
Posvet s svetovalnimi delavci 
srednjih šol 

9. 2. 2021 in 10. 2. 2021



Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka  
za vpis v dodiplomske in enovite 
magistrske študijske programe - 2021/22



Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka v 
študijskem letu 2021/2022 (dodiplomski in 
enoviti magistrski študijski programi) za 
slovenske državljane in državljane držav članic 
EU
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Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka na razpis vezanih aktivnosti - nova verzija z 
dne 15. 1. 2021 (popravljena datuma delovnih srečanj s ŠSS srednjih šol, ki bodo letos 
prvič potekala online)

• https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani

• https://www.uni-lj.si/• www.um.si/vpis• www.upr.si• www.ung.si

http://portal.evs.gov.si/documents/10157/142b8dd9-4688-46bb-9f35-2ccdc243ab23
https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani
https://www.uni-lj.si/
http://www.um.si/vpis
http://www.upr.si/
http://www.ung.si/


Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske 
študijske programe 
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Razpis za vpis 2021/2022 – VLADA RS dala soglasje 5. 2. 2021; elektronska publikacija na portalu eVŠ,  9. februar 2021: 
https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani

https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani


Spletni informativni dnevi 
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• v petek, 12. februarja 2021 • v soboto, 13. februarja 2021

• razen če je pri posameznem visokošolskem zavodu določeno drugače 

Termin in naslov posamezne spletne povezave na fakulteti, akademiji, visoki strokovni šoli 
se objavi:• na spletnem portalu eVŠ, • spletnih straneh visokošolskih prijavno-informacijskih služb Univerze v Ljubljani, 

Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem, Univerze v Novi Gorici in • spletnih straneh posameznih visokošolskih zavodov
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Prijavni roki
(Slovenski državljani in državljani držav članic EU) 
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Prvi rok: 16. februar do 19. marec 2021

Drugi rok: 20. do 27. avgusta 2021 (prosta vpisna mesta se objavijo 19. avgusta 2021)

Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest: 23. do 24. septembra do 12. ure 2021 
(prosta vpisna mesta se objavijo 23. septembra 2021)

Objava v Razpisu za vpis 2021/22 (točka 1.1)



Prijavni roki
(državljani držav nečlanic EU, Slovenci 
brez slovenskega državljanstva) 
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Univerze in samostojni visokošolski zavodi:

• različno število prijavnih rokov• različni datumi / prijavna obdobja • objava v Razpisu za vpis 2021/22 (točka 1.2)



Elektronska prijava na spletnem portalu eVŠ
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• https://portal.evs.gov.si/prijava/

• https://portal.evs.gov.si/prijava/?lang=en

https://portal.evs.gov.si/prijava/
https://portal.evs.gov.si/prijava/?lang=en


Elektronska prijava na spletnem portalu eVŠ
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• z uporabniškim imenom in geslom (preko sistema SI-PASS)
• s kvalificiranim digitalnim potrdilom 
• z AAI računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim 
podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo ali AAI-račun) oziroma brez varnega 
elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do roka.

• Kandidati naj si zapomnijo/zapišejo uporabniško ime in geslo!  



Elektronska prijava na spletnem portalu eVŠ
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• elektronski naslov (prijava v pdf obliki, 
obvestila, zahteva za dopolnitev 
prijave, sklep)

• številka mobilnega telefona (obvestila)

• EMŠO (tuji državljani ne potrebujejo)



Objava podatkov o številu prijav in omejitvi vpisa
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• na spletnih straneh visokošolskih prijavno-informacijskih služb v prvem in drugem roku• na spletnih straneh visokošolskih zavodov v roku za zapolnitev prostih mest

v prvem roku najkasneje do 5. aprila 2021
v drugem roku začetek septembra
v roku za zapolnitev prostih mest konec septembra



Sklep o omejitvi vpisa
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• v prvem roku omejitev vpisa, če presežek prijav 10 % in več kot je 
razpisanih vpisnih mest 

• v drugem roku in roku za zapolnitev prostih vpisnih mest, če 
presežek prijav za enega kandidata več kot je razpisanih vpisnih 
mest



Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in 
spretnosti
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Na Univerzi v Ljubljani:

• Akademija za glasbo• Akademija za gledališče radio, film in televizijo• Akademija za likovno umetnost in oblikovanje• Fakulteta za šport• Fakulteta za arhitekturo• Biotehniška fakulteta (Krajinska arhitektura)• Naravoslovnotehniška fakulteta (Oblikovanje tekstilij in oblačil)• Pedagoška fakulteta (Likovna pedagogika, Logopedija in 
surdopedagogika)• Zdravstvena fakulteta (Laboratorijska zobna protetika)



Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in 
spretnosti
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Na Univerzi v Mariboru:• Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (Arhitektura)• Fakulteta za organizacijske vede (Krizni management)• Pedagoška fakulteta (Glasbena pedagogika, Likovna pedagogika, Športno 
treniranje)

Na Univerzi na Primorskem:• Fakulteta za vede o zdravju (Aplikativna kineziologija)• Pedagoška fakulteta (Vizualne umetnosti in oblikovanje)

Samostojni visokošolski zavod•Fakultet za dizajn 



Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, 
sposobnosti in spretnosti
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• v prvem prijavnem roku od 24. junija do 9. julija 2021, z izjemo  UL 
AG študijski program Glasbena umetnost UN 21. maja 2021

• v drugem prijavnem roku od 8. do 10. septembra 2021

• O opravljanju preizkusov posebnih nadarjenosti, sposobnosti in 
spretnosti v prvem roku so kandidati/-ke obveščeni/-e najmanj pet dni 
pred preizkusom, v drugem roku pa dva dni pred preizkusom po 
elektronski poti.



Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev
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Kandidati ne prilagajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih 
pogojev
• če so opravili/-e v Sloveniji splošno maturo od leta 1995 

naprej ter 
• poklicno maturo od leta 2002 naprej

Visokošolska prijavno-informacijska služba podatke pridobi od 
Državnega izpitnega centra (12. julij – prvi rok; 12. september 
– drugi rok) 



Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev
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Kandidati, za katere visokošolska prijavno-informacijska služba ne 
dobi podatkov od RIC,
priložijo dokumente elektronsko preko portala eVŠ (na zahtevo 
pristojnih oseb na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih) 

Kandidati (SŠ v tujini) dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev 
priložijo elektronsko preko portala eVŠ (na zahtevo pristojnih oseb na 
univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih) 



Izbirni postopek, sklep o rezultatu izbirnega postopka
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V prvem roku: od 12. do 29. julija 2021 
• Sklep o rezultatu izbirnega postopka: do 30. julija 2021 po 

elektronski poti na spletnem portalu eVŠ

V drugem roku: 16. do 21. september 2021 
• Sklep o rezultatu izbirnega postopka: do 22. septembra 2021 po 

elektronski poti na spletnem portalu eVŠ

V roku za zapolnitev prostih vpisnih mest: 27. in 28. septembra 
2021
• Sklep o rezultatu izbirnega postopka: do 28. septembra 2021 po 

elektronski poti



Vpis
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• vpis sprejetih v prvem roku - predvidoma od 2. avgusta do najpozneje 
17. avgusta 2021

• vpis sprejetih v drugem roku bo od 24. do 30. septembra 2021

• vpis sprejetih v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest bo od 28. do 30. 
septembra 2021

• vpis sprejetih iz upravičenih razlogov do najpozneje do 30. oktobra 2021, 
če tako na podlagi prošnje kandidata/-ke odloči pristojni organ 
visokošolskega zavoda

• za študenta/-ko, ki se po prvem vpisu v prvi letnik dodiplomskega ali 
enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje izpiše do 15. 
oktobra 2021, se šteje, da se v ta študijski program ni vpisal/-a



Status kandidata s posebnim statusom 



Kako v prijavi kandidat/ka označi, da ima status?
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Na koraku „Preveritev podatkov o dosedanji 
visokošolski izobrazbi“  

 kandidat odgovori z DA na četrto trditev: 
»Želim zaprositi za dodelitev statusa kandidata s 
posebnim statusom« 



Vzroki za dodelitev statusa kandidata s 
posebnim statusom

23

Kandidat mora prijavi priložiti prošnjo in listine, ki dokazujejo: 

invalidnost oziroma posebne potrebe, ki so nastale do zaključka 
srednje šole
kronično bolezen ali posledice akutne bolezni, ki so vplivale na 

uspeh v obdobju, ki se upošteva za sprejem (tretji ali četrti letnik 
srednje šole oziroma zaključek srednje šole)
izjemne socialne razmere, ki so nastale do zaključka srednje šole
status športnika, ki se upošteva za sprejem (tretji ali četrti letnik 

srednje šole oziroma zaključek srednje šole)



Listine za dodelitev statusa kandidata s 
posebnim statusom
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• Odločba o usmeritvi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, 
Strokovno mnenje komisije za usmerjanje otrok s posebnimi 
potrebami, Odločba Centra za socialno delo, Izvid in mnenje 
strokovne komisije za razvrščanje otrok in mladostnikov; 

• Odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije;

• Zdravniško potrdilo zdravnika specialista;

• Potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o statusu kategoriziranega 
športnika, potrdilo gimnazije o športnem statusu A ali potrdilo 
nacionalne panožne zveze o statusu A



Rok za oddajo dokazil za pridobitev posebnega statusa
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Prošnjo z dokazili kandidati oddajo 
preko portala eVŠ
v času izpolnjevanja prijave za vpis, 
lahko pa tudi kasneje:

• v prvem prijavnem roku najpozneje do 
19. junija 2021

Dodeljeni status kandidata/-ke s posebnim 
statusom v prvem roku se upošteva tudi v 
drugem prijavnem roku in v roku za 
zapolnitev še prostih vpisnih mest. 

• v drugem prijavnem roku najpozneje do 
27. avgusta 2021 

Dodeljeni status kandidata/-ke s posebnim 
statusom v drugem roku se upošteva tudi v 
roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest.



Komisija za dodelitev statusa kandidata s 
posebnim statusom v prijavno-sprejemnem 
postopku
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O dodelitvi statusa odloči komisija in obvesti kandidata po elektronski 
poti.

Status velja samo za prijavno-sprejemni postopek.



Izbirni postopek kandidatov s posebnim statusom
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redni izbirni postopek

če v rednem izbirnem postopku kandidat doseže minimum točk za uvrstitev v enega od 
napisanih programov se bonus točk na račun pridobljenega statusa ne upošteva

sprejet: sklep o rezultatu izbirnega postopka



Izbirni postopek kandidatov s posebnim statusom
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naknadni izbirni postopek

sprejet - če doseže najmanj 90 % minimum točk za uvrstitev

sprejet je v prvega od napisanih programov v prijavi, za katerega izpolnjuje splošne pogoje za vpis in dosega 90 %
minimuma točk, potrebnih za uvrstitev



Izbirni postopek kandidatov s posebnim statusom
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Splošna matura: 25 točk
3. letnik = 5
4. letnik = 5
Matematika = 2 
Angleščina = 7 
Biologija = 5

1. ŽELJA
Medicina EM – (160 mest

z omejitvijo,  min 87,5 točk, 
kandidat 86,7; 99,1%)

2. ŽELJA
Farmacija EM – (165 mest
z omejitvijo, min 83 točk, 
kandidat 96,8; 116,6%)



Izbirni postopek kandidatov s posebnim statusom
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Splošna matura = 24 točk 
3. letnik = 4
4. letnik = 4
Matematika = 7
Angleščina= 6
Biologija=2

1. ŽELJA
Medicina EM (160 mest,

(z omejitvijo, min 87,5 točk,
kandidat 79,35; 90,7%)

2. ŽELJA
Farmacija EM(165 mest)
(z omejitvijo, min 83 točk, 

kandidat 76,4; 92,0%)



Informacije o dodelitvi posebnega statusa
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Več informacij o dodelitvi statusa kandidata s posebnim statusom:

https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/kandidati-posebni-status
https://www.um.si/vpis/Strani/Poslovnik-komisije.aspx

http://www.ung.si/sl/studij/vpis/vpis-I-stopnja/
https://www.upr.si/si/vpis/prijava-na-razpis-za-vpis/kandidati-s-posebnim-statusom

https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/kandidati-posebni-status
https://www.um.si/vpis/Strani/Poslovnik-komisije.aspx
http://www.ung.si/sl/studij/vpis/vpis-I-stopnja/
https://www.upr.si/si/vpis/prijava-na-razpis-za-vpis/kandidati-s-posebnim-statusom/


Razpis za vpis v dodiplomske in 
enovite magistrske študijske 
programe v študijskem letu 

2021/2022



Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske 
študijske programe v študijskem letu 2021/2022

Objava Razpisa za vpis:
• V skladu z že objavljenim rokovnikom je bil predviden datum 1. 2. 2021. Ker Vlada RS

razpisa za vpis ni potrdila do navedenega datuma, je prišlo do zamika objave razpisa.
• Nov datum objave: 09.02.2021

• Dodan SPOL: Kandidat/ka

• Sprememba zgradbe besedila splošnih določb razpisa za vpis: PREHOD IZ
IZ  VSEBINSKEGA SKLOPA K TEMATSKEMU SKLOPU



Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske 
programe v študijskem letu 2021/2022 - Splošne določbe

Sprememba zgradbe besedila splošnih določb razpisa za vpis:• Kazalo vsebine:

1. PRIJAVA ZA VPIS
1.1 PRIJAVNI ROKI ZA SL IN EU (PREJ  P - I)
1.2 PRIJAVNI ROKI ZA TUJCE/-KE SLO BREZ SLO (PREJ  P - XVII)
1.3 PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK ter PRIJAVA ZA VZPOREDNI ŠT. IN ŠT. DIPLPL. 

(PREJ  P – XIII in XIV)
2. SPLETNI INFORMATIVNI DNEVI (PREJ  P - IV )
3. NAČIN PRIJAVE (NOVO)
4. VPISNA MESTA (PREJ  P - III)
5. ŠTUDIJSKI PROGRAMI IN VPISNI POGOJI (PREJ  P - II)
6. DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV (PREJ  P - VII)
7. INFORMACIJE O POŠILJANJU PRILOG K PRIJAVI (NOVO)
8. PREIZKUSI POSEBNIH NADARJ., SPOS. IN SPRET. TER POSAMEZNI IZPITI SM (PREJ  P - VI)



Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske 
študijske programe v študijskem letu 2021/2022 -

Splošne določbe
• Kazalo vsebine (nadaljevanje):
9. OMEJITEV VPISA IN MERILA ZA IZBIRO (PREJ  P - V)
10. IZBIRNI POSTOPEK (PREJ  P - IX)

10.1 PRVI PRIJAVNI ROK
10.2 DRUGI PRIJAVNI ROK
10.3 ROK ZA ZAPOLNITEV ŠE PROSTIH VPISNIH MEST

11. POSTOPEK PRIZNAVANJA IZOBRAŽEVANJA… (PREJ  P - VIII)
12. DODELITEV STATUSA KANDIDATA/-KE S POSEBNIM STATUSOM (PREJ  P - X)
13. VPIS (PREJ  P - XV)
14. OPOZORILO ZA ŽE VPISANE ŠTUDENTE/-KE (PREJ  P - XII)
15. POJASNILO GLEDE PLAČEVANJA ŠOLNINE SKLADNO s 77. ČLENOM ZViŠ (PREJ  P - XVI)
16. PODROBNEJŠE INFORMACIJE (PREJ  P - XVIII)



Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske 
študijske programe v študijskem letu 2021/2022 -

Splošne določbe
1. PRIJAVA ZA VPIS
1.1 PRIJAVNI ROKI ZA SLOVENSKE DRŽAVLJANE/-KE IN DRŽAVLJANE/-KE DRŽAV ČLANIC 
EVROPSKE UNIJE

• Tabela  NOVO (prijavni roki, rok za prijavo, opozorila, kdo lahko odda prijavo).

• Sprememba prijavnih rokov.

• Drugi prijavni rok - dodan stavek glede soglasja za umik prijave za kandidate, za katere prvi rok
do začetka drugega prijavnega roka še ni končan (»Kandidat/-ka poda pisno soglasje do
objave rezultatov splošne in poklicne mature ter maturitetnih izpitov v jesenskem roku. Če
kandidat/-ka takšnega soglasja ne poda v roku iz prejšnjega stavka, se šteje, da je
umaknil/-a prijavo na drugem prijavnem roku.«).



Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske 
programe v študijskem letu 2021/2022 - Splošne določbe



Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske 
študijske programe v študijskem letu 2021/2022 -

Splošne določbe
• 1. PRIJAVA ZA VPIS• 1.2 PRIJAVNI ROKI ZA TUJCE/-KE IZ DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE IN 

SLOVENCE/-KE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA
• Tabela NOVO (univerza oziroma samostojni visokošolski zavod, prijavni roki, rok za prijavo, 

opozorila, kdo lahko odda prijavo).

• Dodan odstavek - prijava za Slovence/-ke brez slovenskega državljanstva, ki so hkrati tudi 
državljani/-ke držav članic Evropske unije - lahko oddajo v istem prijavnem roku dve 
prijavi.



Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske 
študijske programe v študijskem letu 2021/2022 -

Splošne določbe
• 1. PRIJAVA ZA VPIS• 1.3 PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za 

hitrejše napredovanje) ter PRIJAVA ZA VZPOREDNI ŠTUDIJ IN ŠTUDIJ 
DIPLOMANTOV/-K

• Tabela NOVO (prijavni roki, rok za prijavo, opozorila, kdo lahko odda prijavo).

• Vzporedni študij - dodan stavek: »Ko študent/-ka na matičnem študiju diplomira in si pridobi
enako raven izobrazbe, potem je s prihodnjim študijskim letom za njegov/-n vzporedni študij
predvideno plačilo šolnine v skladu s četrtim odstavkom 77. člena Zakona o visokem
šolstvu.«



Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske 
študijske programe v študijskem letu 2021/2022 -

Splošne določbe
2. SPLETNI INFORMATIVNI DANEVI

• Vsi visokošolski zavodi bodo informativne dni organizirali preko spleta. Ura ni 
določena. 

(Več informacij o načinu izvedbe informativnih dni ter ob katerih urah se bodo izvajali bo na voljo 
na spletnih straneh univerz in njihovih članic.)



Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske 
študijske programe v študijskem letu 2021/2022 -

Splošne določbe

3. NAČIN PRIJAVE (NOVO)

• Prijavo za vpis kandidat/-ka odda z elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ
https://portal.evs.gov.si/prijava/ s kvalificiranim digitalnim potrdilom, AAI-računom (račun avtentikacijske
in avtorizacijske infrastrukture) ali uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS, ki deluje v
okviru Državnega centra za storitve zaupanja.

• V prijavno-sprejemnih postopkih za študijsko leto 2021/2022 prijavitelji/-ce vsa k prijavi zahtevana dokazila
vlagajo elektronsko preko portala eVŠ.

• Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano
digitalno potrdilo ali AAI-račun) oziroma brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v
eVŠ do roka, objavljenega v razpisu.

• UPORABNIŠKO IME IN GESLO => prijavo ni potrebno natisniti podpisati in poslati !!!

https://portal.evs.gov.si/prijava/


Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske 
študijske programe v študijskem letu 2021/2022 -

Splošne določbe

3. NAČIN PRIJAVE (nadaljevanje)

• Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covid-19 (ZZUOOP), ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS št. 152/20, je v 108. členu določil, da se ne glede na določbe
predpisov, ki urejajo izvedbo prijavno-sprejemnih postopkov za vpis, v prijavno-sprejemnih
postopkih za vpis za študijsko leto 2021/2022 na visokošolskih zavodih v Republiki
Sloveniji prijave za vpis in vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo po elektronski poti
preko informacijskega sistema eVŠ, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti.

• V postopkih uveljavljanja pravic ali obveznosti kandidatov/-k komunikacija poteka pisno
ali prek informacijskega sistema eVŠ. Šteje se, da je dokument kandidatu/-ki vročen drugi
delovni dan po dnevu objave dokumenta v informacijskem sistemu eVŠ oziroma peti delovni
dan v primeru odpreme po pošti.



Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske 
študijske programe v študijskem letu 2021/2022 -

Splošne določbe

4. VPISNA MESTA

• Od študijskega leta 2021/22 dalje se državljani/-ke Velike Britanije vpisujejo kot državljani/-
ke držav nečlanic Evropske unije in je za njihov študij predvideno plačilo šolnine. 

5. ŠTUDIJSKI PROGRAMI IN VPISNI POGOJI

• ni sprememb.



Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske 
študijske programe v študijskem letu 2021/2022 -

Splošne določbe

• 6. DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV

• Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku veljajo 
skenirani dokumenti ali fotografije izvirnih spričeval in drugih zahtevanih dokumentov. 

• Zaradi stanja v povezavi s COVID-19 kandidati/-ke ničesar ne pošiljajo po navadni pošti ali 
priporočeno, vsa k prijavi zahtevana dokazila se priložijo elektronsko preko portala eVŠ. 

• Navodila za oddajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev so objavljena na: 
https://portal.evs.gov.si/navodila-za-oddajo.

• Sprememba datumov za predložitev dokazil za državljani/-ke Republike Slovenije in 
državljani/-ke držav članic Evropske unije, ki že imajo spričevala, pridobljena v tujini (9. junij 
2021).

https://portal.evs.gov.si/navodila-za-oddajo


Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske 
študijske programe v študijskem letu 2021/2022 -

Splošne določbe
6. DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV (nadaljevanje)

• Seznam dokumentov za postopek prijave in postopek priznavanja:

• 1. sken ali fotografijo listin/e o zaključenem izobraževanju v tujini, za katerega želijo, da se prizna za obravnavo v prijavno-sprejemnem postopku;• 2. sken ali fotografijo prevoda listine o izobraževanju iz prve točke v slovenski ali angleški jezik, če zapis na listini ni v latinici in je zapisana v
rokopisu (zadostuje kopija prevoda, ki jo je opravil sodno zaprisežen tolmač). Glede potrebe po prevodu listine se kandidati/-ke pozanimajo pri
pooblaščenih osebah na univerzah ali neposredno na visokošolskem zavodu, kamor oddajate prijavo;• 3. sken ali fotografijo dokazil/-a o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med izobraževanjem (na primer razredna spričevala
za vsa leta srednje šole) in prevod spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole v slovenski ali angleški jezik, če zapis na listini ni v latinici in je
zapisana v rokopisu (zadostuje kopija prevoda, ki jo je opravil sodno zaprisežen tolmač). Glede potrebe po prevodu listine se kandidati/-ke
pozanimajo pri pooblaščenih osebah na univerzah ali neposredno na visokošolskem zavodu, kamor oddajate prijavo.• 3. sken ali fotografijo lastnoročno podpisanega (kandidatov podpis) kronološkega opisa izobraževanja v tujini;• 4. sken ali fotografijo dokazil/-a o opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na ustrezni ravni ali ustrezno drugo dokazilo – samo v primerih, ko je to
vpisni pogoj za študijski program;



Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske 
študijske programe v študijskem letu 2021/2022 -

Splošne določbe
6. DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV (nadaljevanje)

• Seznam dokumentov za postopek prijave in postopek priznavanja (nadaljevanje):

• 5. sken ali fotografijo osebnega dokumenta na podlagi pisne privolitve kandidata/-ke, če je:

• državljan/-ka države članice EU: osebno izkaznico ali potni list (stran z osebnimi podatki kandidata/-ke, kjer
naj bo razvidno ime, priimek, datum in kraj rojstva ter državljanstvo),• tuji državljan/-ka iz države nečlanice EU: potni list (stran z osebnimi podatki kandidata/-ke, kjer naj bo
razvidno ime, priimek, datum in kraj rojstva ter državljanstvo).• (Priloga ni obvezna. V kolikor visokošolska prijavno-informacijska služba ali visokošolski zavod potrebuje
vpogled v osebni dokument za ugotavljanje istovetnosti in državljanstva posameznika/-ice, ga bo le-ta k temu
pozval. Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in
175/20 – ZIUOPDVE) v 108. členu določa, da se ne glede na določbe predpisov, ki urejajo izvedbo prijavno-
sprejemnih postopkov za vpis, v prijavno-sprejemnih postopkih za vpis za študijsko leto 2021/2022 na
visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji prijave za vpis in vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo po
elektronski poti preko informacijskega sistema eVŠ, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti. Pristojni organ
visokošolskega zavoda je dolžan pridobiti in preveriti dokazila, potrebna za prijavo za vpis in priznavanje
izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, kot je določeno s predpisi, ki urejajo dokazila o
izpolnjevanju vpisnih pogojev in dokumentacijo, ki mora biti priložena vlogi za priznavanje izobraževanja.)

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2610
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3096


Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske 
študijske programe v študijskem letu 2021/2022 -

Splošne določbe

7. INFORMACIJE O POŠILJANJU PRILOG K PRIJAVI – NOVO POGLAVJE

• Kandidati/-ke, ki morajo poslati priloge k prijavi, jih priložijo elektronsko preko portala eVŠ
visokošolskim prijavno-informacijskim službam. (Navedeni so kontaktni naslovi za več 
informacij glede prilog.)



Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske 
študijske programe v študijskem letu 2021/2022 -

Splošne določbe

8. PREIZKUSI POSEBNIH NADARJENOSTI, SPOSOBNOSTI IN SPRETNOSTI TER 
POSAMEZNI IZPITI SPLOŠNE MATURE

• dodan odstavek:

• »Kandidati/-ke, ki jim bo to zaradi upravičenih razlogov dovolil organ visokošolskega zavoda
ali samostojnega visokošolskega zavoda, in kandidati/-ke, za katere bo tako odločeno v
pritožbenem postopku, bodo izjemoma lahko opravljali/-e preizkuse posebnih nadarjenosti,
sposobnosti in spretnosti tudi v jesenskem izpitnem roku oziroma v rokih, ki jih bodo določili
visokošolski zavodi. Opravljeni preizkus v jesenskem roku se kandidatu/-ki v tem
primeru upošteva kot opravljeni preizkus posebnih nadarjenosti, sposobnosti in
spretnosti v prvem prijavnem roku. Ti kandidati/-ke se naknadno razvrščajo za prvi
prijavni rok. »



Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske 
študijske programe v študijskem letu 2021/2022 -

Splošne določbe
9. OMEJITEV VPISA IN MERILA ZA IZBIRO

• ni sprememb.



Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske 
programe v študijskem letu 2021/2022 - Splošne določbe
10. IZBIRNI POSTOPEK

• 10.1 PRVI PRIJAVNI ROK

– NOVO: »Rezultati izbirnega postopka bodo objavljeni na portalu eVŠ najpozneje do 30. julija
2021. Vsak kandidat/-ka bo do sklepa o rezultatu izbirnega postopka dostopal/-a na portalu
eVŠ (https://portal.evs.gov.si/prijava/) s svojim uporabniškim računom. Šteje se, da je sklep
kandidatu/-ki vročen drugi delovni dan po dnevu objave sklepa na portalu eVŠ.«

• 10.2 DRUGI PRIJAVNI ROK

– NOVO: »Rezultati izbirnega postopka bodo objavljeni na portalu eVŠ najpozneje do 22.
septembra 2021. Vsak kandidat/-ka bo s svojim uporabniškim računom dostopal/-a do sklepa
o rezultatu izbirnega postopka na portalu eVŠ (https://portal.evs.gov.si/prijava/). Šteje se, da
je sklep kandidatu/-ki vročen drugi delovni dan po dnevu objave sklepa na portalu eVŠ.«)

• 10.3 ROK ZA ZAPOLNITEV ŠE PROSTIH VPISNIH MEST

– NOVO: »Rezultati izbirnega postopka bodo objavljeni na portalu eVŠ najpozneje do 28.
septembra 2021. Vsak kandidat/-ka bo do sklepa o rezultatu izbirnega postopka s svojim
uporabniškim računom dostopal/-a na portalu eVŠ (https://portal.evs.gov.si/prijava/). Šteje se,
da je sklep kandidatu/-ki vročen drugi delovni dan po dnevu objave sklepa na portalu eVŠ.«



Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske 
študijske programe v študijskem letu 2021/2022 -

Splošne določbe
10.3 ROK ZA ZAPOLNITEV ŠE PROSTIH VPISNIH MEST (nadaljevanje)

• Status kandidata/-ke s posebnim statusom, ki je bil dodeljen v prvem ali drugem roku, se
upošteva tudi v tem roku (dokazilo mora visokošolskemu zavodu predložiti kandidat/-ka
elektronsko preko portala eVŠ v roku za oddajo prijave za vpis iz 1. točke razpisa).
Oddaja individualne prošnje za dodelitev statusa kandidata/-ke s posebnim statusom v tem
roku ni mogoča.



Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske 
študijske programe v študijskem letu 2021/2022 -

Splošne določbe
11. POSTOPEK PRIZNAVANJA IZOBRAŽEVANJA ZA NAMEN NADALJEVANJA 
IZOBRAŽEVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA KANDIDATE/-KE S TUJO LISTINO

• Kandidati/-ke, ki bodo oddali/-e nepopolno prijavo oziroma vlogo za priznavanje izobraževanja
za namen nadaljevanja izobraževanja, bodo individualno dodatno obveščeni/-e o zahtevi
in roku za dopolnitev vloge pisno ali elektronsko preko portala eVŠ. Šteje se, da je
dokument kandidatu/-ki vročen drugi delovni dan po dnevu objave dokumenta na
portalu eVŠ oziroma peti delovni dan v primeru odpreme po pošti.



Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske 
študijske programe v študijskem letu 2021/2022 -

Splošne določbe
12. DODELITEV STATUSA KANDIDATA/-KE S POSEBNIM STATUSOM

• Sprememba rokov za oddajo prošnje in dokazil (v prvem prijavnem roku najpozneje do 19. 
junija 2021, v drugem prijavnem roku najpozneje do 27. avgusta 2021).

13. VPIS

• ni sprememb (razen datumi vpisa).

14. OPOZORILO ZA ŽE VPISANE ŠTUDENTE/-KE

• Dodan odstavek – vpis na isti študijski program: »Kandidati/-ke se ne morejo prijaviti v isti 
študijski program, v katerega so že bili/-e vpisani/-e in so se iz njega izpisali/-e.«.



Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske 
študijske programe v študijskem letu 2021/2022 -

Splošne določbe

15. POJASNILO GLEDE PLAČEVANJA ŠOLNINE SKLADNO s 77. ČLENOM ZAKONA O VISOKEM ŠOLSTVU

• ni sprememb.

16. PODROBNEJŠE INFORMACIJE

• kontaktni naslovi.



KAKO IZPOLNITI 
PRIJAVO ???

55



KAKO IZPOLNIM PRIJAVO ???

IGOR B.
3. letnik = 2
4. letnik = 2
Matura = 10 točk => 40točk

PETRA K.
3. letnik = 3
4. letnik = 4
Matura = 20 točk =>
76točk

1. ŽELJA
Logistika sist. UN – UMB (100 mest)

(NEOMEJEN, 95 sprejetih)

1. ŽELJA
Medicina UN - ULJ (86 mest)

(OMEJEN min 84 točk,)

2. ŽELJA
Logistika sistemov UN (5 mest)

(OMEJEN z 2. in 3. željo, min 79 )

3. ŽELJA
ZDRAV. NEGA VS UNP(60 mest)

(OMEJEN; min 69 točk)



KAKO IZPOLNIM PRIJAVO ???

IGOR B.
3. letnik = 2
4. letnik = 2
Matura = 10 točk => 40točk

PETRA K.
3. letnik = 3
4. letnik = 4
Matura = 20 točk =>
76točk

1. ŽELJA
Sociologija – UMB (100 mest)
(NEOMEJEN, 105 sprejetih)

1. ŽELJA
Medicina UN - ULJ (86 mest)

(OMEJEN min 84 točk,)

2. ŽELJA
Sociologija UN (0 mest)

(zapolnjen s prvi željo)

3. ŽELJA
Arhitektura FG (0 mest)
(zapolnjen s prvo željo)



KAKO IZPOLNIM PRIJAVO ???

IGOR B.
3. letnik = 2
4. letnik = 2
Matura = 10 točk => 40točk

PETRA K.
3. letnik = 3
4. letnik = 4
Matura = 20 točk =>
76točk

1. ŽELJA
Sociologija – UMB (100 mest)

(OMEJEN, min 75, 105 sprejetih)

1. ŽELJA
Medicina UN - ULJ (86 mest)

(OMEJEN min 84 točk,)

2. ŽELJA
Sociologija UMB (100 mest)

(OMEJEN, min 75, 105 sprejetih)

3. ŽELJA
Arhitektura FG (0 mest)
(zapolnjen s prvo željo)



KAKO IZPOLNIM PRIJAVO ???

IGOR B.
3. letnik = 2
4. letnik = 2
Poklicna matura 8 => 40 
točk

PETRA K.
3. letnik = 3
4. letnik = 4
Poklicna matura 15 točk => 
76točk
Maturitetni predmet 

1. ŽELJA
Logistika sist. VS – UMB (100 mest)

(NEOMEJEN, 95 sprejetih)

1. ŽELJA
Ekon. in posl. vede UN - UM (350 mest)

(NEOMEJEN)

2. ŽELJA
Logistika sistemov VS (5 mest)

(OMEJEN z 2. in 3. željo, min 75 )



KAKO IZPOLNIM PRIJAVO ???

Ali bom sprejet na vezavo dvopredmetnih študijskih programov, če se ne 
bom uvrstil na enega od študijskih programov v vezavi ???

Želja

1. FF GEOGRAFIJA – PEDAGOGIKA

2. EPF EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE

3. FF FILOZOFIJA – SOCIOLOGIJA



KAKO IZPOLNIM PRIJAVO ZA
STATUS KANDIDATA S POSEBNIMI 

STATUSOM (POS)? 

• Kandidati zaprosijo za dodelitev statusa kandidata hkrati z oddajo
prijave za vpis (to označijo pri izpolnjevanju prijave na koraku »Preveritev podatkov o
dosedanji visokošolski izobrazbi«, kjer odgovorijo z DA na četrto trditev, ki se glasi: »Želim
zaprositi za dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom«)

• Prijavi za vpis morajo priložiti individualno prošnjo (prvi rok 
do 19. junija, drugi rok do 27.08.2021), kateri priložijo listine, ki 
dokazujejo:
– invalidnost oziroma posebne potrebe, ki so nastale do zaključka srednje šole,– kronično bolezen ali posledice akutne bolezni in so vplivale na uspeh v obdobju, ki se upošteva za sprejem (3. ali 4. 

letnik srednje šole oziroma zaključek srednje šole),– izjemne socialne razmere, ki so nastale do zaključka srednje šole, ali– status vrhunskega športnika v obdobju, ki se upošteva za sprejem (3. in 4. letnik srednje šole oziroma zaključek srednje 
šole).



KAKO IZPOLNIM PRIJAVO ZA
STATUS KANDIDATA S POSEBNIMI 

STATUSOM (POS)? 

KAJ MI PRINESE STATUS KANDIDATA S POSEBNIMI 
STATUSOM (POS)? 

• Kandidati, ki imajo POS morajo za naknadno uvrstitev ob
izpolnjevanju splošnih vpisnih pogojev doseči 90 %
minimuma točk.

• Kandidati so sprejeti v prvega od napisanih študijskih 
programov v prijavi, za katerega izpolnjujejo splošne pogoje 
za vpis in so dosegli 90% minimuma točk.



KAKO IZPOLNIM PRIJAVO - POS ???

IGOR B. (POS)
3. letnik = 2
4. letnik = 2
Matura = 10 točk => 40točk

PETRA K. (POS)
3. letnik = 3
4. letnik = 4
Matura = 20 točk => 
76točk

1. ŽELJA
Logistika sist. UN – UMB (100 mest)

(NEOMEJEN, 95 sprejetih)

1. ŽELJA
Medicina UN - ULJ (86 mest)

(OMEJEN min 84 točk/min POS 75,6)

2. ŽELJA
Logistika sistemov UN (5 mest)

(OMEJEN z 2. in 3. željo, min 79 )

3. ŽELJA
ZDRAV. NEGA VS UNP(60 mest)

(OMEJEN; min 69 točk)



Univerza v Ljubljani

64



Članice Univerze v Ljubljani
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1. Akademija za glasbo

2. Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

3. Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

4. Biotehniška fakulteta

5. Ekonomska fakulteta

6. Fakulteta za arhitekturo

7. Fakulteta za družbene vede

8. Fakulteta za elektrotehniko

9. Fakulteta za farmacijo

10. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

11. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

12. Fakulteta za matematiko in fiziko

13. Fakulteta za pomorstvo in promet

14. Fakulteta za računalništvo in informatiko

15. Fakulteta za socialno delo

16. Fakulteta za strojništvo

17. Fakulteta za šport

18. Fakulteta za upravo

19. Filozofska fakulteta

20. Medicinska fakulteta

21. Naravoslovnotehniška fakulteta

22. Pedagoška fakulteta

23. Pravna fakulteta

24. Teološka fakulteta

25. Veterinarska fakulteta

26. Zdravstvena fakulteta



Razpis za vpis Univerze v Ljubljani - NOVOSTI
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Pomembnejše vsebinske spremembe besedila Razpisa za vpis:

• Sprememba imena študijskega programa/smeri
• Sprememba vpisnih pogojev 
• Sprememba meril za izbiro v primeru omejitve vpisa
• Sprememba navodil za opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti
• Spremembe števila vpisnih mest



Razpis za vpis Univerze v Ljubljani

V š.l. 2021/2022 je razpisanih 142 dodiplomskih in enovitih 
magistrskih študijskih programov

67

Študijsko 
leto

Redni Izredni Skupaj

2020/2021 8065 1046 9111

2021/2022 8068 902 8970

Razlika +3 - 144 - 141



Razpis za vpis Univerze v Ljubljani - NOVOSTI
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Večje spremembe - zmanjšanje/povečanje števila vpisnih mest
REDNI ŠTUDIJ:
- (↓ vpisnih mest): Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Fakulteta za 
strojništvo, Filozofska fakulteta, Pedagoška fakulteta, Teološka fakulteta
- (↑ vpisnih mest): Medicinska fakulteta, Fakulteta za računalništvo in 
informatiko (zahteva Vlade RS)
IZREDNI ŠTUDIJ:
- (↓ vpisnih mest): Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Fakulteta 

za matematiko in fiziko, Fakulteta za strojništvo, Pedagoška fakulteta, 
Teološka fakulteta, Zdravstvena fakulteta

- (↑ vpisnih mest): Filozofska fakulteta



Razpis za vpis Univerze v Ljubljani - NOVOSTI
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Akademija za glasbo
- Sprememba imena smeri v študijskem programu Glasbena umetnost: Tuba → Tuba in 
sorodni inštrumenti

Fakulteta za arhitekturo 
- Sprememba meril za izbiro v primeru omejitve vpisa - študijski program Arhitektura
- Dodana vrednost posameznega dela preizkusa sposobnosti za študij arhitekture



Razpis za vpis Univerze v Ljubljani - NOVOSTI
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Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
- Sprememba navodil za preizkuse nadarjenosti (Industrijsko in unikatno oblikovanje,
Konserviranje in restavriranje likovnih del, Oblikovanje vizualnih komunikacij in
Slikarstvo, Kiparstvo) 

Ekonomska fakulteta
- Sprememba vpisnih pogojev za kandidate s poklicno maturo - Univerzitetna poslovna 
in ekonomska šola



Razpis za vpis Univerze v Ljubljani - NOVOSTI
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Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
- Sprememba vpisnih pogojev za kandidate s poklicno maturo - Univerzitetni 

študijski program Kemija in Biokemija
- Sprememba meril za izbiro v primeru omejitve vpisa univerzitetni študijski 

program Kemija in Biokemija

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
- Sprememba vpisnih pogojev za kandidate s poklicno maturo - Univerzitetni 

študijski program Gradbeništvo



Razpis za vpis Univerze v Ljubljani - NOVOSTI
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Fakulteta za matematiko in fiziko
- Preimenovanje programa Fizikalna merilna tehnika → Aplikativna fizika

Fakulteta za strojništvo
- Sprememba vpisnih pogojev za kandidate s poklicno maturo: Strojništvo - Projektno 
aplikativni program (dodana dva srednješolska programa: Lesarski tehnik, tehnik 
elektronskih komunikacij)



Razpis za vpis Univerze v Ljubljani - NOVOSTI
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Naravoslovnotehniška fakulteta
- Dodan stavek o izvedbi študijskih programov - Oddelek za tekstilstvo, grafiko in 
oblikovanje 

Fakulteta za šport
- Sprememba pri preizkusih sposobnosti: Le kandidati, ki bodo na UL FŠ pravočasno 
poslali zdravniško potrdilo, bodo na svoje elektronske naslove prejeli vabilo z navodili 
za opravljanje preizkusa. 



Razpis za vpis Univerze v Ljubljani - NOVOSTI
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Filozofska fakulteta 
- Kulture Vzhodne Azije →Azijske študije, Nemcistika → Germanistika 
- Študijski program Koreanistika letos razpisan, lansko leto ne
- Preimenovanje študijskih programov: Anglistika, Bibliotekarstvo in informatika, 
Etnologija in kulturna antropologija, Filozofija, Geografija, Germanistika, Primerjalna 
književnost in literarna teorija, Sinologija in Japonologija, Koreanistika - samo 
dvopredmetni, Slovenistika, Umetnostna zgodovina, Zgodovina
- Sprememba vpisnih pogojev: Anglistika, Bibliotekarstvo in informatika, Etnologija in 
kulturna antropologija, Filozofija, Geografija, Germanistika, Primerjalna književnost in 
literarna teorija, Azijske študije, Slovenistika, Umetnostna zgodovina, Zgodovina 



Kontakti UL
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Visokošolska prijavno-informacijska služba
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
p.p. 524, 1001 Ljubljana

Tel: 01 2418 502, 01 2418 555
E naslov: vpis@uni-lj.si

Spletna stran
www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/dodipl/

http://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/dodipl/


Razpis za vpis Univerze v Novem mestu - ni 
sprememb

UNM Fakulteta za ekonomijo in informatiko
UNM Fakulteta za strojništvo
UNM Fakulteta za zdravstvene vede

Študijsko leto Redni Izredni Skupaj

2020/2021 232 160 392

2021/2022 232 160 392

Razlika 0 0 0



Razpis za vpis Nove Univerze

Evropska pravna fakulteta - ↓ vpisnih mest izredni študij

Fakulteta za državne in evropske študije - ni 
sprememb

Študijsko leto Redni Izredni Skupaj

2020/2021 127 105 232

2021/2022 127 85 212

Razlika 0 -20 -20



Razpis za vpis Samostojni visokošolski zavodi
- ↑ vpisnih mest izredni študij: Fakulteta za informacijske študije v    
Novem mestu
- ↓ vpisnih mest izredni študij: Fakulteta za uporabne družbene 
študije v Novi Gorici

Študijsko leto Redni Izredni Skupaj

2020/2021 546 325 871

2021/2022 544 365 909

Razlika -2 +40 +38



Razpis za vpis Samostojni visokošolski zavodi

Fakulteta za informacijske študije v Novem 
mestu 

- Nov program Informatika v sodobni družbi UN
- Dodatni pogoj znanje slovenščine

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi 
Gorici

- Sprememba vpisnih pogojev za kandidate s poklicno maturo:
Socialni menedžment (določeni drugi predmeti mature)



UNIVERZA V MARIBORU
w w w . u m . s i



UNIVERZA V MARIBORU 2021/2022 - NOVOSTI

Visokošolsk prijavno-informacijski i center UM

1. Ekonomsko-poslovna fakulteta
2. Fakulteta za elektrotehniko, 

računalništvo in informatiko
3. Fakulteta za energetiko
4. Fakulteta za gradbeništvo, 

prometno inženirstvo in 
arhitekturo

5. Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo

6. Fakulteta za kmetijstvo in 
biosistemske vede

7. Fakulteta za logistiko

8. Fakulteta za organizacijske vede
9. Fakulteta za strojništvo
10. Fakulteta za varnostne vede
11. Fakulteta za naravoslovje in matematiko
12. Filozofska fakulteta
13. Medicinska fakulteta
14. Pedagoška fakulteta
15. Pravna fakulteta
16. Fakulteta za zdravstvene vede
17. Fakulteta za turizem



RAZPISANA VPISNA MESTA

• primerjava števila vpisnih mest:

Visokošolsk prijavno-informacijski i center UM

2020/2021 2021/2022 Primerjava

Redni 3696 3738 + 0,87 %

Izredni 810 750 - 7,4 %

Skupaj 4506 4488 - 0,62 %



EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA

• dodan vpisni pogoj „znanje slovenskega jezika na ravni B2 pred
vpisom v 2. letnik študija“ (UN in VS študijski program).

Visokošolsk prijavno-informacijski i center UM



FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

• sprememba razpisanega števila vpisnih mest za slovenske in EU državljane:

Visokošolsk prijavno-informacijski i center UM

Študijski program 2020/21 2021/22 Razlika
Redni Izredni Redni Izredni Redni Izredni

Računalništvo in 
informacijske tehnologije VS 70 - 80 - +10 -



FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO

• sprememba v številu razpisanih vpisnih mest  za slovenske in EU državljane:

Visokošolsk prijavno-informacijski i center UM

Študijski program 2020/21 2021/22 Razlika

Redni Izredni Redni Izredni Redni Izredni

Gradbeništvo VS 60 40 60 20 - -20

Prometno inženirstvo VS 40 40 40 20 - -20

• pri študijskem programu Arhitektura je v prvem prijavnem roku podan le en 
termin za opravljanje preizkusa nadarjenosti (lani dva termina).



FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

• sprememba števila vpisnih mest za slovenske in EU državljane:

Visokošolsk prijavno-informacijski i center UM

Študijski program 2020/21 2021/22 Razlika

Redni Izredni Redni Izredni Redni Izredni

Kemija UN 40 - 45 - +5 -

Kemijsko inženirstvo UN 80 - 70 - -10 -



FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE

• sprememba vpisnih pogojev pri študijskem programu Krizni
management VS: ne zahteva se več preizkus posebne nadarjenosti,
posledično so se spremenili izbirni kriteriji in uteži, ki se upoštevajo v
primeru omejitve vpisa. Upošteva se splošni uspeh pri zaključnem
izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi – 60 % ter splošni uspeh
v 3. in 4. letniku – 40 % točk.

Visokošolsk prijavno-informacijski i center UM



FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

• sprememba števila vpisnih mest za slovenske in EU državljane:

Visokošolsk prijavno-informacijski i center UM

Študijski program 2020/21 2021/22 Razlika
Redni Izredni Redni Izredni Redni Izredni

Okoljsko inženirstvo UN
(prej Tehniško varstvo okolja 
UN)

20 - 15 - -5 -



FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

• preimenovanje univerzitetnega študijskega programa
»Tehniško varstvo okolja« v »Okoljsko inženirstvo«.

• sprememba števila študentov, pri katerem se bo izvajal izredni
študij na študijskem programu Strojništvo VS, Oblikovanje in
tekstilni materiali UN, Tehnologije tekstilnega oblikovanja VS,
in sicer iz 5 študentov na 10 študentov.

Visokošolsk prijavno-informacijski i center UM



FAKULTETA ZA TURIZEM

• zmanjšanje števila vpisnih mest za slovenske in EU državljane:

Visokošolsk prijavno-informacijski i center UM

Študijski program 2020/21 2021/22 Razlika

Redni Izredni Redni Izredni Redni Izredni

Sodobne turistične 
prakse VS (Brežice)

70 35 65 15 -5 - 20



FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE

• za redni študij Zdravstvene nege VS razpisujejo 120 vpisnih mest,

Visokošolsk prijavno-informacijski i center UM

Študijski program 2020/2021 2021/2022 Razlika
Redni Izredni Redni Izredni Redni Izredni

Zdravstvena nega VS 90 60 120 60 +30 -



FILOZOFSKA FAKULTETA

• sprememba vpisnih mest za slovenske in EU državljane:

Visokošolsk prijavno-informacijski i center UM

Študijski program 2020/21 2021/22 Razlika
Redni Izredni Redni Izredni Redni Izredni

Germanistika UN (EN) 25 - 20 - -5 -
Angleški jezik in 
književnost UN (DP) 40 - 45 - +5 -



MEDICINSKA FAKULTETA

• spremembe v številu razpisanih vpisnih mest:

* Število razpisanih mest ostaja nespremenjeno glede na lansko leto (106). Povečala Vlada RS iz 
predlaganih 96 mest na 106. 

Visokošolsk prijavno-informacijski i center UM

Študijski program 2020/21 2021/22 Razlika
Redni Izredni Redni Izredni Redni Izredni

Splošna medicina EMAG 106 - 106 - 0* -
Dentalna medicina EMAG - - 20 - +20 -



Novosti v študijskem letu 2021/2022

UNIVERZA NA PRIMORSKEM

UNIVERSITA` DEL LITORALE

UNIVERSITY OF PRIMORSKA



Fakultete Univerze na Primorskem

 UP Fakulteta za humanistične študije
 UP Fakulteta za management
 UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
 UP Fakulteta za turistične študije – Turistica
UP Fakulteta za vede o zdravju
UP Pedagoška fakulteta

UNIVERZA NA PRIMORSKEM

UNIVERSITA` DEL LITORALE

UNIVERSITY OF PRIMORSKA



Enopredmetni študijski programi
Geografija (UN)
Italijanistika (UN)
Komuniciranje in mediji (UN)
Medkulturno jezikovno posredovanje (UN)
Slovenistika (UN)
Zgodovina (UN)

Dvopredmetni študijski programi
Arheologija (UN)
Geografija (UN)
Zgodovina (UN)

UNIVERZA NA PRIMORSKEM

UNIVERSITA` DEL LITORALE

UNIVERSITY OF PRIMORSKA

UP Fakulteta za humanistične študije



UP Fakulteta za management

• Management (UN) - izvedba v slovenskem jeziku - redno
• Management (UN) - izvedba v angleškem jeziku - redno, izredno
• Management (VS) – redno, izredno

UNIVERZA NA PRIMORSKEM

UNIVERSITA` DEL LITORALE

UNIVERSITY OF PRIMORSKA



UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje
in informacijske tehnologije

• Bioinformatika (UN) - izvedba v slovenskem in angleškem jeziku• Biopsihologija (UN)• Matematika (UN) - izvedba v slovenskem in angleškem jeziku• Matematika v ekonomiji in financah (UN)• Računalništvo in informatika (UN) - izvedba v slovenskem in angleškem jeziku• Sredozemsko kmetijstvo (VS)• Varstvena biologija (UN)

UNIVERZA NA PRIMORSKEM

UNIVERSITA` DEL LITORALE

UNIVERSITY OF PRIMORSKA



• Management turističnih destinacij (VS) - izredno, izvedba v Ljubljani
• Management turističnih podjetij (VS) - izvedba v slovenskem jeziku
• Management turističnih podjetij (VS) - izvedba v angleškem jeziku - izredno
• Turizem (UN)

UNIVERZA NA PRIMORSKEM

UNIVERSITA` DEL LITORALE

UNIVERSITY OF PRIMORSKA

UP Fakulteta za turistične študije – Turistica



• Aplikativna kineziologija (UN) - redno, izredno
• Fizioterapija (UN) - redno, izredno
• Prehransko svetovanje – dietetika (VS) - redno, izredno
• Zdravstvena nega (VS) – Izola - redno, izredno
• Zdravstvena nega (VS) – Vipava - redno

UNIVERZA NA PRIMORSKEM

UNIVERSITA` DEL LITORALE

UNIVERSITY OF PRIMORSKA

UP Fakulteta za vede o zdravju



• Pedagogika (UN)
• Predšolska vzgoja (VS):  - Koper – redno ali izredno; 

- Novo mesto in Škofja Loka -
izredno
• Razredni pouk (UN) 
• Socialna pedagogika (UN)
• Vizualne umetnosti in oblikovanje (UN)

UNIVERZA NA PRIMORSKEM

UNIVERSITA` DEL LITORALE

UNIVERSITY OF PRIMORSKA

UP Pedagoška fakulteta



Novosti v študijskem letu 2021/2022

UP FHŠ obvezna 
izbira smeri/modula; 

na eni prijavi izbrati le eno smer/modul istega programa
- Italijanistika (UN)

• Modul za začetnike
• Modul za nadaljevalce

- Medkulturno jezikovno posredovanje (UN) 
• Angleščina-slovenščina 
• Angleščina-italijanščina
• Angleščina-francoščina  

- Slovenistika (UN)
M d l   

UNIVERZA NA PRIMORSKEM

UNIVERSITA` DEL LITORALE

UNIVERSITY OF PRIMORSKA



Novosti v študijskem letu 2021/2022

UP FVZ

- Aplikativna kineziologija (UN) - pogoj za vpis je opravljen preizkus 
gibalnih aktivnosti

- Zdravstvena nega (VS) – Nova Gorica Vipava

UP PEF

- Vizualne umetnosti in oblikovanje (UN) – nov študijski program; 
pogoj za vpis je opravljen preizkus nadarjenosti, ki ima v primeru omejitve vpisa težo 
90% pri izračunu točk

UNIVERZA NA PRIMORSKEM

UNIVERSITA` DEL LITORALE

UNIVERSITY OF PRIMORSKA



Razpisana mesta za vpis v študijskem letu 2021/2022

Za vpis v 1. letnik študijskih programov na UP je razpisanih 1847 mest: 

• 1.579 mest za Slovence in državljane EU 
(1.174 za redni in 405 za izredni študij) ter 

• 268 mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce, državljane držav izven EU 
(205 za redni in 63 za izredni študij).

UNIVERZA NA PRIMORSKEM

UNIVERSITA` DEL LITORALE

UNIVERSITY OF PRIMORSKA

Študijsko leto Redni Izredni Skupaj
2020/2021 1387 453 1840
2021/2022 1379 468 1847

Razlika - 8 + 15 + 7



UNIVERZA NA PRIMORSKEM

UNIVERSITA` DEL LITORALE

UNIVERSITY OF PRIMORSKA

Vpisni roki v študijskem letu 2021/2022



VPIS UP
Visokošolska prijavno-informacijska služba 

Univerze na Primorskem

Titov trg 4, 6000 Koper 
E-pošta: vpis@upr.si

www.vpis.upr.si 

Tanja Sanabor
tel.: +386 56 11 76 30

Petra Majcen
tel.: +386 56 11 76 31

UNIVERZA NA PRIMORSKEM

UNIVERSITA` DEL LITORALE

UNIVERSITY OF PRIMORSKA

HVALA LEPA!
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FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE

 kraj izvajanja: Ajdovščina

Študijski program 2021/2022
Redni Izredni

Fizika in astrofizika 
UN* 30 5

Fizika in astrofizika 
(2. stopnja) 15 5

Znanost o materialih 
(2. stopnja) 20 5

*Strokovni naslov: diplomirani fizik (UN) / diplomirana fizičarka (UN)

http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-naravoslovje/studij/
http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-naravoslovje/studij/1FAF/
http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-naravoslovje/studij/1FAF/
http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-naravoslovje/studij/2FAF/
http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-naravoslovje/studij/2FAF/
http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-naravoslovje/studij/2ZMA/
http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-naravoslovje/studij/2ZMA/


 kraj izvajanja: Nova Gorica

Študijski program 2021/2022
Redni Izredni

Slovenistika 
UN* 25 5

Kulturna zgodovina 
UN** 40 5

Slovenistika,             
2. stopnja 20 5

*Strokovni naslov: diplomirani slovenist (UN)
diplomirana slovenistka (UN)

**Strokovni naslov: diplomirani zgodovinar (UN)
diplomirana zgodovinarka (UN)

FAKULTETA ZA HUMANISTIKO

http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-humanistiko/studij/1SI/
http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-humanistiko/studij/1SI/
http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-humanistiko/studij/1KZ/
http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-humanistiko/studij/1KZ/
http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-humanistiko/novice/2SI2x2/
http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-humanistiko/novice/2SI2x2/
http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-humanistiko/


FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU

 kraj izvajanja: Vipava

Študijski program 2021/2022
Redni Izredni

Okolje 
UN* 40 10

Okolje, 
2. stopnja 20 5

*Strokovni naslov: diplomirani okoljski tehnolog (UN)
diplomirana okoljska tehnologinja (UN)

http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-znanosti-o-okolju/
http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-znanosti-o-okolju/studij/1OK/
http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-znanosti-o-okolju/studij/1OK/
http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-znanosti-o-okolju/studij/2OK/
http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-znanosti-o-okolju/studij/2OK/


POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA

 kraj izvajanja: Vipava

Študijski program 2021/2022
Redni Izredni

Gospodarski inženiring 
VS* 40 5

Gospodarski inženiring,
2. stopnja 30 5

Načrtovanje in vodenje 
odprtega izobraževanja,

2. stopnja
20 10

*Strokovni naslov: diplomirani gospodarski inženir (VS)
diplomirana gospodarska inženirka (VS)

http://www.ung.si/sl/studij/poslovno-tehniska-fakulteta/
http://www.ung.si/sl/studij/poslovno-tehniska-fakulteta/studij/1GI/
http://www.ung.si/sl/studij/poslovno-tehniska-fakulteta/studij/1GI/
http://www.ung.si/sl/studij/poslovno-tehniska-fakulteta/studij/2GI01/
http://www.ung.si/sl/studij/poslovno-tehniska-fakulteta/studij/2GI01/
http://www.ung.si/sl/studij/poslovno-tehniska-fakulteta/studij/2NVOI/
http://www.ung.si/sl/studij/poslovno-tehniska-fakulteta/studij/2NVOI/


FAKULTETA ZA VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO

 iz visoke šole v fakulteto
 kraj izvajanja: Vipava

Študijski program 2021/2022
Redni Izredni

Vinogradništvo in 
vinarstvo 

VS*
30 10

Vinogradništvo in 
vinarstvo 
2. stopnja

20 10

*Strokovni naslov: diplomirani inženir vinogradništva in vinarstva (VS)
diplomirana inženirka vinogradništva in vinarstva (VS)

http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-vinogradnistvo-in-vinarstvo/
http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-vinogradnistvo-in-vinarstvo/studij/1VV/
http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-vinogradnistvo-in-vinarstvo/studij/1VV/
http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-vinogradnistvo-in-vinarstvo/studij/2VV/
http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-vinogradnistvo-in-vinarstvo/studij/2VV/


AKADEMIJA UMETNOSTI

• posebna prijava samo na ta program (ni v skupini treh želja)

• kraj izvajanja: Nova Gorica
• preizkus umetniške nadarjenosti
• plačljiv program

Študijski program 2021/2022
Redni Izredni

Digitalne umetnosti in 
prakse VS* 15 5

Medijske umetnosti in 
prakse, 2. stopnja 10 5

*Strokovni naslov: diplomant digitalnih umetnosti in praks (VS)
diplomantka digitalnih umetnosti in praks (VS)

http://www.ung.si/sl/studij/akademija-umetnosti/
http://www.ung.si/sl/studij/akademija-umetnosti/studij/1DUP/
http://www.ung.si/sl/studij/akademija-umetnosti/studij/2MUP/


UNIVERZA V NOVI GORICI

 uspešnost na evropskih in mednarodnih ocenjevalnih lestvicah
 zaposljivost diplomantov več kot 93% v 1 letu po diplomi
 številne mednarodne izmenjave
 privatni študentski domovi s koncesijo v Novi Gorici
 namestitev v dijaških domovih v Ajdovščini, Vipavi, Postojni
 nekaj postelj v Dvorcu Lanthieri
 pomoč pri iskanju zasebne namestitve

Vse informacije: 
http://www.ung.si/sl/

studentska.pisarna@ung.si
05/3315 234 ali 05/9099 717

http://www.ung.si/sl/
http://www.ung.si/sl/o-univerzi/kakovost/mednarodne-ocene/
http://www.ung.si/sl/karierni-center/
http://www.ung.si/sl/mednarodna-projektna-pisarna/
http://www.ung.si/sl/studij/studentski-vodnik/
http://www.ung.si/sl/
mailto:studentska.pisarna@ung.si


INFORMATIVNI DAN, 12. in 13. 2. 2021

http://www.ung.si/sl/studij/informativni-dnevi/

11. 02. 2021 Visokošolska prijavno-informacijska služba

http://www.ung.si/sl/studij/informativni-dnevi/


VIŠJEŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ



VIŠJEŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ

• pretežno tehnika in storitvena dejavnost,
• 6 raven izobrazbe – kratki cikel,
• študijski programi nudijo veliko izbirnih predmetov in modulov,

• 40 % študija = 800 ur praktičnega izobraževanja v podjetju,
• praktično izobraževanje = stik z delodajalci, zaposlitev,
• teoretično in praktično znanje za reševanje konkretnih nalog. 
• mednarodne Erasmus+ izmenjave za praktično izobraževanje.

2 LETI = 120 KT



MIZŠ - https://www.gov.si/teme/vpis-v-visje-strokovne-sole/
VPS - https://vss-ce.com/vps

VIŠJEŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ

https://www.gov.si/teme/vpis-v-visje-strokovne-sole/
https://vss-ce.com/vps




Št. Program Naziv strokovne izobrazbe
1 Avtoservisni menedžment Avtoservisni inženir/avtoservisna inženirka
2 Balet Višji baletni plesalec/ višja baletna plesalka
3 Bionika Inženir/inženirka bionike
4 Ekonomist Ekonomist/ekonomistka
5 Elektroenergetika Inženir/inženir elektroenergetike
6 Elektrotehnika Inženir/inženirka elektrotehnike
7 Fotografija Inženir/inženirka fotografije
8 Geotehnologija in rudarstvo Inženir/inženirka geotehnologije in rudarstva
9 Gostinstvo in turizem Organizator/organizatorka poslovanja v gostinstvu in 

turizmu
10 Gozdarstvo in lovstvo Inženirka/inženir gozdarstva in lovstva
11 Gradbeništvo Inženir/inženirka gradbeništva
12 Hortikultura Inženir/inženirka hortikulture
13 Informatika Inženir/inženirka informatike
14 Komerciala (Doba) zasebni program Višji komercialist/višja komercialistka
15 Lesarstvo Inženir/inženirka lesarstva
16 Logistično inženirstvo Inženir/inženirka logistike
17 Kozmetika Višji kozmetik/višja kozmetičarka
18 Medijska produkcija Inženir/inženirka medijske produkcije

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI



Št. Program Naziv strokovne izobrazbe
19 Mehatronika Inženir/inženirka mehatronike
20 Naravovarstvo Inženir naravovarstva/inženirka naravovarstva
21 Oblikovanje materialov Inženir/inženirka oblikovanja
22 Organizator socialne mreže Organizator/organizatorka socialne mreže
23 Poslovni sekretar Poslovni sekretar/poslovna sekretarka
24 Strojništvo Inženir/inženirka strojništva
25 Snovanje vizualnih komunikacij in trženja Snovalec vizualnih komunikacij in trženja/snovalka
26 Telekomunikacije Inženir/inženirka telekomunikacij
27 Upravljanje podeželja in krajine Inženir/inženirka kmetijstva in krajine
28 Ustni higienik Ustni higienik/ustna higieničarka
29 Varstvo okolja in komunala Inženir/inženirka varstva okolja in komunale
30 Živilstvo in prehrana Inženir/inženirka živilstva in prehrane
31 Varovanje Inženir/inženirka varovanja
32 Velnes Organizator/organizatorka poslovanja v velneški

dejavnosti
33 Velnes (Doba) zasebni program Organizator/organizatorka velneških storitev

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI



NOVA RAZMESTITEV VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKIH 
PROGRAMOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/2022

Št. Višja strokovna šola Študijski program
1 Prometna šola Maribor Informatika - R
2 Ekonomska šola Celje Organizator socialne mreže - R
3 Biotehniški center Naklo Živilstvo in prehrana – R + I
4 Ekonomska in trgovska šola 

Brežice
Velnes – R + I

Leto Javne šole in koncesionarji Zasebne šole SKUPAJ
Redni Izredni Izredni

2019/2020 4.134 3.546 4.039 11.719
2020/2021 4.135 3.465 4.064 11.664
2021/2022 4.337 3.533 4.064 11.934

ŠTEVILO VPISNIH MEST



VPISNI POGOJI

(1)V višješolski študij se lahko vpiše, kdor je opravil splošno oziroma poklicno maturo.

(2) V višješolski študij se lahko vpiše tudi, kdor ima opravljen mojstrski, delovodski ali
poslovodski izpit,
• če ima tri leta delovnih izkušenj in
• opravi preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na 

narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu določenem 
za poklicno maturo.



RAZPIS ZA VPIS V VIŠJEŠOLSKO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 
V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/22

INFORMATIVNI DAN:
• petek, 12. februar 2021
• sobota, 13. februar 2021

PRIJAVNI ROKI:
• 1. prijavni rok: od 15. februarja do 18. marca 2021
• 2. prijavni rok: od 24. avgusta do 31. avgusta 2021

Postopek prijave v višje strokovne šole za redni in izredni študij poteka preko Višješolske 
prijavne službe s sedežem na Šolskem centru Celje. 

Informativna dneva bosta organizirana na daljavo. Informacije o načinu izvedbe, natančnih 
terminih bodo objavljene na spletnih straneh Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije 
na povezavi https://www.skupnost-vss.si/informativni-dnevi-2021/ in posameznih VSŠ.

https://www.vss-ce.com/vps/
https://www.skupnost-vss.si/informativni-dnevi-2021/


PREIZKUS POSEBNE NADARJENOSTI OZ. PSIHOFIZIČNESPOSOBNOSTI

• Balet
• Fotografija
• Medijska produkcija
• Oblikovanje materialov
• Organizator socialne mreže 

VSŠ dobijo (s strani Višješolske prijavne službe) seznam kandidatov, prijavljenih v omenjene  študijske programe, ki jih 
povabijo na opravljanje preizkusa/testiranja – do 15. junija.

RAZPIS ZA VPIS V VIŠJEŠOLSKO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 
V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/22



KANDIDATI S POSEBNIMI POTREBAMI

• Posebna prošnja + ustrezna dokazila (do 17. julija 2021). 

• O statusu odloči pristojni organ višje strokovne šole.

• Sprejeti so lahko (Sklep šole) ne glede na število točk v 
primeru omejitve, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis

RAZPIS ZA VPIS V VIŠJEŠOLSKO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 
V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/22



POSTOPEK PRIJAVE NA VIŠJO STROKOVNO ŠOLO

Na spletni strani VPS kandidat izpolni e-obrazec za prijavo: http://vps.vss-ce.com/VPS

Kandidat odda samo 1 prijavo!



1.Prijavnica tudi v angleškem jeziku!

3.Kandidati lahko napišejo do 3 študijske želje.

2. Izpolnjeni vsi osebni podatki!

OBRAZEC ZA PRIJAVO – 9 korakov



4.-7. Podatki o izobrazbi! 8.Izjava o dosedanjem študiju – POZOR!

9. Zaključek

OBRAZEC ZA PRIJAVO – 9 korakov



Sistem beleži elektronsko izpolnjen prijavni 
obrazec, zato naj se natisnjena prijavnica več 
ne popravlja!

Izpolnjen, natisnjen in podpisan prijavni obrazec 
je potrebno poslati:
• s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni 

službi, na  naslov: Višješolska prijavna 
služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 
3000  Celje 

ali

• skeniranega na e-naslov: prijava.vps@sc-
celje.si

OBRAZEC ZA PRIJAVO

mailto:prijava.vps@sc-celje.si


• od 15. februarja do 18. marca 2021 – prvi prijavni rok

• Višje strokovne šole bodo kandidate do 15. junija 2021 obvestile o roku za 
opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oz. psihofizične sposobnosti.

• do 21. julija 2021 – izid izbirnega postopka na 1. roku

• do 20. avgusta 2021 – vpis kandidatov, sprejetih na 1. roku

1. PRIJAVNI ROK – POMEMBNI DATUMI: 

DOBRO JE VEDETI



2. PRIJAVNI ROK – POMEMBNI DATUMI: 
• do 21. avgusta 2021 – objava podatkov o prostih mestih za 2. rok

• od 24. avgusta do 31. avgusta 2021 – drugi prijavni rok

• višje strokovne šole bodo do 10. septembra 2021 obvestile o roku za opravljanje 
preizkusa   posebne nadarjenosti oz. psihofizične sposobnosti.

• do 23. septembra 2021 – izid izbirnega postopka na 2. roku

• do 1. oktobra 2021 – vpis kandidatov, sprejetih na 2. roku

DOBRO JE VEDETI



DOBRO JE VEDETI

• Možna oddaja prijave za vpis v višje- in visoko šolstvo hkrati.

• Prednost pri vpisu imajo kandidati, ki se prvič vpisujejo.

• Kdor je bil že 3 leta vpisan v študijski program višjega ali visokega šolstva, 
se ne more vpisati v REDNI študij višjega šolstva.

• Možnost stopenjskega študija; najprej višja, nato visoka.

• VSŠ daje praktična in aplikativna znanja (800 ur praktičnega izobraževanja).



Omejitve vpisa v zadnjih letih, v prvem prijavnem roku

DOBRO JE VEDETI

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
IAM IAM IAM IAM

MEDIJSKA PRODUKCIJA – 15 točk MEDIJSKA PRODUKCIJA – 14 točk MEDIJSKA PRODUKCIJA – 13 točk MEDIJSKA PRODUKCIJA – 14 točk
ŠC Novo mesto

KOZMETIKA – 12 točk
VSŠ GT Maribor VSŠ GT Maribor VSŠ GT Maribor VSŠ GT Maribor
VELNES –  12 točk VELNES –  12 točk VELNES –  14 točk VELNES –  15 točk
VSŠ GT Bled VSŠ GT Bled VSŠ GT Bled

VELNES –  12 točk VELNES –  19 točk VELNES –  10 točk
BIC Ljubljana BIC Ljubljana BIC Ljubljana

ŽIVILSTVO IN PREHRANA –  11 točk ŽIVILSTVO IN PREHRANA –  11 točk ŽIVILSTVO IN PREHRANA –  9 točk
ŠC Ljubljana ŠC Ljubljana ŠC Ljubljana

MEHATRONIKA – 12 točk MEHATRONIKA – 12 točk MEHATRONIKA – 10 točk
Skaldens

USTNI HIGIENIK - 10 točk



Šolski center Celje

Višješolska prijavna služba

e-mail: vispris@guest.arnes.si

DOBRO JE VEDETI

HVALA ZA POZORNOST!


	Posvet s svetovalnimi delavci srednjih šol ���9. 2. 2021 in 10. 2. 2021
	Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka  za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe - 2021/22���
	Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka v študijskem letu 2021/2022 (dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi) za slovenske državljane in državljane držav članic EU
	Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe 
	Spletni informativni dnevi 
	Številka diapozitiva 6
	Prijavni roki�(Slovenski državljani in državljani držav članic EU) �
	Prijavni roki�(državljani držav nečlanic EU, Slovenci brez slovenskega državljanstva) 
	Elektronska prijava na spletnem portalu eVŠ �
	Elektronska prijava na spletnem portalu eVŠ
	Elektronska prijava na spletnem portalu eVŠ
	Objava podatkov o številu prijav in omejitvi vpisa
	Sklep o omejitvi vpisa
	Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti
	Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti
	Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti
	Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev
	Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev
	Izbirni postopek, sklep o rezultatu izbirnega postopka
	        Vpis
	Status kandidata s posebnim statusom �� ��
	Kako v prijavi kandidat/ka označi, da ima status?
	Vzroki za dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom
	Listine za dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom
	Rok za oddajo dokazil za pridobitev posebnega statusa
	Komisija za dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku
	Izbirni postopek kandidatov s posebnim statusom
	Izbirni postopek kandidatov s posebnim statusom
	Izbirni postopek kandidatov s posebnim statusom�
	Izbirni postopek kandidatov s posebnim statusom
	Informacije o dodelitvi posebnega statusa
	Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022
	Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022
	Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022 - Splošne določbe
	Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022 -�Splošne določbe
	Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022 -�Splošne določbe
	Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022 - Splošne določbe
	Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022 -�Splošne določbe
	Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022 -�Splošne določbe
	Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022 -�Splošne določbe
	Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022 -�Splošne določbe
	Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022 -�Splošne določbe
	Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022 -�Splošne določbe
	Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022 -�Splošne določbe
	Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022 -�Splošne določbe
	Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022 -�Splošne določbe
	Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022 -�Splošne določbe
	Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022 -�Splošne določbe
	Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022 -�Splošne določbe
	Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022 - Splošne določbe
	Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022 -�Splošne določbe
	Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022 -�Splošne določbe
	Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022 -�Splošne določbe
	Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022 -�Splošne določbe
	KAKO IZPOLNITI PRIJAVO ???
	KAKO IZPOLNIM PRIJAVO ???
	KAKO IZPOLNIM PRIJAVO ???
	KAKO IZPOLNIM PRIJAVO ???
	KAKO IZPOLNIM PRIJAVO ???
	KAKO IZPOLNIM PRIJAVO ???
	KAKO IZPOLNIM PRIJAVO ZA�STATUS KANDIDATA S POSEBNIMI STATUSOM (POS)? 
	KAKO IZPOLNIM PRIJAVO ZA�STATUS KANDIDATA S POSEBNIMI STATUSOM (POS)? �
	KAKO IZPOLNIM PRIJAVO - POS ???
	Univerza v Ljubljani
	Članice Univerze v Ljubljani
	Razpis za vpis Univerze v Ljubljani - NOVOSTI
	Razpis za vpis Univerze v Ljubljani��V š.l. 2021/2022 je razpisanih 142 dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programov�
	Razpis za vpis Univerze v Ljubljani - NOVOSTI�
	Razpis za vpis Univerze v Ljubljani - NOVOSTI�
	Razpis za vpis Univerze v Ljubljani - NOVOSTI
	Razpis za vpis Univerze v Ljubljani - NOVOSTI
	Razpis za vpis Univerze v Ljubljani - NOVOSTI
	Razpis za vpis Univerze v Ljubljani - NOVOSTI
	Razpis za vpis Univerze v Ljubljani - NOVOSTI
	Kontakti UL
	Razpis za vpis Univerze v Novem mestu - ni sprememb
	Razpis za vpis Nove Univerze
	Razpis za vpis Samostojni visokošolski zavodi
	Razpis za vpis Samostojni visokošolski zavodi
	UNIVERZA V MARIBORU
	UNIVERZA V MARIBORU 2021/2022 - NOVOSTI
	RAZPISANA VPISNA MESTA
	EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA
	FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
	FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO
	FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
	�FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE
	�FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
	�FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
	�FAKULTETA ZA TURIZEM
	�FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE
	�FILOZOFSKA FAKULTETA
	�MEDICINSKA FAKULTETA
	Številka diapozitiva 94
	Številka diapozitiva 95
	Številka diapozitiva 96
	Številka diapozitiva 97
	Številka diapozitiva 98
	Številka diapozitiva 99
	Številka diapozitiva 100
	Številka diapozitiva 101
	Novosti v študijskem letu 2021/2022
	Novosti v študijskem letu 2021/2022
	Razpisana mesta za vpis v študijskem letu 2021/2022
	Številka diapozitiva 105
	HVALA LEPA!
	Številka diapozitiva 107
	FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE
	    FAKULTETA ZA HUMANISTIKO
	FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU
	POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA
	FAKULTETA ZA VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO
	AKADEMIJA UMETNOSTI
	UNIVERZA V NOVI GORICI
	Številka diapozitiva 115
	Številka diapozitiva 116
	Številka diapozitiva 117
	Številka diapozitiva 118
	Številka diapozitiva 119
	Številka diapozitiva 120
	Številka diapozitiva 121
	Številka diapozitiva 122
	Številka diapozitiva 123
	Številka diapozitiva 124
	Številka diapozitiva 125
	Številka diapozitiva 126
	Številka diapozitiva 127
	Številka diapozitiva 128
	Številka diapozitiva 129
	Številka diapozitiva 130
	Številka diapozitiva 131
	Številka diapozitiva 132
	Številka diapozitiva 133
	Številka diapozitiva 134
	Številka diapozitiva 135

