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Na podlagi 285. člena statuta Univerze v Ljubljani (sprejetega dne 21.12.2004) je senat 
Fakultete za arhitekturo na seji dne 29.3.2012  in 28.5.2012 sprejel Pravilnik za preizkus 
sposobnosti za študij urbanizma. 
 
 

PRAVILNIK 
 

O PREIZKUSU SPOSOBNOSTI ZA ŠTUDIJ URBANIZMA 
 

 
 

1. člen 
 
Na Fakulteto za arhitekturo (v nadaljnjem besedilu: FA) na prvostopenjski univerzitetni 
študijski program Urbanizem se lahko vpiše kandidat in kandidatka, ki je: 

- opravil-a splošno maturo, 
- opravil-a poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz 

maturitetnega predmeta matematika oziroma tuj jezik, če je matematiko že opravil-a 
pri poklicni maturi, 

- pred 1.6.1995 končal-a katerikoli štiriletni srednješolski program. 
 

2. člen 
 
Kandidati in kandidatke, ki se želijo vpisati v PRVOSTOPENJSKI UNIVERZITETNI 
ŠTUDIJSKI PROGRAM URBANIZEM morajo opraviti preizkus sposobnosti za študij 
urbanizma. 
 

3. člen 
 
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa (če bo poleg ustrezne srednje šole sposobnost za študij 
urbanizma izkazalo več kandidatov-kandidatk kot je razpisanih mest), bodo kandidati-
kandidatke izbrani glede na: 
- splošni uspeh pri splošni maturi, oziroma pri zaključnem izpitu  

ali pri poklicni maturi 10 % točk 
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku 10 % točk 
- uspeh pri preizkusu sposobnosti za študij  urbanizma 80 % točk 
 

4. člen 
 
Kandidati-kandidatke za opravljanje preizkusa sposobnosti  se morajo prijaviti do roka, ki je 
objavljen v razpisu Univerze v Ljubljani. 
 

5. člen 
 
FA je dolžna vse kandidate-kandidatke pisno obvestiti o urniku preizkusa sposobnosti in o 
priboru, ki ga morajo prinesti s seboj. 
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6. člen 
 
FA s preizkusom sposobnosti preverja naslednje temeljne spretnosti, talent in znanje 
kandidatov-kandidatk: 

- sposobnost  prostorskega dojemanja in izražanja, 
- posluh za problematiko urejanja in razvoja prostora, 
- sposobnost analitičnega mišljenja, sodelovanja v skupini, vodenja in komunikacije. 

Preizkus sposobnosti se izvaja anonimno. 
 

7. člen 
 
Posamezni preizkus se oceni s procenti, ki se preračunajo v točke po naslednjem ključu: 
0-10 % =       1 
11-20 % =     2 
21-30 % =     3 
31-40 % =     4 
41-50 % =     5 
51-60 % =     6 
61-70 % =     7 
71-80 % =     8 
81-90 % =     9 
90-100 % = 10 
 

8. člen 
 
Preizkus sestavljajo tekstualno-grafični del in ustni zagovor, med katerim habilitirani 
visokošolski učitelji-učiteljice vsakemu kandidatu-kandidatki individualno zastavljajo 
sistematizirana vprašanja iz štirih področij 
 

1. Dojemanje prostora in posluh za kvaliteto prostorskih ureditev. 
2. Motivacija za reševanje problemov prostorskega razvoja mest in izven mestnih naselij. 
3. Osveščenost o razvojnih problemih sodobne družbe v zvezi z naselji in okoljem. 
4. Empatijo in odgovornost za skupno dobro. 
 

Kandidat-kandidatka mora ilustrirati in dodatno pojasniti odgovore v obliki prostoročne skice. 
 
Kandidat na preizkusu sposobnosti za študij arhitekture oz. urbanizma se mora udeležiti vseh 
testov, ki so predpisani s Pravilnikom o preizkusu sposobnosti in hkrati  doseči spodnjo mejo 
18 točk, v nasprotnem primeru se šteje, kot da se preizkusa ni udeležil. V primeru, da se enega 
ali več testov kandidat ni udeležil, je seštevek doseženih točk enak 0. 
 
 

9. člen 
 
Preizkus traja (načeloma) dva dni. Rokovnik izvajanja ustnih zagovorov določi komisija za 
študijske zadeve FA za vsako leto posebej v odvisnosti od števila kandidatov-kandidatk. 
V tem času vsak kandidat-kandidatka opravi tekstualno-grafični preizkus v obliki 
ilustriranega spisa na vnaprej določeno temo. Enako temo za vse kandidate-kandidatke 
določijo predsedniki-predsednice komisij vsako leto na novo in jo pred pričetkom izvajanja 
preizkusa posredujejo komisiji za izvajanje preizkusa v zapečateni ovojnici. Ovojnico s temo 
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tekstualno-grafičnega dela preizkusa odpečati in hkrati seznani kandidate in kandidatke s 
temo komisija za izvajanje preizkusa ob začetku preizkusa. Razpoložljivi čas za  izdelavo 
tekstualno-grafičnega dela preizkusa je največ 120 minut. Za tem vsak kandidat-kandidatka 
ustno zagovarja svoj tekstualno-grafični del preizkusa pri dveh različnih komisijah. Komisiji 
ocenita ustni zagovor med seboj neodvisno po vrednostih iz 7. člena. Skupna ocena je 
poprečna ocena obeh komisij. 
Razgovor s kandidatom-kandidatko vodijo komisije, ki jih določi prodekan-prodekanja za 
študijske zadeve 
Komisijo za razgovor sestavljajo: 

- habilitirani visokošolski učitelj- učiteljica za področje urbanizma (predsednik-
predsednica komisije), 

- asistent-asistentka, (član-članica), 
- študent-študentka(član-članica). 

 
Komisija za razgovor poskuša ugotoviti tisti splet kandidatovih-kandidatkinih sposobnosti in 
osebnostnih značilnosti, ki kažejo na zmožnost za ustvarjalno delo na področju urbanizma. Te 
se kažejo skozi: 

1. Motivacijsko-čustvene sposobnost ter sposobnost komuniciranja: 
1.1. Motivi in emocionalna afiniteta do mest in urbanizma., 
1.2. Sproščenost v razgovoru. 
1.3. Občutljivost za okolje (za kulturo, obče dogajanje, kraj, obliko itd.). 
1.4. Domišljija oz. bogastvo idej (pri predlogih posegov ali sprememb). 
1.5. Izvirnost. 
 
2. Splošne intelektualne in analitične sposobnosti ter sposobnost vodenja: 
2.1. Sposobnost branja prostora (vrednotenje prostora, odnosov, razmer itd.). 
2.2. Prepoznavanje možnih sprememb oz. inovativnost (korektura razmer ali odnosov). 
2.3. Sposobnost za iskanje novih poti (ali ravnanj) in smisel za bistveno. 
2.4. Organiziranost (v pripovedi ali risarski predstavitvi) in prepričljivost nastopa. 
2.5. Kritičnost do sveta oblik, do razvojnih programov, do procesov v sodobni družbi itd. 
 

 
10. člen 

 
Preizkus se ocenjuje na naslednji način: 
 

1. Kandidat mora opraviti zagovor pri dveh komisijah. 
 

2. Vsaka komisija da kandidatu 2 oceni (ocenjuje se od 1 do 10 točk, maksimalno število 
točk pri enem sklopu je 10), kar pomeni, da vsak kandidat dobi skupaj 4 ocene, 
maksimalno število točk je torej 40. 

 
Vsa točkovanja pošlje FA Visokošolski prijavno-informacijski službi UL, ki vodi postopek 
dokončnega izračunavanja točk.  
 
Fakulteta za arhitekturo obvešča kandidate o doseženem rezultatu na preizkusu sposobnosti 
po pošti. 
O končnih rezultatih obvešča kandidate vpisna služba Univerze v Ljubljani. 
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11. člen 
 
Preizkus sposobnosti vodi in nadzira Komisija za preizkus sposobnosti za študij  urbanizma, 
ki jo imenuje senat FA. 
Odločitve Komisije za preizkus sposobnosti so z oddajo rezultatov  preizkusa visokošolski 
prijavno-informacijski službi dokončne. 
 

12. člen 
 
Kandidati, ki se zaradi opravičljivih razlogov (ob predložitvi ustreznih dokazov) niso mogli 
udeležiti preizkusa sposobnosti za študij urbanizma, lahko v roku 3 dni od datuma preizkusa, 
vložijo na FA vlogo za naknadno opravljanje preizkusa. 
 

13. člen 
 
Kandidati, ki niso zadovoljni z rezultati opravljenega preizkusa sposobnosti za študij 
urbanizma, lahko v roku 8 dni od prejema obvestila o doseženem rezultatu na preizkusu 
sposobnosti vložijo pritožbo na Komisijo za preizkus sposobnosti za študij urbanizma.  
 

14. člen 
 
Vsak kandidat za preizkus sposobnosti za študij urbanizma lahko samo enkrat v istem 
študijskem letu opravlja navedeni preizkus. 
 

15. člen 
 
Za tolmačenje pravilnika je zadolžen prodekan za študijske zadeve. 
 
 

16. člen 
 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na senatu FA. 
 

DEKAN FA 
prof.mag. Peter Gabrijelčič 


