
INTERESNA DEJAVNOST PLASTIČNEGA MAKETARSTVA (Maketarski krožek)  

Plastično maketarstvo je konjiček, katerega namen je izdelati maketo letala, ladje, 

avtomobila, motorja, lokomotive ...  

Maketa mora biti tako po barvi in obliki čim bolj podobna pravemu objektu, 

katerega maketo izdelujemo. Pri mladih tovrstna dejavnost vzpodbuja natančnost, 

preciznost in zavzetost, ki slehernemu posamezniku koristi v vsakdanjem življenju. 

Za izdelavo plastičnih maket potrebujemo maketo, olfa nož, lepilo, barve in čopiče. 

Udeleženci ob vpisu prejmejo plastično maketo in člansko izkaznico s katero lahko 

koristijo različne ugodnosti. Udeleženci maketarskega krožka se lahko ob koncu 

šolskega leta brezplačno udeležijo maketarskega tekmovanja. 

Barve, nožke, lepila kupimo s skupnim fondom, zato je prispevek staršev na otroka 

13 € na mesec. Prispevek se obračunava mesečno na položnici, ki jo prejmete s strani šole. 

Interesna dejavnost se bo izvajala 1x tedensko po dve šolski uri (90 minut) v učilnici 

Likovne vzgoje. Vabljeni učenke in učenci od 3. do 9. razreda. 

Uvodno srečanje: sreda, 30.9.2020 ob 17.00. uri v učilnici Likovne 

vzgoje. Predvideni termin Interesne dejavnosti: sreda od 15.00 do 16.30  

v učilnici Likovne vzgoje. Dodatne informacije: 040 285 723 (Bine Logar), 

maketarstvo@gmail.com, info@miniatures.si, www.miniatures.si 
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Plastično maketarstvo je konjiček, katerega namen je izdelati maketo letala, ladje, 

avtomobila, motorja, lokomotive ...  

Maketa mora biti tako po barvi in obliki čim bolj podobna pravemu objektu, 

katerega maketo izdelujemo. Pri mladih tovrstna dejavnost vzpodbuja natančnost, 

preciznost in zavzetost, ki slehernemu posamezniku koristi v vsakdanjem življenju. 

Za izdelavo plastičnih maket potrebujemo maketo, olfa nož, lepilo, barve in čopiče. 

Udeleženci ob vpisu prejmejo plastično maketo in člansko izkaznico s katero lahko 

koristijo različne ugodnosti. Udeleženci maketarskega krožka se lahko ob koncu 

šolskega leta brezplačno udeležijo maketarskega tekmovanja. 

Barve, nožke, lepila kupimo s skupnim fondom, zato je prispevek staršev na otroka 

13 € na mesec. Prispevek se obračunava mesečno na položnici, ki jo prejmete s strani šole. 

Interesna dejavnost se bo izvajala 1x tedensko po dve šolski uri (90 minut) v učilnici            

Tehnične vzgoje. Vabljeni učenke in učenci od 3. do 9. razreda. 

Uvodno srečanje: torek, 30.9.2020 ob 17.00. uri v učilnici Likovne 

vzgoje. Predvideni termin Interesne dejavnosti: sreda od 15.00 do 16.30  

v učilnici Likovne vzgoje. Dodatne informacije: 040 285 723 (Bine Logar), 

maketarstvo@gmail.com, info@miniatures.si, www.miniatures.si 
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