
RODITELJSKI SESTANEK ZA 
STARŠE DIJAKOV 4. LETNIKA, 

17. 2. 2022 



Dnevni red:  

• Karierna orientacija na šoli 
• Vpisni postopek 

• Matura 

• Razno 

 



Karierna orientacija 

• predstavitev študijskega programa in poklica RAZREDNI POUK                 
(Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem); 
 

• predstavitev študijskega programa METALURŠKE TEHNOLOGIJE 
(Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani); 
 

• predstavitev študijskega programa FILOZOFIJA in SOCIOLOGIJA (Filozofska 
fakulteta, Univerza v Ljubljani); 
 

• predstavitev študijskega programa ETNOLOGIJA KULTURE in KULTURNA 
ANTROPOLOGIJA & ŠPANŠČINA in KNJIŽEVNOST (Filozofska fakulteta, Univerza 
v Ljubljani); 

• predstavitev študijskega programa FOTOGRAFIJA (VIST – Visoka šola za storitve) 
 



• predstavitev študija KOZMETIKE (Vist) 
 

•  predstavitev študija RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA (Zdravstvena fakulteta; 
Univerza v Ljubljani) 

• predstavitev študijev ZDRAVSTVENA NEGA in FIZIOTERAPIJA (Fakulteta za 
zdravstvo Angele Boškin, Jesenice) 
 

• predstavitev študija APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA (Fakulteta za vede o zdravju, 
Univerza na Primorskem) 
 

• predstavitev študija ŠPORTNO TRENIRANJE (Fakulteta za šport, Univerza v 
Ljubljani) 
 

• predstavitev študija BIOPSIHOLOGIJA (Fakulteta za matematiko, naravoslovje in 
informacijske tehnologija; Univerza na Primorskem) 

Karierna orientacija 



• predstavitev študija PREDŠOLSKA VZGOJA (Pedagoška Fakulteta; 
Univerza na Primorskem) 

• predstavitev študija VETERINA (Veterinarska fakulteta) 

• predstavitev študija SOCIALNA PEDAGOGIKA (Pedagoška Fakulteta; 
Univerza na Primorskem)  

• predstavitev študija RAČUNALNIŠTVO (Fakulteta za računalništvo in 
informatiko, Univerza v Ljubljani 

• predstavitev študija PEDAGOGIKA (Pedagoška Fakulteta; Univerza na 
Primorskem) 

• predstavitev študija EKONOMIJA (Ekonomska fakulteta; Univerza v 
Ljubljani) 

 

Karierna orientacija 



• predstavitev študija BIOTEHNOLOGIJA (Biotehniška Fakulteta; Univerza v 
Ljubljani) 

• predstavitev Fakultete za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani 

• predstavitev študija ARHITEKTURA (Fakulteta za arhitekturo, Univerza v 
Ljubljani) 

• predstavitev študija LABORATORIJSKA BIOMEDICINA (Fakulteta za farmacijo, 
Univerza v Ljubljani) 

• predstavitev študija KEMIJA (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 
Univerza v Ljubljani) 

• predstavitev študija FINANČNA MATEMATIKA (Fakulteta za matematiko in 
fiziko, Univerza v Ljubljani) 

• predstavitev študija PRAVO (Fakulteta za pravo, Univerza v Mariboru) 

• predstavitev študija na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani 

Karierna orientacija 



od 22. do 28. 11. 2021  



• Teden odprtih vrat na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani 

Seznam vseh predavanj, odprtih za dijake: https://www.ff.uni-
lj.si/fakulteta/studentski-svet-ff/teden-odprtih-vrat-predavalnic-ff 

 

• sreda, 15. 12. 2021, vas ob 17.00 naša bivša dijakinja Taja Rupar vabi na kratko 
predstavitev (20 - 30 minut) na temo pravilnega načina sedenja, učenja ter 
vpliva računalnika, hkrati pa bodo predstavile tudi študij DELOVNE TERAPIJE 
(Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani), predstavitev bo potekala preko 
zooma na povezavi: 
https://us04web.zoom.us/j/4791294569?pwd=dzhRb2tKemRIYkt2VitBRnp5U
m5qZz09 

 

• predstavitev študija BIOKEMIJA (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 
Univerze v Ljubljani), obvezne prijave: www.pro-mind.si 

 

Karierna orientacija 
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• predstavitev študija FARMACIJA (Fakulteta za farmacijo, Univerza v 
Ljubljani) 

•  GOSPODARSKO INŽENIRSTVO, smer - strojništvo (Ekonomsko-poslovna 
fakulteta, Univerza v Mariboru), obvezne prijave: www.pro-mind.si 

• predstavitev študija GRADBENIŠTVO (Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 
Univerza v Ljubljani) 

• predstavitev študija ENERGETIKA (Fakulteta za energetiko, Univerza v 
Mariboru) 

Karierna orientacija 



V sodelovanju z Zlatniki, ki prihajajo iz vrst študentov, in Društvom prejemnikov 
zlatega priznanja MEPI, v okviru Kariernega tedna Mreže KROJ,  
spletni neformalni dogodek za dijake 3. in 4. letnikov - KARIERNA IZVIDNICA  



• GEOLOGIJA (Naravoslovnotehniška 
fakulteta, Univerza v Ljubljani) 

• INŽENIRSTVO MATERIALOV (NTF – 
Naravoslovnotehniška fakulteta, 
Univerza v Ljubljani) 

• predstavitev študijev INŽENIRSTVO MATERIALOV (Naravoslovnotehniška 
fakulteta, Univerza v Ljubljani) 

• GEOTEHNOLOGIJA IN OKOLJE (Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v 
Ljubljani) 

• NAČRTOVANJE TEKSTILIJ IN OBLAČIL (Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza 
v Ljubljani) 

• GRAFIČNE IN INTERAKTIVNE KOMUNIKACIJE (Naravoslovnotehniška fakulteta, 
Univerza v Ljubljani) 



• Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani  

Na 1. stopnji študija izvajajo tri študijske programe: 
- visokošolski strokovni študijski program Uprava (tudi kot izredni študij v 
obliki e-študija na daljavo), 
- univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja, v okviru 
katerega je v 2. letniku možna izbira smeri Upravljanje v Evropski uniji, 
- univerzitetni študijski program Upravna informatika 

 

• Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled - dva sodobna študijska 
programa, tj. program hotelirstvo in turizem in program zdravstveni 
turizem 

 

Karierna orientacija 



• predstavitev študijev 
DRUŽBOSLOVNA INFORMATIKA 
(Fakulteta za družbene vede, 
Univerza v Ljubljani), 

• SOCIOLOGIJA (Fakulteta za 
družbene vede, Univerza v 
Ljubljani 

• MEDNARODNI ODNOSI 
(Fakulteta za družbene vede, 
Univerza v Ljubljani) 

• predstavitev študija KOMUNIKOLOGIJA, KULTUROLOGIJA – ŠTUDIJE KULTUR 
IN USTVARJALNOSTI, POLITOLOGIJA – ŠTUDIJE POLITIKE IN DRŽAVE, 
POLITOLOGIJA – JAVNE POLITIKE IN UPRAVA, NOVINARSTVO, 

OBRAMBOSLOVJE (Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani) 



Inkubator GEA College organizira 
online zimsko podjetniško šolo za 
dijake, in sicer od 21. 2. do 25. 2. 
2022 (v času zimskih počitnic), med 
9.00 in 16.00 uro. 

 

Gre za enotedenski podjetniški 
program, ki udeležencem dvigne nivo 
praktičnega znanja podjetništva. Je 
vsebinsko skrbno izbran in voden 
podjetniški program, prilagojen 
znanju udeležencev, ki v enem tednu 
doživijo neprecenljivo izkušnjo – od 
kreiranja do predstavitve ideje pred 
uspešnimi in izkušenimi podjetniki, ki 
celoten program podrobno 
spremljajo. 

 

 



predinformativni 
dan za univerzitetni 
študijski program 
prve stopnje 
VIZUALNE 
UMETNOSTI IN 
OBLIKOVANJE, ki se 
izvaja na Pedagoški 
fakulteti 



Predstavitev 

Študentskih 
domov 

Ljubljana 



• predstavitev študija MEDICINA (Medicinska fakulteta, Univerza v 
Mariboru) 

• predstavitev študija MEDICINA (Medicinska fakulteta, Univerza v 
Ljubljani) 

• predstavitev študija DENTALNA MEDICINA (Medicinska fakulteta, 
Univerza v Ljubljani) 

• predstavitev študija STROJNIŠTVO – RAZVOJNO RAZISKOVALNI 
PROGRAM (Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani) 

 

 

 

Karierna orientacija 



• Predstavitev Fakultete za matematiko in fiziko Ljubljana, oddelka za 
fiziko: 

Splošno o poklicu fizika in študiju fizike: 

https://www.fmf.uni-lj.si/documents/710/2022_fizika_publikacija_cela_manjsa.pdf  

Brošura o študiju na Astronomski smeri: 
https://www.fmf.uni-lj.si/documents/86/zgibanka_astro_FMF_2021_V1.pdf  

Brošura o študiju na Meteorološki smeri: 
https://www.fmf.uni-lj.si/documents/85/Letak_Meteo_FMF_2019.pdf  

Film o študiju fizike na FMF: 
https://www.fmf.uni-lj.si/sl/studij-fizike/informativni-dnevi-2021-studij-fizike/studij-
fizike-na-ul-fmf/  

Alumni fizike s FMF: 

https://www.fmf.uni-lj.si/sl/studij-fizike/informativni-dnevi-2021-studij-
fizike/izkusnje-diplomantov-fizike/  

Pogovor z dekanom FMF 2021: 

https://www.youtube.com/watch?v=yEXu6OrQMN0  

Mafijski izziv (prispevek naših študentov za Evropsko noč raziskovalcev 2020): 

https://www.youtube.com/watch?v=6HQy2_6XT-E  
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• predstavitev študija VODARSTVO IN OKOLJSKO INŽENIRSTVO (Fakulteta za 
gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljana) 

• predstavitev študija GEODEZIJA IN GEOINFORMATIKA (Fakulteta za 
gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljana) 

• predstavitev študija OBLIKOVANJE IN TEKSTILNI MATERIALI (Fakulteta za 
strojništvo, Univerza v Mariboru) 

• Fakultete za zdravstvene vede, Univerza v Novem mestu 

• Fakulteta za šport 

Karierna orientacija 
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• predstavitev študija MATEMATIKA (FAMNIT, Univerza na Primorskem) 

• predstavitev študija BIOINFORMATIKE (FAMNIT, Univerza na 
Primorskem) 

• predstavitev študija SOCIALNE                                                                 
PEDAGOGIKE (Pedagoška fakulteta,                                                
Univerza V Ljubljani) 

Karierna orientacija 



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 dijak ocenjuje svoje 
osebnostne lastnosti v primerjavi s študijsko izbiro. 
http://tests.dreamfoundation.eu/career-test/page1?locale=sl 

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


Karierna orientacija 

• Visokošolski zavodi so organizirali spletne 
informativne dneve v petek, 11. februarja, 
in v soboto, 12. februarja.  

 

• 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
mailto: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 

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

Od lani sta razpisana tudi dva nova študijska programa. Univerza na Primorskem 
prvič razpisuje nov univerzitetni študijski program Vizualne umetnosti in 
oblikovanje, Univerza v Mariboru pa razpisuje nov enovit magistrski študijski 
program Dentalna medicina. 



Za študijsko leto 2022/2023 fakultete, akademije, visoke 
strokovne šole univerz ter javni in koncesionirani samostojni 
visokošolski zavodi objavljajo razpis za vpis v sledeče 
programe:  

• enoviti magistrski študijski programi (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://www.gov.si/teme/visjesolski-studijski-programi/
https://www.gov.si/teme/visjesolski-studijski-programi/
https://www.gov.si/teme/visjesolski-studijski-programi/
https://www.gov.si/teme/visjesolski-studijski-programi/
https://www.gov.si/teme/visjesolski-studijski-programi/
https://vss-ce.com/vps/
https://vss-ce.com/vps/
https://vss-ce.com/vps/
https://vss-ce.com/vps/


 
VPISNI POGOJI 
 

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. 

 

http://portal.evs.gov.si/documents/10157/3a8524c6-179e-4fe6-bd4d-71dc0cbe6c0d
http://portal.evs.gov.si/documents/10157/3a8524c6-179e-4fe6-bd4d-71dc0cbe6c0d
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Visoko_solstvo/Razpis_2016/Dodiplomski/Javni/primeri_izracuna_tock.pdf


PRIJAVA ZA VPIS 

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 VPISVPIS  
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. 



IZBIRNI POSTOPEK 

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). 

 



PRIJAVA ZA VPISVPIS  
• Za vpis v študijske programe z omejitvijo vpisa, mora kandidat 

za uvrstitev doseči minimum točk. 

• Minimumi točk se določi šele v postopku razvrščanja (julij, 
september) in je enak številu točk, ki jih doseže kandidat, 
uvrščen na zadnje razpisano vpisno mesto. 
28. člen   OMEJITEV 

    Če število prijavljenih kandidatov za vpis v dodiplomske študijske programe, navedene na prvem mestu, presega 

za manj kot 10 % število razpisanih mest, LAHKO univerze oz. SVZ sprejmejo sklep o omejitvi vpisa, če pa število 
prijavljenih presega za 10 ali več odstotkov, MORA univerza oz. SVZ sprejeti sklep o omejitvi. 

 

31. člen 

    Na seznam naknadno sprejetih se uvrstijo tudi kandidati s PP, ki se v rednem izbirnem postopku niso nikamor 

uvrstili, izpolnjujejo pogoje za vpis in dosežejo najmanj 90% minimuma točk, potrebnih za uvrstitev. 



 

 

E-prijava na spletnem portalu eVŠ - kandidati - 
od 15. februarja do 18. marca 2022 

 

• OBJAVA PODATKOV PRVE PRIJAVE IN OMEJITVE VPISA - 
VPIS UL, UM, UNG – do 5. aprila 2022  

 

• 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  

  
 

 

  



• OPRAVLJANJE IZPITOV, POSREDOVANJE REZULTATOV   

 

Preizkusi posebnih nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti na VZ - 20. 
maj 2022 (UL AG, Glasbena umetnost) in od 24. junija do 8. julija 2022 

Rezultati preizkusov in izpitov na VZ       12. julij 2022  

Rezultati splošne mature (RIC)       12. julij 2022 

 

•  SKLEPI O REZULTATIH PRVEGA ROKA IZBIRNEGA POSTOPKA   

Pošiljanje elektronskih sklepov kandidatom - do 22. julija 2022 

 

• PRITOŽBENI ROK – prvi rok (Komisije za pritožbe, kandidati) – 

10. avgust 2022  

 

 
PRIJAVA ZA VPIS – 
PRVI PRIJAVNI ROK  

  
 



 

Vpis sprejetih v prvem roku: od 25. julija do 
najkasneje 17. avgusta 2022 

 

Vpis naknadno sprejetih po prvem roku - do 30. 
septembra 2022 

  

 

 

  

 

 
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, ki se ne b izvajal 

 

 

 
PRIJAVA ZA VPIS – DRUGI PRIJAVNI ROK  

  
 



E-prijava na spletnem portalu eVŠ - kandidati - 

od 19. do 23. avgusta 2022  

 

Opravljanje preizkusov nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti –  

7., 8., 9. september 2022 

• SKLEPI O REZULTATIH DRUGEGA ROKA IZBIRNEGA POSTOPKA – 
pošiljanje elektronskih sklepov kandidatom – do 21. septembra 2022 

 

 

  

 

 
PRIJAVA ZA VPIS – 

DRUGI PRIJAVNI ROK  
  
 



• PRITOŽBENI ROK – drugi rok (Komisije za pritožbe, kandidati) 
- 10. oktober 2022 

 

• Vpis sprejetih v drugem roku – od 22. do 30. septembra 2022 

 

• Vpis naknadno sprejetih po drugem roku - do 30. oktobra 
2022 

 

 

 
PRIJAVA ZA VPIS – 

DRUGI PRIJAVNI 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 programov, 
 kandidati sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne 

bo izvajal. 

 

• Podatki o še prostih vpisnih mestih objavljeni 22. september 2022  

• E-prijava od 22. do 23. septembra 2022 

• Vpis naknadno sprejetih do 30. oktobra 2022 

 

MOŽNOST ZAPOLNITVE ŠE PROSTIH 
VPISNIH MEST NA VZ 

  
 



 

 

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 20. junija 2022. 

Za drugi prijavni rok se vlogo lahko odda do 23. avgusta 2022. 

 

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

  



Kandidati s posebnimi potrebami in posebnim 

statusom 
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 posebne potrebe, ki so nastale do zaključka srednje šole (kandidati s posebnimi potrebami so slepi in 

slabovidni kandidati oziroma kandidati z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni kandidati, kandidati z 
govorno jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani kandidati, dolgotrajno bolni kandidati, kandidati z 

avtističnimi motnjami ter kandidati s čustvenimi in vedenjskimi motnjami); 
 

 posebni status, ki dokazuje status vrhunskega športnika, priznanega umetnika ter drugi kandidati, ki 
se udeležujejo (področnih) mednarodnih tekmovanj v obdobju, ki se upošteva za sprejem (3. ali 4. 
letnik srednje šole oziroma zaključek srednje šole). Kot udeležba na (področnih) mednarodnih 
tekmovanjih šteje izjemen dosežek, ki ga je kandidat dosegel.  
 

 Kandidati s posebnim statusom so tudi tisti, ki so v 3. ali 4. letniku srednje šole oziroma ob zaključku 
srednje šole postali starši. 

 

 



Ustrezne listine za posebni status  
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Status kandidata s posebnimi potrebami se lahko dodeli kandidatu, ki prošnji priloži listine, ki izkazujejo: 
 

1. Usmeritev oziroma razvrstitev v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(ZUOPP-1, Uradni list RS, št. 58/11, 40,12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 - ZOPOPP), z izjemo kandidatov s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 
 Ustrezno dokazilo: odločba o usmeritvi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, strokovno mnenje 
komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. 

 

2. Dolgotrajno bolezen  

 Ustrezno dokazilo: zdravniško potrdilo zdravnika specialista. 
  

  

  

  

  



Ustrezne listine za posebni status  
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Status kandidata s posebnim statusom se lahko dodeli kandidatu, ki prošnji priloži listine, ki 
izkazujejo: 
 

1. Status vrhunskega športnika v skladu z Zakonom o športu (Ur. l. RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 

82/20) v obdobju, ki se upošteva za sprejem (3. ali 4. letnik srednje šole oziroma zaključek srednje 
šole), 
Ustrezno dokazilo: potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o statusu kategoriziranega športnika, 
potrdilo SŠ o statusu dijaka vrhunskega športnika ali potrdilo nacionalne športne panožne zveze o 
statusu A. 

 

2. Status priznanega umetnika v obdobju, ki se upošteva za sprejem (3. ali 4. letnik srednje šole 
oziroma zaključek srednje šole), 
Ustrezno dokazilo: polnopravno članstvo v nacionalnem ali mednarodnem društvu s področja 
umetnosti ali status samostojnega umetnika; avtorstvo ali udejstvovanje pri izvajanju umetniškega 
dela (nagrade oz. priznanja za izjemne dosežke) na nacionalnem ali mednarodnem področju. 
  



Ustrezne listine za posebni status  
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3. Izjemen dosežek na (področnih) mednarodnih tekmovanjih v obdobju, ki se upošteva za 
sprejem (3. ali 4. letnik srednje šole oziroma zaključek srednje šole).  
 Ustrezno dokazilo: potrdilo o vrhunski uvrstitvi na mednarodnem tekmovanju. 

  

  4. Starševstvo v 3. ali 4. letniku srednje šole oziroma ob zaključku srednje šole, 
 Ustrezno dokazilo: rojstni list otroka.  

  



 
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. 

 


