
- Univerzitetni / visokošolski študij 

- Redni / izredni študij 

Lahko: 

1. Ekonomija (Univerzitetna poslovna in ekonomska šola) - uni redno 

2. Ekonomija (Visoka poslovna šola) - vsš redno 

3. Ekonomija (Visoka poslovna šola) - vsš izredno 

 

- Javni in koncesionirani študij / zasebni študij 
http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis 

 

 

 

  

VPIS na visokošolski študij  
Poudarki / spremembe  

http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis
http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis
http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis
http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis
http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis


UNIVERZITETNI ŠTUDIJ VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ 

6. stopnja izobrazbe 6. stopnja izobrazbe 

Vpis z zaključeno splošno maturo ali (v 
nekaterih primerih) s poklicno maturo in 
opravljenimi petim predmetom 

Vpis z zaključeno splošno maturo ali 
poklicno maturo  

Trajanje 1. stopnje: 3 oz. 4. leta Trajanje 1. stopnje: 3 oz. 4 leta 

Omogočen neposreden prehod na 
magistrsko stopnjo  

Omogočen (večinoma) neposreden 
prehod na magistrsko stopnjo 

Pridobitev temeljnih znanj, boljša podlaga 
za magistrski študij 

Poudarek na uporabnih znanjih, več 
prakse … ? 

Naziv: 
Diplomirani inženir elektrotehnike (UN) 

Naziv: 
Diplomirani inženir elektrotehnike (VS) 
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Zakon o visokem šolstvu 

• izpis po prvem vpisu v 1. letnik do 15. oktobra – vpis se ne šteje  
(se ne šteje v bonus ponavljanja ali zamenjave študijskega programa); 

 

 

 

   

prenehanje statusa študenta: „Status študenta preneha: 

• študentu, ki zaključi študijski program prve stopnje, z iztekom 
študijskega leta, v katerem je zaključil študij 

 

 

 

 

**v referatu na fakulteti: potrdilo o izpisu! 
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Kako se prijavim?  
 Preko elektronske vloge eVŠ  

(Evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva v RS) 

portal.evs.gov.si/prijava 
 
 
 
 
 

VIDEO 
prikaz izpolnjevanja 
prijave za 2017/18 

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


Rokovnik - Prva prijava 

 od 6. februarja do 30. marca 2018: prijava oddana 
preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ s 
kvalificiranim digitalnim potrdilom 

 od 6. februarja do 30. marca 2018: prijava oddana 
preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ brez 
kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim 
imenom in geslom) + natisnjen in podpisan prijavni 
obrazec, priporočeno poslan po pošti do 4. aprila 2018  

 

elektronsko oddana prijava v istem besedilu kot zadnji oddani obrazec !!!! 

 

 

 



Rokovnik - Prva prijava 
 

Do 25. aprila 2018: administrativni pregled in 
obdelava prijav (zavržbe neveljavnih ali prepoznih 
prijav, pozivanje prijaviteljev za dopolnitve v 
primeru nepodpisanih prijav,..)  

objava števila veljavnih prijav in omejitev vpisa  
(do 25. aprila 2018) na spletni strani VPIS UL po 
posameznih študijskih programih za vse 4 univerze 
in 13 SVZ 

 

 



Rokovnik – prva prijava 

 

25. junij - 6. julij 2018: preizkusi posebnih 
nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti 

! UL AG Glasbena umetnost – samo 25. maja  

 

  



  



Prva prijava 
 

11. julij 2018: rezultati splošne mature ter 
maturitetnih izpitov (RIC posreduje VPIS UL) 

 

Od 6. do 25. julija 2018: izbirni postopek 

 

 do 25. julija 2018: pošiljanje kandidatom pisnih 
sklepov (po pošti) o rezultatu izbirnega postopka 

 

 

 

 



Prva prijava 

 od 27. julija do 17. avgusta 2018: vpis sprejetih v 
prvem prijavnem roku 

 

Vpis poteka na visokošolskih zavodih, ki kandidate k 
vpisu povabijo pisno ali elektronsko.  

 

 

Vpis se opravi na podlagi izpolnjenega vpisnega lista. 

 

 



Druga prijava 

 

 21. avgust 2018 - objava prostih vpisnih mest na 
spletnih straneh univerz in na spletnem portalu eVŠ 

 

 



Kdo lahko odda drugo prijavo? 
 DRUGO PRIJAVO ODDAJO KANDIDATI: 

 KI SE NISO PRIJAVILI V PRVEM PRIJAVNEM ROKU ALI 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 
SE IZPISALI DO 17. 8. 2018. 



Druga prijava 

 od 22. do 29. avgusta 2018:  

 oddaja elektronske vloge za vpis s kvalificiranim 
digitalnim certifikatom 

 oddaja elektronske vloge brez kvalificiranega 
digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in 
geslom) + natisnjen in podpisan prijavni obrazec, 
priporočeno poslan po pošti do 3. septembra 2018 

  



Druga prijava 

 od 10. do 12. septembra 2018: preizkusi posebnih 
nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti 

 

 do 17. septembra 2018: rezultati splošne mature 
ter maturitetnih izpitov (RIC posreduje VPIS UL) 

 

  



Druga prijava 
 

 od 12. do 24. septembra 2018: izbirni postopek 

 

 do 24. septembra 2018: sklepi o rezultatu 
izbirnega  postopka za drugi prijavni rok 

 

 od 25. do 30. septembra 2018: vpis sprejetih v 
drugem prijavnem roku 

 

 

 



Rok za zapolnitev še prostih 
vpisnih mest 

 

 traja od 26. do 27. septembra 2018 do 12. ure 
 
Prijavijo se lahko kandidati: 
- ki niso oddali prve ali druge prijave, 
-ki niso bili sprejeti v noben program iz 1. in/ali 2. prijave, 
-  kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne 
bo izvajal 

 

Prosta vpisna mesta:  

Objavljena 26. septembra 2018 na portalu eVŠ in na spletnih straneh 

visokošolskih zavodov. 

 

Fakultete se same odločijo ali bodo ponudile mesta za ta rok (UL NE!!) 

 
 

 

 



Rok za zapolnitev še prostih 
vpisnih mest 

 

KANDIDAT LAHKO ODDA NAJVEČ 3 PRIJAVE, 1 želja!!! 
 
Oddaja preko elektronske vloge na portalu eVŠ: 
-S kvalificiranim digitalnim potrdilom – do 27. 9. 2018 do 12. ure 
 

-Z uporabniškim imenom in geslom: oddaja elektronske vloge do 27. 9. 2018 do 
12. ure, natisniti izpolnjen obrazec, ga podpisati, dostaviti izbranemu VŠ zavodu 
do 27. 9. do 18h 

  (naslovnik se izpiše v levem zgornjem kotu na natisnjenem obrazcu prijave) 
    
Kot pravočasne bodo upoštevane zgolj prijave, ki bodo do 27. septembra 2018 do 18. ure, 
ne glede na način dostave, prispele pristojnemu VŠ zavodu. Nepravočasno prispele prijave 
bodo zavržene. 

 
 

- Vpis: 28. do 30. september 2018 
 



 Kandidat pri prijavi z uporabniškim imenom in geslom pošlje natisnjen obrazec, ki je identičen z e-prijavo, do roka 
brez podpisa. Kandidat mora dopolniti prijavo s podpisom v roku 3 delovnih dni po vročitvi poziva za dopolnitev. V 
primeru nedopolnitve prijave do predpisanega roka je kandidat izločen in prejme odločbo o zavržbi prijave . (EDINA 
REŠLJIVA NAPAKA!!!) 

 Kandidat pri prijavi z uporabniškim imenom in geslom ne pošlje natisnjenega obrazca (kandidat odda le e-prijavo na 
portalu eVŠ). Kandidatova prijava se izloči iz postopka. 

 Kandidat pošlje natisnjen obrazec z navadno pošiljko v roku, pošta prispe v visokošolsko prijavno informacijsko službo 
po roku. Kandidatova prijava se izloči iz postopka. 

 Kandidat pošlje natisnjen obrazec priporočeno po pošti dan ali več po roku. Kandidatova prijava se izloči iz postopka. 

 Kandidat pošlje natisnjen obrazec s priporočeno pošto v roku na napačen naslov (naslov SVZ), pošta prispe v 
visokošolsko prijavno informacijsko službo po roku. Kandidatova prijava se izloči iz postopka. 

 Kandidat pri prijavi z uporabniškim imenom in geslom pošlje natisnjen obrazec, vendar ne v istem besedilu, kot je 
besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ (poslana neprava prijava). Kandidatova prijava se ne upošteva v postopku. 

 Kandidat odda elektronsko prijavo preko eVŠ, ki jo kasneje izbriše iz sistema, pristojni visokošolski prijavno-
informacijski službi pošlje natisnjen in podpisan prijavni obrazec. Kandidatova prijava se ne upošteva v postopku. 

 Kandidat odda elektronsko prijavo preko eVŠ, vendar je ne pošlje (status nedokončana), pristojni visokošolski 
prijavno-informacijski službi pošlje natisnjen in podpisan prijavni obrazec. Kandidatova prijava se ne upošteva v 
postopku. 

Najpogostejše napake pri prijavi 



KONTAKTI ZA POMOČ 
  

 

Tehnična pomoč 
  TEŽAVE Z DIGITALNIM POTRDILOM IN ELEKTRONSKIM PODPISOVANJEM 

 - Enotni kontaktni center (EKC): ekc@gov.si; 080-2002 (med delavniki od 8h-22h) 

  VPRAŠANJA PRI IZPOLNJEVANJU E-VLOGE  

 - Enotni kontaktni center (EKC): ekc@gov.si; 080-2002 (med delavniki od 8h-22h) 

 

Vsebinska vprašanja 
 - Visokošolski zavodi, kamor se želite prijaviti za vpis 

 - Visokošolske prijavno-informacijske službe univerz 

 

 

VSI KONTAKTI (TEHNIČNA/VSEBINSKA POMOČ) SO OBJAVLJENI V RAZPISU 

(Skupni, uvodni del (skupne določbe), poglavje XVIII. PODROBNEJŠE INFORMACIJE, str. 25) 

  

  

mailto:ekc@gov.si
mailto:ekc@gov.si
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Dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom  
(za vpis v 1. letnik dodiplomskega študija) 

o invalidnost oz. posebne potrebe, ki so nastale do zaključka srednje šole  
(Odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Odločba o usmeritvi 
ZRSŠ, Strokovno mnenje ZRSŠ, Odločba CSD, Izvid in mnenje strokovne komisije za 

razvrščanje otrok in mladostnikov,  

o kronična bolezen ali posledice akutne bolezni, ki so vplivale na uspeh   
v obdobju, ki se upošteva za sprejem (3. ali 4. letnik srednje šole oz. 
zaključek srednje šole) (Zdravniško potrdilo zdravnika specialista) 

o izjemne socialne razmere, ki so nastale do zaključka srednje šole  
potrdilo institucije, ki se ukvarja s socialno ogroženimi osebami, iz katerega so jasno 
razvidne izjemne socialne razmere kandidata  

o status vrhunskega športnika v obdobju, ki se upošteva za sprejem 
(3./4. letnik srednje šole) (potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o statusu 
kategoriziranega športnika ali potrdilo športne gimnazije o športnem statusu A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kandidati zaprosijo za dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom tako, da 
v prijavi pri trditvi „Želim zaprositi za dodelitev statusa kandidata s posebnim 

statusom“ odgovorijo z DA.  

- poslati prošnjo + dokazila ob prvi prijavi (elektronsko/s priporočeno pošiljko) oz. 
najkasneje do 22. 6. 2018 s priporočeno pošiljko Visokošolsko prijavno-
informacijski službi!!! (ne VŠZ, ki ste ga napisali na 1. željo) 

- poslati prošnjo + dokazila ob drugi prijavi (elektronsko/s priporočeno pošiljko) 
oz. najkasneje do 29. 8. 2017 Visokošolsko prijavno-informacijski službi  

 

 Status kandidata s posebnimi potrebami, ki je bil dodeljen v prvem prijavnem 
roku, se upošteva v prvem in/ali drugem prijavnem roku.  

 Status kandidata s  posebnimi potrebami, ki je bil dodeljen v drugem prijavnem 
roku, se upošteva v drugem prijavnem roku.  

 Fakultete zagotovijo dodatna vpisna mesta (ne izpodrinejo kandidatov z več 
točkami)! 

  



Uvrstitev kandidatov na seznam naknadno 
sprejetih 

 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. 

  



NOVOSTI IN 
SPREMEMBE  

v Razpisu 2018/19 

 

 



 V primerjavi z lanskim razpisom visokošolski zavodi 
razpisujejo manj vpisnih mest, tako za redni kot za 
izredni študij. 

 

 Bodite pozorni na razpisana mesta (ponekod so 
spremembe na več, ponekod na manj). 



 

UNIVERZA V LJUBLJANI 
 

UKINJEN ŠTUDIJSKI PROGRAM 

Pedagoška Fakulteta 
-DVOPREDMETNI UČITELJ Računalništvo-Tehnika (UN) 

 

PONOVNO UVEDEN ŠTUDIJSKI PROGRAM 

Filozofska fakulteta 
-KULTURE VZHODNE AZIJE, smer KOREANISTIKA (UN, DP) 

Pedagoška Fakulteta 
-LOGOPEDIJA IN SURDOPEDAGOGIKA (UN) – se razpisuje ciklično 

 

NOV ŠTUDIJSKI PROGRAM 

Filozofska fakulteta 
-BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA (UN, DP) 



UNIVERZA NA PRIMORSKEM 
  
UKINJEN ŠTUDIJSKI PROGRAM 
 
Fakulteta za humanistične študije 
     - Antropologija (DP) 
     - Humanistični študiji (DP) 
 
PREIMENOVAN ŠTUDIJSKI PROGRAM 
 
FAMNIT 
Biodiverziteta (UN) se preimenuje v VARSTVENA BIOLOGIJA (UN) 
 
 
 



HVALA ZA POZORNOST 

  


