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POSLOVNIK O PREIZKUSU LIKOVNE NADARJENOSTI 

 

 

 
1. člen 

 

Preizkus likovne nadarjenosti je namenjen kandidatom, ki so uspešno zaključili štiriletni 

izobraževalni program s poklicno ali splošno maturo in se želijo vpisati na Lesarsko šolo 

Maribor, višješolski strokovni študij, program oblikovanje materialov. S tem Poslovnikom so 

določeni vsebina in potek preizkusa nadarjenosti in kriteriji za presojo sposobnosti kandidatov 

za vpis na Višjo strokovno šolo, program oblikovanje materialov. 

 

2. člen 

 

Preizkus likovne nadarjenosti je za vse udeležence enak in se opravlja pod enakimi pogoji. 

Člani komisije se ravnajo po strokovnih in etičnih načelih in odgovornosti ter spoštujejo 

osebnost in dostojanstvo vsakega kandidata. 

 

3. člen 

(potek izvajanja preizkusa likovne nadarjenosti) 

 

Preizkus likovne nadarjenosti poteka v učilnicah Lesarske šole Maribor. Način izvedbe 

preizkusa likovne nadarjenosti določi komisija po posvetovanju z ravnateljem Višje strokovne 

šole in strokovnim aktivom. Komisija je sestavljena iz članov strokovnega aktiva, ki 

poučujejo v programu oblikovanja. Po potrebi tudi iz zunanjih članov. Število članov komisije 

določi ravnatelj Višje strokovne šole. Komisija je pri svojem delu in ocenjevanju samostojna. 

 

 

4. člen 

(informiranje udeležencev) 

 

Udeležence informiramo preko: 

- informativnih srečanj v referatu šole, 

- pošte, 

- internetne spletne strani šole. 

 

5. člen 

 

Preizkus likovne nadarjenosti je sestavljen iz štirih delov: 

1. mapa s kandidatovimi preteklimi deli (portfolije), 

2. risanja po modelu, 

3. izdelava tridimenzionalnega modela iz papirja, 

4. intervjuja s komisijo. 

 

                                                                      6. člen  



 

Kandidat je na preizkusu nadarjenosti ocenjen s točkami v razponu 0-25 za posamezno 

nalogo. Najvišje število doseženih točk je 100. Komisija sešteje točke, ki jih je kandidat 

dosegel pri posameznih nalogah. Za uspešno opravljen preizkus likovne nadarjenosti je 

potrebno zbrati najmanj 50 točk. 

 

 

7. člen 

 

Vsak kandidat prinese na preizkus likovne nadarjenosti portfolijo, ki vsebuje življenjepis ter 

10 risb ali slik ali fotografij izdelkov, ki izkazujejo kandidatov oblikovalsko-umetniški 

interes. Najmanjša velikost portfolije je A4 format. Portfolijo kandidat prinese na intervju. 

 

 

 

8. člen 

(risanje po modelu) 

 

Risanje po modelu – naloga je namenjena preizkusu risarske nadarjenosti, kandidatovega 

jasnega likovnega izražanja, njegovega načina razumevanja okolice in interpretacije vidnega 

sveta. 

 

Kriteriji za ocenjevanje: 

- podobnost risbe z objektom - modelom, 

- primerna postavitev risbe na likovno površino, 

- sposobnost prostorske predstavitve tridimenzionalnega objekta na dvodimenzionalni 

likovni površini. 

 

9. člen 

(tridimenzionalni izdelek iz papirja) 

 

Naloga je namenjena preizkusu sposobnosti abstraktnega razumevanja prostora in prostorske 

predstave, kandidatove zmožnosti razumljivega izražanja svojih kreativnih zamisli in 

predstavitvi ročnih spretnosti. 

 

Kriteriji ocenjevanja: 

- domiselnost in kreativnost, 

- prostorska predstavljivost,  

- stabilnost in estetski videz izdelka. 

 

10. člen 

(intervju) 

 

Komisija povabi vsakega kandidata na razgovor o splošnih stvareh (hobiji, odločitev za študij, 

predznanje…). Pregleda se tudi mapa s preteklimi deli (portfolija) in se komentira ter 

sprašuje. Cilj razgovora je pridobiti celovito sliko o željah, motivih in sposobnostih 

posameznih kandidatov. 

 

 

 



11. člen 

 

O rezultatih preizkusa likovne nadarjenosti kandidate obvesti referent za študentske zadeve 

pisno ali po elektronski pošti. 

 

 

 

12. člen 

(ugovor zoper rezultat preizkusa likovne nadarjenosti) 

 

Kandidat lahko v treh delovnih dneh po objavi rezultata poda pisni ugovor zoper oceno 

komisije. Če je ugovor utemeljen, lahko pritožbena komisija ponovno oceni kandidata. Če je 

ugovor neutemeljen, ga zavrne in potrdi prvotno ugotovitev. 

 

Tričlansko pritožbeno komisijo imenuje ravnatelj Višje strokovne šole. Komisija je 

sestavljena iz članov strokovnega aktiva, ki poučujejo v programu oblikovanja. Po potrebi 

tudi iz zunanjih članov. Pritožbena komisija je pri svojem delu in ocenjevanju samostojna. 

 

Z odločitvijo pritožbene komisije se kandidata pisno seznani v treh delovnih dneh po sprejeti 

odločitvi. Kandidat, ki se ponovno ocenjuje, mora biti pisno seznanjen z datumom, krajem, 

načinom in obsegom ocenjevanja znanja najmanj dva delovna dneva pred ponovnim 

ocenjevanjem. 

 

Odločitev pritožbene komisije je dokončna in na odločitev komisije ni možnosti pritožbe. 

 

    13. člen 

(prehodne in končne določbe) 
 

 

V tem Poslovniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot 

nevtralni za moški in ženski spol. 

 

Poslovnik je potrdil predavateljski zbor na svoji seji dne 25. 9. 2014 in začne veljati od 1. 10. 

2014 dalje. Spremeni se lahko na enak način, kot je bil sprejet. 

 

 

 

 

 

 


