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RAZPIS ZA VPIS 2023/2024 – MAGISTRSKI ŠTUDIJ 
 
ŠOLA ZA RISANJE IN SLIKANJE 
samostojni visokošolski zavod 
Aut viam inveniam aut faciam!  
 
 
Študijski program Slikarstvo (slikarstvo, lepe umetnosti, moderne vizualne prakse) 
Stopnja študija: II. stopnja (magistrski študij) 
 
 
KONTAKT IN LOKACIJA 
Lokacija in poštni naslov: Brnčičeva 31, 1000 Ljubljana  
Google zemljevidi:  http://g.co/maps/j35td  
Spletna stran: www.arthouse-si.art 
E-pošta: info@arthouse-si.art 
 
INFORMACIJE O VPISU IN PROGRAMU 
Razpis je objavljen: 
→ https://portal.evs.gov.si 
→ na spletni strani šole www.arthouse-si.art 
→ v informativnem zborniku    
→ na informativnih dnevih in informativnih urah 
→ na individualnih informativnih urah 
→ razpis vam posredujemo tudi po e-pošti- pišite nam na info@arthouse-si.art 

 
ONLINE INFORMATIVNI DAN V LETU 2023 
→ Torek, 16. maj ob 20.15 
→ Torek, 19. september ob 20.15 

 
→ Na informativen dan se je potrebno prijaviti najkasneje en dan pred dogodkom na 

naslov arthouse2012@gmail.com 
 
ONLINE INFORMATIVNE URE 
 
→ individualne informativne ure pripravljamo prek celega leta. Spremljajte objave na 

naši spletni strani www.arthouse-si.art  
→ za vse informacije nam pišite nam na info@arthouse-si.art  
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PRIJAVNO – VPISNI POSTOPEK 
Prijavno-vpisni rok: 17. 2. do 30. 9. 2023 
K vpisu se prijavite na portalu eVŠ: https://portal.evs.gov.si/prijava/ 
 
Šola prijavo k vpisu avtomatično prejme in vam pošlje Vpisni list Šole za risanje in slikanje ter 
vas vodi po vpisnem postopku.  
→ Dokumentov ne smete pošiljati po pošti!  

 
VPISNI DOKUMENTI - ob vpisu boste potrebovali: 

1. v celoti in pravilno izpolnjen ter podpisan Vpisni list Šole za risanje in slikanje  
2. overjeno dokazilo o dokončani visoki šoli in original na vpogled 
3. eno barvno fotografijo (format: osebni dokument) 
4. osebno izkaznico ali potni list za dokaz istovetnosti 
5. dokazilo o vplačilu šolnine za magistrski letnik 

 
→ Dokumentov ne smete pošiljati po pošti! 

 
 
POMOČ IN PODPORA PRI PRIJAVI K VPISU 
Za splošno pomoč pri izpolnjevanju prijave za vpis (tudi digitalna potrdila in elektronski 
podpis) se med delavniki od 8:00 do 22:00 ure lahko obrnete na visoko šolstvo:  

→ e-naslov: ekc@gov.si 
→ tel.:  080 2002 
→ tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90 

ali  
→ Šolo za risanje in slikanje: arthouse2012@gmail.com  

 
 
ŠTUDIJSKI PROGRAM II. STOPNJE (MAGISTRSKI ŠTUDIJ) 
 
Vrsta študija: izredni študij 
Ime programa: Slikarstvo (slikarstvo, lepe umetnosti in moderne vizualne prakse) 
Strokovni naslov: magistrica/magister likovne umetnost (mag. lik. um.) 
Število razpisanih mest: 30 
Trajanje magistrskega študija: eno leto oziroma 60 KT  
→ Šola za risanje in slikanje izvaja študij po sistemu 4 + 1.  

V KT izraženo skupno trajanje študija na 1. in 2. stopnji je 300 KT  
(240 KT + 60 KT= 300 KT) 

 
Posebnosti: 
→ projektni študij - magistrski likovno-umetniški projekt študent prijavi že ob vpisu 
→ individualno mentorsko vodenje  
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→ izredni študij je oblikovan tako, da je primeren kot študij ob delu ali vzporedni študij; 
originalni urnik in koledar študija omogočata, da študentu v času študija ni potrebno 
prebivati v Ljubljani; ni zgornje starostne meje za vpis; originalni predmetnik in 
vsebine; večina programa se izvaja online (predavanja, individualne in skupinske 
konzultacije, sestanki in drugo) 

 
Merila ob morebitni omejitvi vpisa: upošteva se splošni uspeh diplomskega izpita (10 %) in 
portfolio z likovnimi deli (90%) 
Dokončanje študija: študij je dokončan, ko študent uspešno opravi magistrski izpit (uspešno 
zagovarja magistrsko nalogo in magistrsko delo) 
Nadaljevanje študija: študij se lahko nadaljuje študiju 3. stopnje, ki ga Šola za risanje in 
slikanje pripravi z drugimi visokimi šolami ali 3. stopenjskem študiju drugih visokih šol (vpisne 
pogoje določajo statuti šol) 

 
VPISNI POGOJI 
Vpiše se lahko ustvarjalec s področja: 
slikarstva, kiparstva, grafike in drugih lepih umetnosti; spletne umetnosti; fotografije, filma in 
videa (režija, montaža, kamera, direktor fotografije); kostumografije, scenografije, arhitekture, 
krajinske arhitekture, oblikovanja (grafičnega, modnega, industrijskega, oblikovanja tekstilij in 
drugega oblikovanja); novih medijev in vseh drugih sodobnih vizualnih praks  
 
ki je opravil: 
 

• študijski program prve stopnje iz ustreznih strokovnih področij (180 ECTS) in 
manjkajoči letnik (na primer: 3-letni programi ALUO, Fakultete za dizajn tekstilij in 
oblačil, program Film in televizija na AGRFT, drugi sorodni likovni programi) 

 
• študijski program prve stopnje iz drugih strokovnih področij (180 ECTS) in manjkajoči 

letnik ter študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija (diplomanti 3-
letnih ne-likovnih strokovnih programov) 

 
• študijski program prve stopnje iz ustreznih strokovnih področij (240 ECTS - diplomanti 

Šole za risanje in slikanje) 

 
• študijski program prve stopnje iz drugih strokovnih področij (240 ECTS) in študijske 

obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija (diplomanti 4-letnih ne-likovnih 
strokovnih programov ) 

 
• dodiplomski študijski program iz ustreznih likovnih področij, sprejet pred letom 2004 

(na primer: diplomanti štiriletnih programov likovnih akademij ali likovnih fakultet, 
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likovne pedagogike, arhitekture, krajinske, arhitekture, oblikovanj vseh vrst in 
diplomanti drugih sorodnih štiriletnih likovnih programov) 

 
• dodiplomski študijski program iz drugih področij, sprejet pred letom 2004 in 

študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija (diplomanti ne-likovnih 
visokih šol) 

 
in ki je opravil 
 

• preskus likovne nadarjenosti 

Preskus likovne nadarjenosti je opravljen, ko kandidat uspešno predstavi portfolio, 
uspešno opravi sprejemni razgovor in uspešno predstavi temo umetniško-likovnega 
projekta, ki ga bo izvedel v času študija 

 
ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI, KI SO BISTVENE ZA NADALJEVANJE ŠTUDIJA 
Obveznosti se določene z magistrskim študijskim programom in upoštevajo različnost 
strokovnega področja ter obsegajo od 10 do največ 60 ECTS, kandidati pa jih lahko opravijo 
med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred 
vpisom v magistrski študijski program. 

Študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, so vsebine strokovnih področij 
slikarstva in drugih likovno umetniških zvrsti, zgodovine umetnosti, likovne teorije oziroma 
likovnih analiz. 
Upoštevajo se tudi delovne izkušnje kandidata. 
 
V TUJINI PRIDOBLJENO IZOBRAŽEVANJE 
Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali zgoraj navedenim enakovredna 
izobraževanja v tujini. Vpisujejo se pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili 
svoje šolanje v Sloveniji. 

PRIZNANJE PREDHODNO PRIDOBLJENIH ZNANJ 
Visokošolski zavod kandidatom priznava pridobljeno znanje, usposobljenost ali zmožnosti, ki 
po vsebini in zahtevnosti ustrezajo splošnim oziroma predmetnospecifičnim kompetencam, 
določenimi s posameznim študijskim programom Šole za risanje in slikanje  

Prizna se lahko za največ 30 ECTS znanja, pridobljenega izven tega študijskega programa 

Pri vpisu na 2. stopenjski študij se lahko priznava do 30 ECTS v primeru prehoda iz 
dodiplomskega študijskega programa, izoblikovanega pred bolonjsko reformo in v primeru 
priznanja neformalnega izobraževanja.   

POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU 
Študent lahko enkrat ponavlja letnik, če izpolnjuje pogoj za ponavljanje. Opravljenih mora 
imeti vsaj 30 ECTS, da letnik lahko ponavlja. 


