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Koronavirus SARS-CoV-2

Dijaki so bili od 19. 10. 2020 dalje 
doma, pouk je potekal na daljavo, 
ocenjevanje pod posebnimi pogoji  …

Rezultati …

2020/2021



Dnevni red: 

•Karierna orientacija na šoli

•Vpisni postopek

•Razno



Karierna orientacija
Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Ljubljana so pripravili kviz, s 
pomočjo katerega lahko posameznik podrobneje spozna, s čim vse se 
strokovnjaki iz določenega področja ukvarjajo. Hkrati so objavili tudi 
poglobljene predstavitve študijskih programov s predmetnikom, urnikom 
in kompetencami, ki jih študent na tej fakulteti pridobi. 

https://www.fgg.uni-lj.si/kviz/

https://www.fgg.uni-lj.si/kviz/


Karierna orientacija
Obvestilo, da v iniciativi Inženirke in inženirji bomo! iščejo prostovoljce, 
ki bi testirali novo aplikacijo. 

Aplikacija v stilu kviza je sestavljena iz dveh vprašalnikov, prvi je 
namenjen značilnostim dela, ki ga želi opravljati posameznik, drugi pa 
kompetencam, ki jih poseduje. Preko odgovorov na vprašanja aplikacija 
poišče inženirski profil, ki bi bil za posameznika najbolj primeren, grafično 
pa prikaže, katere kompetence posameznik ima in na katerih mora še 
delati. Aplikacija je dodatno opremljena z zgodbami mladih zaposlenih, ki 
znanje, pridobljeno na inženirskih študijskih smereh, prenašajo v prakso 
na svojih delovnih mestih. Dijaki si tako lažje predstavljajo, kako izgleda 
dan inženirja, kakšno je njegovo/njeno delovno mesto in kakšne 
aktivnosti opravlja.



Evropski projekt Noč raziskovalcev:

Ekonomska fakulteta - predstavitev njihovega raziskovanja z naslovom Ekonomija za 
radovedne, s katero so dijakom 4. letnikov pokazali, kaj je to delo raziskovalca. 

S tem poslanstvom sta preko Zooma dijakom v živo predstavila dva raziskovalca. 

Prof. dr. Aljoša Valentinčič je skupaj z dijaki ugotavljal Kaj imata nevroznanost in ekonomija 
skupnega. Predstavil je nevroekonomijo, ki med sabo povezuje ekonomska spoznanja in pa 
spoznanja, ki nam jih nudijo druge vede: nevroznanost, psihologija, kognitivna znanost ... 
zato, da bi lahko bolje razumeli, kako se ljudje v posameznih ekonomskih dilemah dejansko 
odločajo.

Predstavitev dr. Darije Aleksić, je odgovorila na vprašanje: Smo ekonomija ljudje? Pogovarjali 
so se o tem, da ekonomija niso le številke, ampak so na tem področju zelo pomembni 
predvsem ljudje, ki te številke in odnose med sabo, med skupinami in institucijami v nekem 
okolju ustvarjajo. Dijaki so dobili vpogled v model People Planet Profit.

Karierna orientacija



Karierna orientacija
Virtualni karierni sejem 2020 (https://www.karierni-sejem.si/), 
med 23. 11. 2020 in 27. 11. 2020, posamezne aktivnosti pa se 
bodo odvijale vse do avgusta 2021.

Sejem je pokril vse potrebe ključne za iskanje informacij in podpore pri iskanju nadaljnje 
izobraževalne poti – kam po srednji šoli. Univerza v Ljubljani je na sejmu imela osrednjo 
stojnico, kjer se je predstavljala večina fakultet, sedem fakultet UL pa je nastopilo na 
svojih razstavnih stojnicah, vendar v skupnem prostoru. 
Za dijake so v tednu sejma organizirali posebne predstavitve, webinarje študijskih 
programov in posebne klepetalnice, v katerih so po večini sodelovali študenti 
posameznih članic. 

Na rektoratu UL pa so ponudili dodatno pomembno vsebino, ki dijake zanima: 
preizkuse, tam, kjer jih študijski programi zahtevajo, mednarodno sodelovanje oz. 
Erasmus+ program, obštudijske dejavnosti, interdisciplinarne projekte kot pomemben 
prispevek k strokovni in osebnostni rasti študentov, delavnico na temo, kako izbrati 
študij in podatke o zadnjem vpisu na UL in – kasneje tudi študijo na temo vpis na 
visokošolski študij v RS v študijskem letu 2020/2021.

https://www.karierni-sejem.si/


Karierna orientacija
Biotehniška fakulteta Ljubljana je organizirala predstavitve vseh svojih 
programov v devetih terminih.

V okviru projekta Noč raziskovalcev so pripravili (zaenkrat virtualno, bo 
pa tudi fizična) razstavo Inženirstvo in narava za potrebe 21. stoletja, ki 
si jo lahko ogledate na tej povezavi: https://noc-raziskovalcev.ff.uni-
lj.si/aktivnosti?location=UL,%20Biotehni%C5%A1ka%20fakulteta&age=
10-100%20let&event=Interaktiva%20razstava. 

https://noc-raziskovalcev.ff.uni-lj.si/aktivnosti?location=UL, Biotehni%C5%A1ka fakulteta&age=10-100 let&event=Interaktiva razstava


Karierna orientacija
Predstavitev študijskih programov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Fakulteta za strojništvo Ljubljana

Predstavitev študijskih programov na Fakulteti za arhitekturo. 

(Za dijakinje in dijake iz cele Slovenije so pripravili več možnih terminov, v katerih so 
lahko prisluhnili predstavitvi študija na Fakulteti za arhitekturo in v živo poklepetali tako 
s študenti kot s pedagogi.)

Predstavitev rokovnika prijavno sprejemnega postopka na fakultete

Klub študentov Kranj - neformalni informativni dan (fakultete 
predstavljajo študenti)



Karierna orientacija
Predstavitve, ki jih je organiziral Miha Indihar v okviru Dijaškega doma 
Ivana Cankarja: 

(Predstavitev so potekale tako, da je v prvem delu na vprašanja dijakov 
odgovarjal eden izmed študentov izbrane študijske smeri, v drugem delu 
pa je govoril nekdo od mlajših zaposlenih, ki poda nekaj informacij o tem, 
kakšna pot čaka diplomante po zaključku študija, pri iskanju zaposlitve, 
kakšne so posebnosti na terenu, kje so bistveni poudarki študija, zakaj je 
delo zanimivo, …)

• Fakulteta za farmacijo – Ljubljana: laboratorijska biomedicina, 

• Fakulteta za zdravstvo - fizioterapija



Karierna orientacija
• predstavitev ŠTUDIJA MEDICINE in poklica zdravnika; 

• predstavitev ŠTUDIJA FARMACIJE in poklica farmacije

• Petek, 8.1.2021 predstavitev ŠTUDIJA DENTALNE MEDICINE in poklica 
zobozdravnika;

• predstavljen ŠTUDIJ V TUJINI.

• Ponedeljek, 18. 1 .2021, ob 19:00 – predstavitev ŠTUDIJA in poklica 
ARHITEKTURE

• Sreda, 20. 1. 2021, ob 19:00 – predstavitev RAZTURI NA MATURI; 
Petek, 22. 1. 2021 ob 19:00 – predstavitev ŠTUDIJA in poklica 
BABIŠTVA



Karierna orientacija
• ponedeljek, 25. 1. 2021 ob 19:00 – predstavitev ŠTUDIJA in poklica 

ZOBNE PROTETIKE; 

• sreda, 27. 1. 2021 ob 19:00 - predstavitev AKADEMIJE ZA GLASBO; 

• četrtek, 28. 1. 2021 ob 19:00 – predstavitev ŠTUDIJA NA PEDAGOŠKI 
FAKULTETI in poklica SPECIALNE PEDAGOGIKE; 

• petek, 29. 1. 2021 ob 19:00 – predstavitev ŠTUDIJA PRAVA;

• ponedeljek, 1. 2. 2021 ob 19:00 – predstavitev ŠTUDIJA KEMIJE 
(kemijsko inženirstvo in kemijska tehnologija); 



Karierna orientacija
• torek, 2. 2. 2021 ob 19:00 – predstavitev študijev na Filozofski fakulteti 

- ETNOLOGIJA IN KULTURNA ANTROPOLOGIJA, ter ŠPANŠČINA IN 
KNJIŽEVNOSTI; 

• sreda, 3. 2. 2021 ob 19:00 predstavitev ŠTUDIJA in poklica SANITARNO 
INŽENIRSTVO (Zdravstvena fakulteta); 

• četrtek, 4. 2. 2021 ob 19:00 – predstavitev ŠTUDIJA in poklica DELOVNE 
TERAPIJE (Zdravstvena fakulteta); 

• petek, 5. 2. 2021 ob 17:00 – predstavitev ŠTUDIJA na AGRFT 
(Akademija za gledališče, radio, film in televizijo) in poklic 
GLEDALIŠKEGA IGRALCA; 



Karierna orientacija

• Torek, 9. 2. 2021 ob 19.00 – predstavitev ŠTUDIJA na STROJNI 
FAKULTETI; 

• Sreda, 10. 2. 2021 ob 19.00 - predstavitev ŠTUDIJA in poklica 
VETERINE; 

• Četrtek, 11. 2. 2021 ob 19.00 – predstavitev ŠTUDIJA in poklica 
RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE; 

• Torek, 16. 2. 2021 ob 19.00 – predstavitev ŠTUDIJA in poklica 
ZDRAVSTVENE NEGE; 



Karierna orientacija
• Sreda, 17. 2. 2021 ob 19.00 predstavitev ŠTUDIJA na FAKULTETI ZA 

ŠPORT; (Predstavitev bo za vse tri smeri dodiplomskega programa: 
športno treniranje, kineziologija in športna vzgoja)

• Četrtek, 18. 2. 2021 ob 19.00 – predstavitev ŠTUDIJA in poklica 
RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE (Zdravstvena fakulteta); 

• Petek, 19. 2. 2021 ob 19.00 – predstavitev ŠTUDIJA na Visoki šoli za 
FOTOGRAFIJO; 

• Sobota, 20. 2. 2021 ob 19.00 – Izberi pravi študij & motivacija za 
učenje; 



Karierna orientacija
Obvestilo o spletni aplikacija KamBi, ki bo mladim pomagala pri izbiri študija in poklica. V aplikaciji 
dijaki lahko preverijo ujemanje svojih kompetenc s posameznimi inženirskimi profili in spoznajo 
poklice iz prakse, ki jih tudi v video zgodbah predstavljajo inženirji. 

Ideja o inovativnem orodju, ki mladim približuje inženirske poklice, se je rodila na 100. rojstni dan 
izumitelja Petra Florjančiča, 5. marca 2019. Dostopna je na spletni strani www.inzenirji-bomo.si. 
Aplikacija je nastala v okviru iniciative Inženirke in inženirji bomo! na pobudo družbe Competo, pri 
pripravi vsebin pa so sodelovali predstavniki Kariernih centrov Univerze v Ljubljani in Zavoda za 
zaposlovanje Republike Slovenije. Izvedba je bila v rokah programerjev iz podjetja The Right Thing
Solutions, ob pomoči študentov s Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru in podjetja 
Oracle Slovenija.

Kako deluje KamBi?

Z aplikacijo lahko z izrisom profila ujemanja pridobite dodatne informacije o svojih kompetencah in 
poklicih, ter se potem samostojno in samozavestno odločite, če vam kateri od STEM (Science, 
technology, engineering, and mathematics) študijev ustreza. Preverite lahko tudi kdo od vaših 
predhodnikov je izbral določen študij in kako izgleda njegovo ali njeno delo v praksi. Na voljo so tudi 
podrobnejši opisi inženirskih poklicev, organizacij in podjetij, ter fakultet, kjer so na voljo ti študijski 
programi. Sama aplikacija je sestavljena iz dveh sklopov. V prvem delu so zastavljena vprašanja iz 
narave dela. Drugi del je namenjen spoznavanju kompetenc inženirjev. Predstavljenih je prek 40 
inženirskih zgodb, v prihodnje bodo paleto zgodb iz prakse še razširili.



Karierna orientacija

• Test študijskih interesov 

• Vprašalnik Iskanje poklicne poti, ki tudi temelji na Hollandovi teoriji. 
Vprašalnik je prenovljen, je v papirnati obliki.

• Obstaja še spletni test, s pomočjo katerega pa ocenjujete svoje 
osebnostne lastnosti v primerjavi s študijsko izbiro. Pošiljam vam ga na 
povezavi: http://tests.dreamfoundation.eu/career-test/page1?locale=sl

• Obvestilo o spletni strani nacionalne agencije za kakovost v visokem 
šolstvu Nakvis, kjer je objavljenih veliko predstavitvenih filmčkov 
fakultet. Poleg predstavitvenih filmov spletna stran ponuja še mnogo 
drugih informacij. 

http://tests.dreamfoundation.eu/career-test/page1?locale=sl


Karierna orientacija

Sejem izobraževanja INFORMATIVA, 
https://www.informativa.si/

Na Informativi so se predstavljali tako višješolski 
kot visokošolski, univerzitetni in magistrski 
programi. Vzporedno so potekala tudi predavanja, 
delavnice, klepetalnice ... 

https://www.informativa.si/


Karierna orientacija
“Study in Ireland”, https://bit.ly/študij-na-irskem
Najbolj pogosti razlogi za študij na Irskem: 

več kot 5000 programov v angleščini, 10. mesto na svetu, glede na kvaliteto izobraževalnega sistema, 
mikavni finančni pogoji in velik štipendijski fond za evropske študente, prijazno in varno okolje, bogata 
kulturna dediščina ter veliko zabave, središče več kot 1000 najmočnejših podjetij na Svetu, med njimi 
tudi Google, Apple, HP, IBM, Facebook in drugi.

Ostali pomembni datumi v zvezi s študijem v tujini: 

29. januar – podaljšan rok za prijavo na študij v Veliki Britaniji

18. februar – virtualni dan “Study in Italy / Study Art and Design”

TAMARA NANAJA

Representative of Integral Educational Programmes for Slovenia

www.integraledu.si

tamara@integraledu.si

+386 40 126 623 

https://bit.ly/


Karierna orientacija
Razpis za vpis na fakultete - dosegljiv je na spletni strani portala eVŠ (link: 
https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani). 

Vpisna mesta razpisujejo štirje javni visokošolski zavodi: Univerza v Ljubljani (UL), Univerza v 
Mariboru (UM), Univerza na Primorskem (UP) in Fakulteta za informacijske študije v Novem 
mestu (FIŠ) ter 10 zasebnih visokošolskih zavodov s koncesijo (Univerza v Novi Gorici, 
Univerza v Novem mestu, Nova univerza, Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod, 
pridružena članica Univerze na Primorskem, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Fakulteta za 
uporabne družbene študije v Novi Gorici, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Gea College –
Fakulteta za podjetništvo, Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije in Visoka 
šola za varstvo okolja). Ti za prihodnje študijsko leto 2021/22 razpisujejo 18.610 vpisnih mest 
za vpis v 1. letnik rednega in izrednega študija, in sicer 16.245 mest za državljane Republike 
Slovenije in državljane držav članic Evropske unije (EU) ter 2.365 mest za tujce iz držav 
nečlanic EU in Slovence brez slovenskega državljanstva. V študijskem letu 2021/2022 sta 
razpisana tudi dva nova študijska programa. Univerza na Primorskem prvič razpisuje nov 
univerzitetni študijski program Vizualne umetnosti in oblikovanje, Univerza v Mariboru pa 
prvič razpisuje nov enovit magistrski študijski program Dentalna medicina.

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


Karierna orientacija
• Visokošolski zavodi bodo organizirali 

spletne informativne dneve v petek, 12. 
februarja, in v soboto, 13. februarja. Več o 
informativnem dnevu si lahko preberete na 
spletni strani vsake od fakultet. 

• Univerza v Ljubljani - brezplačno svetovanje 
glede študija; prijave na POPR ali na mail 
naslov sabina.znidarsic@uni-lj.si. 

mailto:sabina.znidarsic@uni-lj.si


DEJAVNIKI POKLICNE / ŠTUDIJSKE 
ODLOČITVE:

 SPOSOBNOSTI, 

 INTERESI, 

 UČNE IN DELOVNE NAVADE, 

 OSEBNOSTNE LASTNOSTI,

 POTREBE NA TRGU DELA; 



KAM PO MATURI?

Samostojni 
visokošolski 

zavodi

Višješolski 
strokovni 

študijski programi

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, februar 2021

http://vps.vss-ce.com/VPS/


Vpisna mesta razpisujejo štirje javni visokošolski zavodi: 
• Univerza v Ljubljani (UL), 
• Univerza v Mariboru (UM), 
• Univerza na Primorskem (UP) in 
• Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ) ter
deset zasebnih visokošolskih zavodov s koncesijo (Univerza v Novi Gorici, 
Univerza v Novem mestu, Nova univerza, Fakulteta za dizajn, samostojni 
visokošolski zavod, pridružena članica Univerze na Primorskem, Fakulteta za 
tehnologijo polimerov, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, 
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Gea College – Fakulteta za podjetništvo, 
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije in Visoka šola za varstvo 
okolja). 
Ti za prihodnje študijsko leto razpisujejo 18.610 vpisnih mest za vpis v 1. letnik 
rednega in izrednega študija, in sicer 16.245 mest za državljane Republike 
Slovenije.
V študijskem letu 2021/2022 sta razpisana tudi dva nova študijska programa. 
Univerza na Primorskem prvič razpisuje nov univerzitetni študijski program 
Vizualne umetnosti in oblikovanje, Univerza v Mariboru pa prvič razpisuje nov 
enovit magistrski študijski program Dentalna medicina.



Za študijsko leto 2020/2021 fakultete, akademije, visoke 
strokovne šole univerz ter javni in koncesionirani samostojni 
visokošolski zavodi objavljajo razpis za vpis v sledeče 
programe: 

• enoviti magistrski študijski programi druge stopnje (300 ali 360 
kreditnih točk, 5 ali 6 let)

• univerzitetni študijski programi prve stopnje (180 ali 240 kreditnih 
točk, 3 ali 4 leta)

• visokošolski strokovni študijski programi prve stopnje (180 kreditnih 
točk, 3 leta) 

https://www.gov.si/teme/visjesolski-studijski-programi/

https://vss-ce.com/vps/

https://www.gov.si/teme/visjesolski-studijski-programi/
https://vss-ce.com/vps/


V študijske programe se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo vpisne pogoje.

Za vpis v enovite magistrske študijske programe druge stopnje in vpis v univerzitetne študijske 
programe prve stopnje:

 splošna matura,

 zaključni izpit, opravljen po ustreznem štiriletnem srednješolskem programu do 1. junija 1995,

v nekatere enovite magistrske študijske programe druge stopnje in univerzitetne študijske programe 
prve stopnje se lahko vpišejo kandidati s poklicno maturo po ustreznem srednješolskem programu 
ter opravljenim izpitom splošne mature.

Za vpis v visokošolske strokovne študijske programe prve stopnje:

 zaključni izpit, opravljen po ustreznem štiriletnem srednješolskem programu, 

 splošna matura ali poklicna matura;

Za vpis v določene študijske programe morajo kandidati opraviti še preizkus posebnih nadarjenosti, 
sposobnosti in spretnosti.

VPISNI POGOJI

http://portal.evs.gov.si/documents/10157/3a8524c6-179e-4fe6-bd4d-71dc0cbe6c0d


OMEJITEV VPISA IN MERILA ZA IZBIRO:

• splošni uspeh pri splošni maturi,

• splošna uspeha v 3. in 4. letniku gimnazije,

• uspeh pri posameznem izpitu splošne mature oz. uspeh pri 
posameznem predmetu v 3. in 4. letniku,

• uspeh pri preizkusu posebnih nadarjenosti in spretnosti.

PRIJAVA ZA VPIS



Študijski program brez omejitve vpisa

Kandidati, ki bodo v prijavi na prvem mestu napisali študijski 
program, za katerega ne bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo v ta 
program sprejeti, če bodo izpolnjevali splošne pogoje za vpis. 

Študijski program z omejitvijo vpisa

Kandidati, ki bodo v prijavi na prvem mestu napisali študijski 
program, za katerega bo sprejet sklep o omejitvi vpisa (konec aprila), 
bodo v ta program sprejeti, če bodo izpolnjevali splošne pogoje za 
vpis in bodo dosegli minimalno število točk. 

IZBIRNI POSTOPEK



Študijski program zapolnjen s prvo željo

Če vsa mesta v programu, za katerega ni bil sprejet sklep o omejitvi vpisa, 
zasedejo kandidati, ki so ta program napisali na prvem mestu, se kandidati, ki 
so ga napisali na drugem ali tretjem mestu, vanj ne morejo uvrstiti (s prvo 
željo izpolnjuje vpisne pogoje toliko kandidatov, kot je vpisnih mest). 
Prednost pri razvrščanju na študijski program brez omejitve vpisa imajo 
kandidati, ki so ta program navedli kot prvo željo.

Minimum za 2. in 3. željo

Če bo za še prosta mesta pri študijskem programu z neomejenim vpisom 
prijavljenih preveč kandidatov, ki so ta program v prijavi napisali na drugem 
ali tretjem mestu, bodo izbrani v skladu z merili, ki so s študijskim 
programom določena ob omejitvi vpisa (sprejeti vsi, ki dosežejo minimum 
točk).

IZBIRNI POSTOPEK



Pomemben je vrstni red zapisanih študijskih programov, saj bo 
kandidat uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje. 
Kandidati naj zato izberejo le tiste študijske programe, za 
katere bodo izpolnjevali pogoje za vpis, sicer se želja ne bo 
upoštevala.

Študijske želje se obravnavajo po prioritetnem vrstnem redu, kot 
so navedene. 

To pomeni, da se kandidat razvršča najprej po prvi študijski 
želji, nato po drugi, če na prvo ni sprejet, in nazadnje po 
tretji študijski želji, če ni sprejet na prvo ali drugo željo.

PRIJAVA ZA VPISVPIS 



E-prijava na spletnem portalu eVŠ - kandidati -
od 16. februarja do 19. marca 2021

• OBJAVA PODATKOV PRVE PRIJAVE IN OMEJITVE VPISA - VPIS UL, 
UM, UNG – do 5. aprila 2021

• OBVEŠČANJE O IZPITIH - o preizkusih nadarjenosti, sposobnosti in 
spretnosti - VZ, VPIS UL, UM, UNG - najkasneje pet dni pred 
spomladanskim rokom 

PRIJAVA ZA VPIS – PRVI PRIJAVNI ROK 

https://portal.evs.gov.si/vstop-v-prijavo


• OPRAVLJANJE IZPITOV, POSREDOVANJE REZULTATOV 

Preizkusi posebnih nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti na VZ - od 
24. junija do 9. julija 2021 (UL AG, glasbena umetnost: 21. 5. 2021)

Rezultati preizkusov in izpitov na VZ - 9. julij 2021

Rezultati splošne mature (RIC) - 12. julij 2021

• SKLEPI O REZULTATIH PRVEGA ROKA IZBIRNEGA POSTOPKA 

Pošiljanje elektronskih sklepov kandidatom - do 30. julij 2021

• PRITOŽBENI ROK – prvi rok (Komisije za pritožbe, kandidati) – 15. avgust 2021

PRIJAVA ZA VPIS – PRVI PRIJAVNI ROK 



Vpis sprejetih v prvem roku: 

od 2. avgusta do 17. avgusta 2021

Vpis naknadno sprejetih po prvem roku: 

do 30. septembra 2021

PRIJAVA ZA VPIS – PRVI PRIJAVNI ROK 



KDO LAHKO ODDA PRIJAVO?

ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku; 

se niso uvrstili v nobenega od programov;

se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili 
sprejeti s prvo prijavo;

so se vpisali v študijski program, v katerega so bili 
sprejeti, in so se izpisali do 17. 8. 2021

PRIJAVA ZA VPIS – DRUGI PRIJAVNI ROK 



E-prijava na spletnem portalu eVŠ - kandidati -

od 20. do 27. avgusta 2021

Opravljanje preizkusov nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti - 8., 9., 10. 
september 2021 

• SKLEPI O REZULTATIH DRUGEGA ROKA IZBIRNEGA POSTOPKA – pošiljanje 
elektronskih sklepov kandidatom – do 22. septembra 2021

• PRITOŽBENI ROK – drugi rok (Komisije za pritožbe, kandidati) - 4. oktober 2021

• Vpis sprejetih v drugem roku – od 24. do 30. septembra 2021

• Vpis naknadno sprejetih po drugem roku - do 30. oktobra 2021

PRIJAVA ZA VPIS – DRUGI PRIJAVNI ROK 



MOŽNOST ZAPOLNITVE ŠE PROSTIH VPISNIH MEST NA VZ

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 
programov,
 kandidati sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki 

se ne bo izvajal.

Podatki o še prostih vpisnih mestih objavljeni 23. septembra 2021
• E-prijava 23. in 24. septembra 2021 do 12. ure, pošiljanje elektronskih 

sklepov kandidatom – do 28. septembra 2021
• Vpis naknadno sprejetih do 30. oktobra 2020



NAČIN PRIJAVE

Elektronska vloga na spletnem portalu eVŠ

s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali AAI računom (račun 
avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture), natisnjenega 
obrazca kandidat po pošti ne pošilja;

z uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI - PASS, ki 
deluje v okviru Državnega centra za storitve zaupanja.

Letos se vsa zahtevana dokazila vlagajo elektronsko preko portala 
eVŠ. Ničesar se ne pošilja po navadni pošti.

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


DODELITEV STATUSA KANDIDATA 
S POSEBNIM STATUSOM 

Kandidati zaprosijo za status hkrati z oddajo prijave za vpis, v kateri 
označijo, da želijo zaprositi za status kandidata s posebnim statusom. 

Prijavi priložijo individualno prošnjo, kateri priložijo ustrezne listine, v prvem 
prijavnem roku najkasneje do 19. junija 2021.

Za drugi prijavni rok se vlogo lahko odda do 27. avgusta 2021.

Dodeljeni status kandidata s posebnim statusom v prvem roku se upošteva 
tudi v drugem prijavnem roku. 



USTREZNE LISTINE ZA DODELITEV 
POSEBNEGA STATUSA:

 Odločba o usmeritvi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo,
 Strokovno mnenje komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, 
 Odločba Centra za socialno delo, 
 Odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
 zdravniško potrdilo zdravnika specialista,
 potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o statusu kategoriziranega 

športnika, 
 potrdilo institucije, ki se ukvarja s socialno ogroženimi osebami, iz katerega 

so jasno razvidne izjemne socialne razmere kandidata (v primeru, da iz 
priloženega potrdila niso jasno razvidne izjemne socialne razmere kandidata, 
lahko Komisija pozove kandidata k predložitvi dodatnih dokazil)



USTREZNE LISTINE ZA DODELITEV 
POSEBNEGA STATUSA:

Kandidat s posebnim statusom, ki izpolnjuje splošne pogoje za vpis, je vključen v 
redni izbirni postopek skupaj z vsemi drugimi kandidati in se razvršča v skladu z 
določili Razpisa za vpis in Pravilnika. 
Kandidat s posebnim statusom, ki v rednem izbirnem postopku doseže minimum točk 
za uvrstitev v enega od napisanih programov (bonus točk na račun pridobljenega 
statusa se v tej fazi izbirnega postopka ne upošteva), je sprejet v ta študijski program 
in prejme pisni sklep o rezultatu izbirnega postopka.
Samo tisti kandidat s posebnim statusom, ki v rednem izbirnem postopku NI sprejet v 
NOBENEGA od v prijavi napisanih študijskih programov, se lahko na seznam naknadno 
sprejetih uvrsti, če izpolnjuje splošne pogoje za vpis v študijski program in doseže 
najmanj 90 % minimuma točk, potrebnih 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.



POMEMBNO:

 Pomembno je izbrati pravi študij, možnosti za prehajanje je vse manj. 

 Vsak študent lahko zamenja ali ponavlja le enkrat, če to stori, nima 
pravice do absolventskega statusa. 

 Status preneha, če ne diplomiraš v enem letu po zaključku zadnjega 
semestra. 

 Nepopravljiva napaka pri vpisu - prijava ni zaključena.

 Fakultete in vpisna služba s kandidati komunicirajo preko el. naslova!



Pa razbijmo nekaj mitov z dejstvi ...

 Posamezne odločitve niso tako usodne, kot mislimo.

 Vedno je mogočih več enakovrednih odločitev.

 Kakorkoli se bomo odločili, bomo svojo odločitev obžalovali.

 Edino, kar je zares obžalovanja vredno, pa je, da se sploh ne 
odločimo.

 Nobena zaposlitev ni popolnoma v skladu z našimi željami, interesi 
in kompetencami.


