
KAM PO 
GIMNAZIJI ?



Sistem terciarnega izobraževanja



AKTIVNOSTI V 4. LETNIKU
• Pismo dijakom zaključnih letnikov (Predstavitev 

možnosti izobraževanja in točkovanje)
• Razredne ure (postopek vpisa)
• Individualno svetovanje, reševanje testov (Kam in kako: 

http://www.ess.gov.si/ncips/cips/kam_in_kako )
• TŠI: https://gimnazija.scv.si/?p=353

• Predinformativni dan (januar 2023)
http://gimnazija.scv.si (Dejavnosti -> Predinformativni dan -> 
predstavitve na spletu): 
https://view.genial.ly/5febf99b4a35bd0d034eb2da/interactive-image-
predstavitve-na-spletu

• Izpolnjevanje Prve prijave za vpis (sami)

http://www.ess.gov.si/ncips/cips/kam_in_kako
https://gimnazija.scv.si/?p=353
http://gimnazija.scv.si/
https://view.genial.ly/5febf99b4a35bd0d034eb2da/interactive-image-predstavitve-na-spletu


RAZPIS ZA VPIS
 Objava na spletnih straneh (MIZŠ www.mizs.gov.si ), samo 

v elektronski obliki; konec januarja, začetek februarja 

2023

 Povzetek razpisnih mest in informacije za bodoče študente – pozor 

pri spremembah obsega vpisa (vpliv na točke)
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http://www.mizs.gov.si/


RAZPIS ZA VPIS - PRIMER
EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA 
Razlagova 14, 2000 Maribor 

Tel.: (02) 229-00-00 

Spletna stran: www.epf.uni-mb.si 

Informativno mesto:  Razlagova 14, tel.(02) 229-02-09 univerzitetni 

študij in (02) 229-02-03 visokošolski strokovni 

študij. 

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE 

EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE 

Trajanje študija 

Študij traja 3 leta (šest semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po 

ECTS. 

Študijske usmeritve 

Študijski program ima naslednje usmeritve: Ekonomija, Elektronsko 

poslovanje, Finance in bančništvo, Management in organizacija 

poslovanja, Marketing, Mednarodna poslovna ekonomija, Podjetništvo, 

Računovodstvo, revizija in davščine. 

Vpisni pogoji 

V univerzitetni študijski program Ekonomske in poslovne vede se lahko 

vpiše: 

a) kdor je opravil splošno maturo, 

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem 

programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: matematika, 

tuji jezik, geografija, sociologija, zgodovina, psihologija, ekonomija; 

izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri 

poklicni maturi,  

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski 

program. 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo  

kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na: 

− splošni uspeh pri splošni maturi 

oziroma zaključnem izpitu 60 % točk, 

splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk 

5

Fakulteta

Študijski program

Trajanje študija

Usmeritev



RAZPIS ZA VPIS - PRIMER
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Vpisni pogoji

Omejitev



OMEJITEV VPISA

60%

40%

uspeh na maturi

uspeh v 3. in 4.
letniku

*** posebni pogoji  za posamezne smeri

(preizkusi nadarjenosti ali psihofizičnih sposobnosti)



Preizkusi nadarjenosti ali psihofizičnih
sposobnosti – Univerza v Ljubljani

 Akademija za glasbo

 Akademija za gledlišče, 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)

Praviloma boste prejeli vabilo na preizkus nadarjenosti. 
Udeležite se preizkusa na vseh smereh vaših želj, na posamezni fakulteti.



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



Na kaj moram biti pozoren pri
izpolnjevanju prijave? - PRVI KORAK

- Stopnja študija: prva
stopnja

- Javni visokošolski
zavodi in koncesije

- Razpis za vpis: 
Razpis za vpis na
dodiplomske in 

enovite magistrske
študijske programe

- Prijavni rok: prvi rok

- Vrsta prijave: vpis v 
prvi letnik

… drugi podatki (osebni
podatki, želje po 

prioriteti, vloga za 
posebni status...

Po oddani prijavi morate
prejeti potrditveno e-

pošto o uspešni oddaji!!!



POPRAVLJANJE PODATKOV O PRIJAVI

Med izpolnjevanjem prijave

 Klik na gumb "NAZAJ" -
prekliči

Po elektronski oddaji prijave

 Izbris obstoječe prijave in še
enkrat izpolniti in oddati
novo prijavo

 --> zopet nujno prejeti
potrditveno e-pošto o 
uspešni oddaji nove prijave



Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu

Kandidati s posebnim statusom v vpisnem postopku:

• status kandidata s posebnimi potrebami se lahko dodeli 

kandidatu, ki prošnji priloži listine, ki dokazujejo:

• motnje v telesnem in duševnem razvoju

• invalidnost ali

• kronično bolezen ali posledice akutne bolezni, 

ki  med prijavnim postopkom še trajajo in so vplivale na uspeh v 

obdobju, ki se upošteva za sprejem (3. in 4. letnik)

• ter za kandidate, ki prošnji priložijo listine, ki dokazujejo status 

vrhunskega športnika v obdobju, ki se upošteva za sprejem.

***



KAKO IZPOLNIM PRIJAVO – kandidati s 
posebnim statusom v vpisnem postopku 

kandidati, ki imajo status PS, gredo najprej redno skozi vpisni 

postopek in če se ne uvrstijo na nobeno od želja, se njihove točke 

ponovno izračunajo - naknadna uvrstitev je možna ob izpolnjevanju 

splošnih vpisnih pogojev in doseganju 90 % minimuma točk 

kandidati so lahko naknadno sprejeti v prvega od napisanih študijskih 

programov v prijavi, za katerega izpolnjujejo splošne pogoje za vpis in so 

dosegli 90% minimuma točk



Rok za zapolnitev 

prostih mest

Ponekod tretji rok



RAZPIS ZA VPIS (e-oblika na MIZŠ in vpisne službe) – konec januarja 2023

PRVA PRIJAVA
1. želja, 2. želja, 3. želja – do začetek marca 2023

(eVŠ portal: e-prijava dig. potrdilo ali up. ime in geslo + podpis + po pošti)

e-izpis prve prijave– april 2023

Preizkus nadarjenosti

SKLEP O REZULTATU IZBIRNEGA POSTOPKA – do konca julija 2023

VPIS V PRVI LETNIK – začetek avgusta 2023



POMEMBNO

• 2. rok – pravica prijave le tistim, ki v prvem roku 
niso bili sprejeti nikamor oz. se nikamor niso 
vpisali

• Tisti, ki niso opravili mature, se morajo prijaviti v 
2. roku – prijava se NE prenese avtomatsko

• Le enkrat pravico do ponavljanja ALI prepisa
• Če se ta pravica izkoristi, ni pravice do 

absolventa

• Vpis v višjo šolo ali poklicni tečaj
• Najprej višja šola nato UNI – DA, obratno NE)



ROKOVNIK VPISA – 1. rok
Datum Aktivnost Opombe

Konec januarja / začetek 

februarja 2023

Objava Razpisa za vpis v elektronski obliki na 

spletnih straneh VPIS, MIZŠ in spletnem 

portalu eVŠ MIZŠ, VPIS UL

petek, 17. in sobota, 18.

februar 2023

INFORMATIVNI DAN Ure predstavitev so navedene v 

razpisu

Februar – marec 2023 PRVI PRIJAVNI ROK

+ Vloga za status kandidata s PS

E-prijava na spletnem portalu 

eVŠ:

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

April 2023 Objava podatkov prve prijave in

Omejitev vpisa

do 22. april 2023 Sklepanje o povečanju števila razpisanih 

vpisnih mest in omejitvah vpisa

Maj – julij 2023 Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti

in spretnosti

10. julij 2023 Rezultati splošne in poklicne mature ter 

maturitetnih izpitov

do konca julija 2023 SKLEPI o rezultatih prvega roka izbirnega 

postopka

začetek avgusta 2023 PRITOŽBENI ROK – prvi rok

Julij, avgust 2023 VPIS V PRVI LETNIK – prvi rok



ROKOVNIK VPISA – 2. rok

avgust 2023 OBJAVA PROSTIH MEST ZA DRUGI 

PRIJAVNI ROK

Konec avgusta 2023 DRUGI PRIJAVNI ROK E-prijava na spletnem portalu 

eVŠ

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

kandidati

Začetek september 2023 Preizkusi posebnih nadarjenosti in

psihofizičnih sposobnosti na VZ

– drugi rok

Sredi septembra 2023 Rezultati splošne in poklicne mature ter 

maturitetnih izpitov – jesenski rok

Konec septembra 2023 SKLEPI o rezultatih drugega

roka izbirnega postopka

Konec septembra 2023 VPIS V PRVI LETNIK – drugi rok

Konec septembra 2023– en 

dan!

Možnost zapolnitve še prostih

Vpisnih mest na VZ

Objava prostih mest na spletnem 

portalu eVŠ MIZŠ 

E-prijava na spletnem portalu 

eVŠ:

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



Prijavni rok za zapolnitev 
prostih mest („3. rok”)

Datum Dogodek

Konec septembra 
2023

do 12. ure / 18. ure

Prijavni rok za zapolnitev prostih mest (3. rok)

V tem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo: 
• kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku,
• kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso 

uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih prog.,
• kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo 

izvajal.
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omejitev                                        1.želja

dovolj točk

Ni omejitve 2. želja

dovolj točk

SPREJET                                3. želja dovolj 

točk

PRVA ŽELJA
Izračun 

minimumov 

za vse želje

NE

ODKLONJENI

Vpis jeseni







KAKO IZPOLNITI 
PRIJAVO ???
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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 ???

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  junija, drugi rok avgusta), 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)



KJE NAJDEM POMOČ V PRIMERU KRŠITVE POSTOPKA?

če ugotovite, da je prišlo v izbirnem postopku do
napake, se lahko pritožite v roku in organu, ki je
naveden v pravnem pouku sklepa o rezultatu
izbirnega postopka



ZOISOVE ŠTIPENDIJE
 Ob prehodu v nov nivo izobraževanja je potrebno oddati novo vlogo za 

pridobitev Zoisove štipendije.

Vloga za dodelitev štipendije se vloži na podlagi javnega razpisa:
• javni razpis in potrebne obrazce objavi sklad do konca junija;
• objava je na voljo na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije: 

https://www.srips-rs.si/;
• vlogo je potrebno oddati do roka v javnem razpisu.



Zoisove štipendije

Dodatni pogoji: IZJEMNI DOSEŽEK in
v zaključnem razredu OŠ povprečna ocena najmanj 4,70 ALI
v SŠ povprečna ocena najmanj 4,10 ali več ALI
zlati maturant ALI
v VŠ ali VS izobraževanju povprečna ocena najmanj 8,50 ali več ALI
uvrstitev med najboljših 5% študentov v svoji generaciji ALI

Izjemni dosežki so dosežki iz znanja ali raziskovanja, razvojne 
dejavnosti ali umetnosti.



Izjemni dosežkiOb prehodu med ravnmi izobraževanja je možno uveljavljati 
izjemni dosežek iz zadnjih dveh šolskih ali študijskih let iz 
predhodne ravni izobraževanja, v vseh ostalih primerih pa 
izjemni dosežek, ki ga je dosegel v času izobraževanja na ravni 
izobraževanja, za katero uveljavlja Zoisovo štipendijo.

Posamezni dosežek se lahko uveljavlja le enkrat.
Dosežki: 

 individualni ali skupinski (do 5 članov v skupini),
zlata in srebrna priznanja,
umetniško delo ali drugo delo, ki je dobilo vsaj dve pozitivni 

strokovni kritiki, idr.

Dosežki s področja športa po Zštip-1 ne štejejo več med izjemne 
dosežke.



Kontakt za več informacij
Javni sklad RS za razvoj kadrov in stipendije

Dunajska 22, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 434 1088

Faks: 01 434 5899

www.sklad-kadri.si 

Darinka.Trcek@sklad-kadri.si



Državna štipendija

Dodatni pogoji:
državljanstvo RS;
ugotavljanje izpolnjevanja materialnih pogojev na podlagi 

Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev;
VLOGO za dodelitev štipendije se lahko odda kadarkoli med 

šolskim/študijskim letom – NI JAVNEGA POZIVA in ROKA 
za oddajo vloge!

Štipendist mora sam pravočasno predložiti tudi vlogo za 
nadaljnje prejemanje štipendije.

O pravici se odloči s prvim dnem naslednjega meseca po 
vložitvi vloge.



DODATNE INFORMACIJE
www.vpis.uni-lj.si
www.vpis.uni-mb.si
www.vpis.upr.si
www.ung.si
www.dijaski.net
www.studij.si
www.filternet.si
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_vis

oko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/

Šolska svetovalna služba
mag. Anita Petek.
Tel: 896 0719
E-mail: anita.petek@scv.si

http://www.vpis.uni-lj.si/
http://www.vpis.uni-mb.si/
http://www.vpis.upr.si/
http://www.ung.si/
http://www.dijaski.net/
http://www.studij.si/
http://www.filternet.si/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/

