
 

NAVODILA ZA PRIPRAVO PREDSTAVITVENE MAPE (PORTFOLIA) ZA VPIS NA VIŠJEŠOLSKI 

ŠTUDIJSKI PROGRAM OBLIKOVANJE MATERIALOV 

Kandidat se predstavi z eno od možnih oblik portfolia, ki ne sme vsebovati izdelkov starejših od 

dveh let: 

1. Mapa naj vsebuje najmanj 10 risb v poljubni risarski tehniki (ali tehnikah) velikosti pribl. 50 x 70 

cm (manjši formati so dovoljeni za tehnične risbe): lahko gre za tehnične risbe, načrte, 

perspektivične študije, študije anatomije, študije detajlov, skicirke, … Vsaka risba naj bo na 

hrbtni strani opremljena z zaporedno številko, s polnim imenom in priimkom avtorja ter z 

naslovom oz. imenom motiva.  

Risbe se oddajo v mapi formata B2 s trdimi platnicami, ki mora biti ustrezno označena z 

imenom in priimkom avtorja ter njegovim naslovom (ulica, hišna številka, kraj, pošta).  
 

2. Portfolio tvorijo trije uporabni ali umetniški izdelki iz enega ali več materialov (max. dimenzije 

izdelka 45 x 25 x 20 cm). Oddajo se lahko skupaj ali ločeno, ustrezno zaščiteni, v primeru 

poštnega pošiljanja morajo biti poslani v standardni paketni embalaži Pošte Slovenije. Vsak 

izdelek mora biti označen z zaporedno številko in s polnim imenom in priimkom avtorja.  

Kandidat namesto izdelkov lahko odda fotografije izdelkov s kratkim opisom izdelka. Fotografije 

naj bodo formata cca. 20 x 30 cm, na hrbtni strani označene z zaporedno številko in polnim 

imenom in priimkom avtorja. Pripadajoči opisi izdelkov naj bodo označeni s številko, ki ustreza 

številki pripadajoče fotografije, in označeni z imenom in priimkom avtorja. Besedilo opisa mora 

biti natipkano (velikost pisave 12) na papirju formata A4. Opis naj zajema osnovne podatke o 

materialu, dimenzijah izdelka, postopku izdelave in morebitni namembnosti izdelka. Fotografije 

in opisi se oddajo v mapi s trdimi platnicami, ki mora biti ustrezno označena z imenom in 

priimkom avtorja ter njegovim naslovom (ulica, hišna številka, kraj, pošta).  
 

3. Portfolio predstavlja najmanj ena maketa (uporabnega izdelka, arhitekture, …) iz poljubnega 

materiala (max. dimenzije izdelka 45 x 25 x 20 cm). Odda se ustrezno zaščitena, v primeru 

poštnega pošiljanja mora biti poslana v standardni paketni embalaži Pošte Slovenije. Označena 

mora biti s polnim imenom in priimkom avtorja in imenom objekta, ki ga predstavlja. Če je 

maket več, se oddajo skupaj ali ločeno, dodatno označene z zaporednimi številkami. 


