likovnih izdelkov      vrednosti: 

 

1. Formalna ustreznost naloge (izpopoln    

2.  

         -  razumevanje likovnega problema 

zastavljenega v nalogi. Isto velja za nezainteresiranost v obravnavi likovnega problema. 

         -   vendar je v izdelku 

vsaj deloma razviden individualni pristop, kot rezultat dijakovega 

 slednje ni najbolje uspelo. 

         -   odraz individualnega 

pristopa in kandidatovega zavedanja likovnega problema na  

         - individualni pristop k 

likovnemu problemu. 

3. Kompozicijska ..  

4.  

   

cena se oblikuje po kriterijih navedenih v tabeli. 

 

, v primeru neizpolnjevanja te zahteve je dijak 

neocenjen.  

popravljena dela (tudi pisni izdelek) preda v oceno najkasneje v prvih 30 dneh 2. redovalnega obdobja. V 

 

 

 

izvajanja predmeta. 

Oddaja in ocena pisnega izdelka je predvidoma v mesecu marcu. 

 

 

LIKOVNE DELAVNICE 1, 2 
  

1.  

 -  

nezadostno) do  

  

2. DIJAKI PRIDOBIJO OCENE: 

   - z ocenami likovnih nalog (najmanj 80% oddanih)   - 

 drugih  aplikacij. 

  

3. PREDVIDENO  

    - najmanj 1 ocena likovnega dela v vsakem ocenjevalnem obdobju. 

  

4. KRITERIJI OCENJEVANJA 

  a) ocene se oblikujejo po procentualnem ) in v nadaljevanju navedenih kategorijah 

elementov ocenjevanja. 

  

  



       

  

   

 

 

 

 

b) pri vrednotenju likovnih izdelkov  vrednosti: 

1. Formalna ustreznost naloge (izpopoln    

2.  

         -  razumevanje likovnega problema 

zastavljenega v nalogi. Isto velja za nezainteresiranost v obravnavi likovnega problema. 

         -   vendar je v izdelku 

vsaj deloma razviden individualni pristop, kot rezultat dijakovega 

 slednje ni najbolje uspelo. 

         -   odraz individualnega 

pristopa in kandidatovega zavedanja likovnega problema na  

         - individualni pristop k 

likovnemu problemu. 

3. Kompozicijska ..  

4.  

   

cena se oblikuje po kriterijih navedenih v tabeli. 

  

neizpolnjevanja te zahteve je dijak 

neocenjen. 

popravljena dela preda v oceno najkasneje v prvih 30 dneh 2. redovalnega obdobja. V nasprotnem primeru 

opra  

 

 

 

izvajanja predmeta. 

 

 

UMETNOSTNA ZGODOVINA 1, 2, 3 
 

 

Preverjanje in ocenjevanje znanja bo potekalo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja. 

sno in ustno, preverjajo in ocenjujejo se tudi projektne 

janje znanja poteka sprotno in 

 

Preverjanje znanj

 

gre vsa 

skrb delu z dijaki s posebnimi potrebami. 

 Nezadostno(1) 

Od 46% do 60% Zadostno (2) 

Od 61% do 74% Dobro (3) 

Od 75% do 89% Prav dobro (4) 

Od 90% do 100%  



 

USTNO OCENJEVANJE 

mo, da odgovori na zastavljeno 

 

 

 

 

 

PISNO OCENJEVANJE 

 

Pred vsakim pisnim ocenjevanjem bo potekalo preverjanje znanja. Pisno ocenjevanje je napovedano in v skladu s 

pisnih 

 

 

Taksonomske stopnje znanja 

 

I. stopnja  pri ocenjevanju znanja se preverja, kako dijak/dijakinja: 

nostnozgodovinski slogovni okvir; 

 

II. stopnja  pri ocenjevanju razumevanja in uporabe se presoja, kako dijak/dijakinja: 

 

 

 

 

III. stopnja  

dijak/dijakinja: 

podobnosti in razlike; 

 

soja uporabne podatke iz umetnostnozgodovinske literature; 

umetnostnozgodovinskih pojavov in 

procesov; 

 

Pri pisnem preverjanju znanja je glede n  

 

 

 

 

predmetov). 



 

POPRAVNI IN PREDMETNI IZPITI 
 

Popravni in predmetni izpit pri predmetih 

Risanje in slikanje 1, 2, 3, 4 

 

Predstavitvene tehnike 1, 2 

Bivalna kultura 1, 2 

Osnove varo  

predvideva izdelek  Tako zagovor kot izdelki so 

 

 

Popravni in predmetni izpit pri predmetu 

Likovna umetnost 1. letnik 

 pri Umetnostno zgodovinskem delu predvideva pisni izpit, pri likovno snovalnem delu pa izdelek z zagovorom. 

Oba sta ocenjen . Izpit se oceni z enotno oceno, ki enakovredno 

 

 

Popravni in predmetni izpit pri predmetu  

Likovna teorija 1. 2. 3. 4 

obsega pisni del in izdelek z zagovorom. Oba dela sta ocenjena po kr predmet. 

 

Popravni in predmetni izpit pri predmetu  

Umetnostna zgodovina 

predvideva pisni izpit.  

 

 

 

o bili potrjeni na sestanku aktiva likovnih predmetov in umetnostne zgodovine, dne 

28. 8. 2018. 


