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Kakšni so pogoji za vpis?

Vpiše se lahko:

 a) kdor je opravil splošno maturo,

 b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit 
 iz enega od maturitetnih predmetov: umetnostna zgodovina, likovna teorija, zgodovina, 
	 filozofija,	psihologija	ali	sociologija;	izbrani	predmet	ne	sme	biti	predmet,	
	 ki	ga	je	kandidat	že	opravil	pri	poklicni	maturi,

	 c)	kdor	je	pred	1.	6.	1995	končal	katerikoli	štiriletni	srednješolski	program.

Vsi kandidati morajo opraviti preizkus nadarjenosti.

Kaj naredim v primeru, da zaradi opravičenih razlogov ne 
morem opravljati mature v prvem roku?

V	primeru,	da	kandidat	iz	opravičenih	razlogov	ne	more	opraviti	mature	v	spomladanskem	
roku,	lahko	na	Državni	izpitni	center	zaprosi	za	odobritev	pristojne	državne	komisije,	
da	maturo	prvič	opravlja	v	jesenskem	roku	in	se	šteje,	kot	da	je	maturo	opravil	
v spomladanskem izpitnem roku.

Kje dobim informacije o vsebini in datumu preizkusa 
posebnih nadarjenosti?

Informacije o vsebini preizkusa posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti dobijo 
kandidati na https://www.aluo.uni-lj.si/vpis/ oz. med odgovorih v nadaljevanju. 
Datumi preizkusov so objavljeni v Razpisu za vpis in v brošuri Informacije o vpisu na 
Univerzo v Ljubljani za tuje državljane dostopni na Slovenci	brez	slovenskega	državljanstva	
in	tuji	državljani	iz	držav	nečlanic	EU	(uni-lj.si).

Kako opravim preizkus nadarjenosti?

Preizkus nadarjenosti poteka v dveh delih. Prvi del je oddaja mape, drugi del preizkusa 
se izvaja v prostorih akademije.

Do kdaj je potrebno oddati mapo?

Kandidati lahko oddajo mapo po pošti, osebno ali preko tretje osebe. Mapa mora prispeti 
na	UL	ALUO	najkasneje	do	7.	junija	2022	od	8.00	do	16.00	ure,	v	navedenem	času	lahko	
kandidati	oddajo	mapo	osebno	ali	preko	tretje	osebe.	Kandidat,	ki	se	prijavi	na	več	smeri	
mora oddati mapo za vsako smer posebej. Na mapi mora kandidat navesti ime in priimek 
ter	študijski	program/študijsko	smer	za	katero	oddaja	mapo.	Mapo	oddajo	na	sedežu	
UL	ALUO	na	Erjavčevi	23,	Ljubljana.
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Kaj vsebuje mapa za prvi del preizkusa?

Industrijsko oblikovanje: 
Predstavitev	3D	izdelkov	v	oblikah	kot	so:	projekti,	načrti,	vizualizacije,	fotografije,	analize	
izdelkov	in	storitev,	dela	s	področja	oblikovanja	interierja,	eksterierja	in	scenografije,	slikarska,	
grafična	in	fotografska	dela,	skupno	20	del;	bistveno	je,	da	izbor	del	v	mapi	izkazuje	
kandidatovo	zanimanje	za	področje,	na	katero	se	vpisuje.

Unikatno oblikovanje: 
Predstavitev	3D	izdelkov,	na	primer:	projekti,	načrti,	vizualizacije	in	fotografije	ali	analize	
izdelkov;	dela	v	keramiki,	steklu	in	drugih	materialih,	dela	s	področja	unikatnega	oblikovanja	
in kiparstva, oblikovanja nakita ali modnega oblikovanja, oblikovanja interierja, eksterierja 
in	scenografije;	slikarska,	grafična	in	fotografska	dela,	skupno	20	del;	bistveno	je,	da	izbor	
del	v	mapi	izkazuje	kandidatovo	zanimanje	za	področje,	na	katero	se	vpisuje.

Kiparstvo: 
Najmanj	5	originalnih	del	ali	predstavitev,	dokumentacija	originalnih	del	(fotografije,	printi
…),	ki	tematizirajo	različne	kiparske	prakse	(kiparska	dela	v	klasičnem	pomenu:	portret,	figura	
ali	abstraktna	oblika	ali	prostorska	kompozicija,	inštalacija,	intervencija	v	domačem	ali	javnem	
prostoru	ali	hibridne	prakse,	bodyart,	performans)	in	10	risb	ali	dokumentacija	risb,	če	so	
izvedene	na	nosilcu,	ki	ga	ni	mogoče	kot	original	priložiti	v	format	mape	(risba	večjega	
formata	ali	risba	izvedena	npr.	v	obliki	grafita	na	arhitekturi	itd.;	v	sklopu	risb	je	možno	
oddati	tudi	projektne	risbe,	ki	kažejo	kandidatovo	zasnovo	ali	postopek/proces	projekta	itd.).

Konserviranje in restavriranje likovnih del: 
Najmanj	10	prostoročnih	risb,	od	tega	najmanj	8	risb	s	tematiko	glave	oziroma	figure,	
eno	ali	več	fotografij	kiparskega	dela	in	ena	ali	več	prostih	barvnih	slikarskih	kompozicij,	
ki izkazujejo kandidatov umetniški interes.

Oblikovanje vizualnih komunikacij: 
Pri	preizkusu	nadarjenosti	na	študijskem	programu	Oblikovanje	vizualnih	komunikacij	mora	
kandidat,	ki	se	prijavi	na	več	smeri	študijskega	programa,	za	vsako	smer	oddati	svojo	mapo	
pri	čemer	mora	ena	mapa	vsebovati	originalna	dela	v	ostale	mape	lahko	odda	kopije.	
Predmet ocenjevanja so naslednje vsebine:
	 -	najmanj	10	risb	figure	formata	50	x	70	cm	in	vsaj	10	del	s	področij	oblikovanja	
 vizualnih komunikacij, ki izkazujejo kandidatov umetniški/oblikovalski interes, 
	 za	smer,	za	katero	se	prijavlja	-	slikarska	ali	grafična	dela,	fotografije,	izdelki	s	področja	
	 grafičnega	oblikovanja,	ilustracije,	stripi,	skicirka,	plakati,	ipd.	se	oddaja	v	fizični	obliki,	
 video dela, dela interaktivnega oblikovanja in animacije pa so lahko na digitalnem 
 nosilcu ali spletni povezavi.

Slikarstvo: 
20	do	30	del,	ki	izkazujejo	kandidatov	umetniški	interes,	kot	so	risbe,	slikarska	dela,	grafična
dela,	video	dela,	filmi,	fotografije,	intermedijska	dela	in	koncepti.

Video, animacija in novi mediji: 
Do	30	del,	ki	izkazujejo	kandidatov	umetniški	interes:	lastna	likovna	in	medijska	dela,	kot	
so	risbe,	objekti,	film,	fotografija,	strip,	video,	2D-	in	3D-animacija	in	konceptualni	projekti.	
Kandidat	odda	vsa	dela	izključno	v	elektronski	obliki	na	USB	ključu,	ki	je	opremljen	
z imenom in priimkom.
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Kakšne so naloge drugega dela preizkusa?

Industrijsko in unikatno oblikovanje:
 - smer Industrijsko oblikovanje: tridimenzionalna kompozicija, oblikovanje konstrukcije 
	 iz	različnih	materialov,	inovativna	rešitev	znanega	problema	in	zagovor	rešitve,	risanje		
	 figure	po	živem	modelu,	razgovor	s	kandidatom.
	 -	smer	Unikatno	oblikovanje	modeliranje	v	glini,	risanje	figure	po	živem	modelu,	
	 kratka	pisna	naloga,	razgovor	s	kandidatom;

Kiparstvo: 
modeliranje	glave	po	živem	modelu,	prostorska	kompozicija,	risanje	po	živem	modelu	
in	razgovor	s	kandidatom;

Konserviranje in restavriranje likovnih del: 
risanje	oblečene	figure	v	prostoru,	oblikovanje	reliefa	glave	v	glini	po	mavčni	predlogi,	kopija	
predloge,	barvni	preizkus,	pisna	naloga;

Oblikovanje vizualnih komunikacij:
 - smer Ilustracija: izpolnitev vprašalnika o interesih in preferencah, vizualizacija pojma, 
	 risanje	figure	po	živem	modelu,	razgovor	s	kandidatom	in	dve	od	treh	nalog	po	izboru		
	 visokošolskih	učiteljev	izmed:	ilustracija	na	literarno	izhodišče,	animiranka,	
	 slikanje	tihožitja;
	 -	smer	Fotografija:	izpolnitev	vprašalnika	o	interesih	in	preferencah,	vizualizacija	
	 pojma,	risanje	figure	po	živem	modelu,	razgovor	s	kandidatom	in	dve	od	treh	nalog	
	 po	izboru	visokošolskih	učiteljev	izmed:	portretna	fotografija,	konceptualna	fotografija,	
	 dokumentarna	fotografija;
	 -	smer	Grafično	oblikovanje:	izpolnitev	vprašalnika	o	interesih	in	preferencah,	
	 vizualizacija	pojma,	risanje	figure	po	živem	modelu,	razgovor	s	kandidatom,	oblikovanje		
	 slikovnega	znaka	in/ali	besednega	znaka,	kompozicija	in	hierarhija	elementov;

Slikarstvo:
 - smer Slikarstvo: izpolnitev vprašalnika o interesih in preferencah, risanje glave 
	 po	živem	modelu,	risanje	oblečene	figure	v	prostoru,	razgovor	s	kandidatom;
 - smer Video, animacija in novi mediji: izpolnjevanje vprašalnika o splošni 
 in umetniški razgledanosti, razbiranje ideje in vsebine iz predvajanega videa, 
 zasnova ideje na izbrano temo, realizacija in vizualizacija ideje, razgovor s kandidatom.

Kaj, če se zaradi bolezni ne morem udeležiti 
preizkusa nadarjenosti?

Če	se	kandidat	zaradi	bolezni	ne	more	udeležiti	preizkusa,	lahko	na	UL	ALUO	naslovi	
prošnjo,	da	preizkus	opravlja	naknadno	(8.	in	9.	9.	2022)	tako,	da	se	šteje,	kot	da	je	bil	
opravljen	v	spomladanskem	roku.	Kandidat	mora	prošnji	priložiti	potrdilo	zdravnika	
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Kdaj se prijavim?

V razpisu za vpis bosta objavljena dva prijavna roka. Prijavno izbirni postopek poteka v prvem 
in	drugem	prijavnem	roku	preko	visokošolskih	prijavno-informacijskih	služb.	Prijavite	se	preko	
portala	EVŠ.

Kako oddam prijavo?

Kandidat prijavo za vpis odda preko elektronske vloge na spletnem portalu
eVŠ	http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Ali se lahko prijavim na več študijskih programov oziroma na 
več smeri enega študijskega programa?

Lahko.	V	prijavnem	obrazcu	bodo	kandidati	za	vpis	navedli	tri	želje.	Prva	želja	je	prednostna,	
drugi	dve	pa	“rezervni”,	če	prijavljeni	kandidat	na	prvo	željo	ne	bo	sprejet	ali	se	program,	
ki	ga	je	navedel	kot	prvo	željo	ne	bo	izvajal	(zaradi	premajhnega	števila	prijav	za	vpis).

Kako se prijavim na več smeri enega študijskega 
programa?

Kandidat	vpiše	na	eni	prijavi	vsako	smer	pod	svojo	željo.

Kako lahko pridobim status kandidata s posebnim 
statusom?

Kandidati	lahko	v	skladu	z	12.	točko	Razpisa	za	vpis	zaprosijo	za	dodelitev	statusa	kandidata	
s	posebnim	statusom.	Kandidati	oddajo	prošnjo	z	dokazili	preko	portala	EVŠ	ob	prijavi	
ali	najkasneje	za	prvi	prijavni	rok	do	20.	6.	2022	in	za	drugi	prijavni	rok	do	23.	8.	2022.

Kdo se lahko vpiše na vpisna mesta za državljane 
republike Slovenije in državljane držav Evropske unije?

Na	vpisna	mesta	za	vpis	v	1.	letnik,	razpisana	skupaj	za	državljane	Republike	Slovenije	
in	državljane	držav	članic	Evropske	unije,	se	lahko	prijavijo:

	 -	državljani	Republike	Slovenije,	ki	so	srednješolsko	izobraževanje	končali	v	Sloveniji	
 ali v tujini,
	 -	državljani	iz	držav	članic	Evropske	unije,	ki	so	srednješolsko	izobraževanje	končali	
 v tujini ali v Sloveniji,
	 -	tuji	državljani,	ki	imajo	stalno	prebivališče	v	Sloveniji	in	so	sami	ali	vsaj	eden	

PRIJAVNI POSTOPEK ZA VPIS V PRVOSTOPENJSKE 
UNIVERZITETNE ŠTUDIJSKE PROGRAME NA UL ALUO
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Ali enaka pravila veljajo tudi za kandidate, 
ki so študij zaključili v tujini?

Za	kandidate,	ki	se	želijo	vpisati	v	programe	1.	stopnje	in	so	predhodno	izobraževanje	
zaključili	v	tujini,	veljajo	enaka	pravila	kot	za	študente,	ki	so	izobraževanje	zaključili	v	Sloveniji.

Ali plačam šolnino za študij?

Šolnine	za	redni	dodiplomski	študij	ne	plačajo:
	 -	državljani	držav	članic	Evropske	unije,
	 -	tuji	državljani	s	stalnim	bivališčem	v	Republiki	Sloveniji,	ki	so	sami	oziroma	
	 starši	rezidenti	R	Slovenije	za	davčne	namene,
	 -	Slovenci	brez	slovenskega	državljanstva,
	 -	državljani	držav,	s	katerimi	ima	Republika	Slovenija	sklenjene	sporazume	
	 o	sodelovanju	na	področju	izobraževanja	(Bosna	in	Hercegovina,	Črna	Gora,	
 Makedonija).

Kdo plača šolnino?

Šolnino	bodo	morali	plačati	vsi	tujci,	ki	niso	državljani	EU	(razen	državljanov	Bosne	
in	Hercegovine,	Črne	gore,	Severne	Makedonije	in	Srbije	–	na	podlagi	meddržavnih	
sporazumov).	Šolnino	plačajo	tudi	kandidati,	ki	že	imajo	doseženo	izobrazbo	univerzitetnega	
študijskega	programa	prve	stopnje	in	kandidati,	ki	so	že	ponavljali	letnik	ali	že	izkoristili	
pravico menjave študijskega programa.

Koliko znaša šolnina za letnik študija tujih študentov?

Cenik je objavljen na spletni strani https://www.aluo.uni-lj.si/o-aluo/. 
Šolnina	ne	vključuje	obveznega	zdravstvenega	zavarovanja,	zavarovanje	je	potrebno	urediti	
pred	pričetkom	študija.

ŠOLNINA
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Kaj pomeni omejitev vpisa?

Če	število	prijavljenih	kandidatov	presega	število	razpisanih	mest,	je	lahko	za	določen	študi-
jski program sprejet sklep o omejitvi vpisa. To pomeni, da se izbere najuspešnejše kandidate 
glede na njihov uspeh v srednji šoli in na preizkusu nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti.

Kdaj in kako bom izvedel, če sem sprejet 
v prijavnem postopku?

Vsem	prijavljenim	kandidatom	bo	Visokošolska	prijavno	informacijska	služba	Univerze	v	Lju-
bljani poslala pisni sklep o rezultatu izbirnega postopka.

Kako bom obveščen o rezultatih preizkusov nadarjenosti?

Obvestilo	o	doseženih	točkah	na	preizkusih	nadarjenosti	vam	bo	poslal	referat	akademije	
v	10	dneh	po	opravljanju	preizkusov.	Z	obvestilom	vas	bomo	seznanili	le	o	doseženih	točkah	
na	preizkusu,	opravljen	preizkus	še	ne	pomeni,	da	ste	že	sprejeti	na	študij.	Sklep	o	rezultatu	
izbirenga	postopka	vam	pošlje	Vpisna	služba	Univerze	v	Ljubljani.

Kdaj se vpišem na akademijo?

Datumi	vpisa	sprejetih	kandidatov	bodo	v	začetku	avgusta	2022	objavljeni	na	spletni	
strani https://www.aluo.uni-lj.si.

VPIS
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