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OBVESTILO 

o preizkusu sposobnosti za študij arhitekture za študijsko leto 2022/2023 
(prvi prijavni rok) 

 
Preizkus sposobnosti za študij arhitekture, ki se lahko opravlja samo enkrat v študijskem letu,  bo 
potekal v prostorih Univerze v Ljubljani, Fakultete za arhitekturo, Zoisova 12, 1000 Ljubljana po 
naslednjem razporedu: 
 

SREDA 6. 7. 2022 ob 9.00 uri likovni testi  
   ob 14.00 uri razgovori s kandidati 

Pred preizkusom sposobnosti morate poravnati znesek 64,90 €, za kritje stroškov pri pripravi in 
izvedbi preizkusa, po priloženem računu.  
 
K PREIZKUSU PRINESITE: 

- risalno orodje, oz. delovni pribor: trd karton dim. 30x50 cm (kot podloga za risalni list), 
svinčnik, mehko radirko, trikotnik, škarje za rezanje papirja, olfa nož (nož za rezanje 
papirja), ravnilo za rezanje, tršo podlago 30x50cm (karton) za rezanje papirja, lepilni 
trak, lepilo za papir; 

- osebni dokument (osebno izkaznico, potni list, lahko tudi vozniško dovoljenje); 

- fotokopijo potrdila o plačilu, iz katerega je razviden priimek in ime kandidata. 

Preizkus sposobnosti za študij arhitekture preverja naslednje temeljne spretnosti, talente in znanje 
kandidatov-kandidatk: posluh za likovno in prostorsko dojemanje in izražanje, posluh za 
problematiko arhitekture ter nagnjenje k ustvarjalni domišljiji. 

V razgovoru s kandidatom pred 3-člansko komisijo, poskušamo odkriti: 

- motive in emocionalno afiniteto do arhitekture; 

- sproščenost duha v razgovoru; 

- kritično reflektiran odnos do družbenega, kulturnega in naravnega okolja; 

- objektivnost (vrednotenja prostora, odnosov, razmer itd.); 

- željo po spremembah oz. inovativnost (korektura razmer ali odnosov); 

- domišljijo oz. bogastvo idej (pri predlogih posegov ali sprememb); 

- sposobnost za iskanje novih poti (ali ravnanj); 

- izvirnost (v predstavljanju zamisli); 

- organiziranost (v pripovedi ali risarski predstavitvi); 

- smisel za bistveno; 

- kritičnost do sveta oblik, do razvojnih pojavov, do procesov v kulturi ipd. 
 
       Univerza v Ljubljani 
       Fakulteta za arhitekturo 
       prof. dr. Matej Blenkuš, dekan, l.r. 
 
Ljubljana, 15.6.2022 


