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I. PRIJAVA ZA VPIS             kazalo 

Prvi prijavni rok 

Prvi prijavni rok traja od 5. februarja do 5. marca 2014. 

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:  

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za 
vpis v eVŠ odda do 5. marca 2014. Po pošti mora priporočeno poslati pristojni visokošolski prijavno-
informacijski službi tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi 
mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis). 

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec 
prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno 
poslati po pošti do 5. marca 2014 pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi. 

Kot pravočasna se upošteva: 
1. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 5. marca 2014 in 
2. prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem 

obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana pristojni visokošolski prijavno-informacijski 
službi do 5. marca 2014. 

Kandidati, ki se prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), 
pošljejo natisnjen in podpisan obrazec prijave za vpis visokošolskim prijavno-informacijskim službam na 
naslov, naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis, in sicer: 

• Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana, če 
študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v 
Ljubljani, javni ali koncesionirani samostojni visokošolski zavod; 

• Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Mariboru, p.p. 246, 2001 Maribor, če 
študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v 
Mariboru; 

• Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper, če 
študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze 
na Primorskem; 

• Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova 
Gorica, če študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod 
Univerze v Novi Gorici. 

Kandidati lahko v prijavi po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se 
želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, objavljenih s tem razpisom, izpolnjevali 
pogoje za vpis. 

Pomemben je vrstni red izbranih študijskih programov, saj bo, pod pogoji, ki so v tem razpisu navedeni 
v poglavju o izbirnem postopku, 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. 

OPOZORILA 

Zadnji dan za prijavo je 5. marec 2014. 

Po 5. marcu 2014 spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja niso več mogoče. 

Kandidati naj bodo pri izpolnjevanju prijave pozorni, da izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za 
vpis v posamezni študijski program. Izberejo naj študijski program, za katerega izpolnjujejo (bodo 
izpolnjevali) pogoje za vpis, sicer se jim študijska želja ne bo upoštevala! 
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Drugi prijavni rok  kazalo 

Drugi prijavni rok traja od 22. do 29. avgusta 2014. 

Drugo prijavo lahko oddajo kandidati, ki niso oddali Prve prijave za vpis, in tisti, ki niso bili sprejeti v 
nobenega od v Prvi prijavi napisanih študijskih programov. Izjemoma se lahko prijavijo tudi 
kandidati, ki so oddali Prvo prijavo in bili v prvem roku sprejeti, če imajo za to upravičen razlog. 
Razlog je upravičen, ko so kumulativno izpolnjene predpostavke, da gre za zunanji dogodek (zunaj 
okvira njegove običajne dejavnosti), ki je nepredvidljiv, neizogiben in ga kandidat ni bil zmožen 
odvrniti. O upravičenih razlogih odloči pristojni organ univerze oziroma samostojnega 
visokošolskega zavoda na osnovi pisne prošnje z dokazili, ki jo kandidat pošlje na naslov pristojne 
visokošolske prijavno-informacijske službe. 

Podatki o še prostih vpisnih mestih za drugi prijavni rok bodo 21. avgusta 2014 objavljeni na spletnem 
portalu eVŠ in na spletnih straneh prijavnih služb Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na 
Primorskem, Univerze v Novi Gorici in na spletnih straneh visokošolskih zavodov. 

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:  

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za 
vpis v eVŠ odda do 29. avgusta 2014. Po pošti mora priporočeno poslati pristojni visokošolski 
prijavno-informacijski službi tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na 
prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).  

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec 
prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno 
poslati po pošti do 29. avgusta 2014 pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi. 

Kot pravočasna se upošteva: 
1. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 29. avgusta 2014 in 
2. prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem 

obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana pristojni visokošolski prijavno-informacijski 
službi do 29. avgusta 2014. 

Kandidati, ki se prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), 
pošljejo natisnjen in podpisan obrazec prijave za vpis visokošolskim prijavno-informacijskim službam na 
naslov, naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis, in sicer: 

• Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana, če 
študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v 
Ljubljani, javni ali koncesionirani samostojni visokošolski zavod; 

• Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Mariboru, p.p. 246, 2001 Maribor, če 
študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v 
Mariboru; 

• Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza na Primorskem,, Titov trg 4, 6000 Koper, če 
študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze 
na Primorskem; 

• Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova 
Gorica, če študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod 
Univerze v Novi Gorici. 

Kandidati lahko v prijavi po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se 
želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, objavljenih s tem razpisom, izpolnjevali 
pogoje za vpis. 

Pomemben je vrstni red izbranih študijskih programov, saj bo, pod pogoji, ki so v tem razpisu navedeni v 
poglavju o izbirnem postopku, 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. 
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Kandidati, za katere se izbirni postopek prvega roka še ni končal (opravljanje mature v dveh delih, 
opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti v jesenskem roku, kandidati, za 
katere postopek priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja še ni končan, kandidati, za katere je tako 
odločeno v pritožbenem postopku), naj oddajo Drugo prijavo za vpis do roka, določenega s tem 
razpisom. Če se bodo uvrstili v enega izmed študijskih programov iz Prve prijave za vpis, bo njihova 
Druga prijava izločena iz nadaljnjega prijavno-sprejemnega postopka. 

OPOZORILA 

Zadnji dan za prijavo je 29. avgust 2014. 

Po 29. avgustu 2014 spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja niso več mogoče. 

Kandidati naj bodo pri izpolnjevanju prijave pozorni, da izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis 
v posamezni študijski program. Izberejo naj študijski program, za katerega izpolnjujejo (bodo 
izpolnjevali) pogoje za vpis, sicer se jim študijska želja ne bo upoštevala! 

Tretji prijavni rok  kazalo 

Tretji prijavni rok traja od 1. do 5. oktobra 2014. 

Podatki o še prostih vpisnih mestih za tretji prijavni rok bodo 1. oktobra 2014 objavljeni na spletnem portalu 
eVŠ in na spletnih straneh prijavnih služb Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na 
Primorskem, Univerze v Novi Gorici in na spletnih straneh visokošolskih zavodov. 

V tretjem roku se na redni študij lahko prijavijo: 

− 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; 
− študentje, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso 

izkoristili. Ne morejo pa v tem prijavnem roku pravice do zamenjave študijskega programa izkoristiti tisti 
kandidati, ki so bili v študijski program sprejeti na podlagi prijavno-sprejemnega postopka v prvem ali 
drugem prijavnem roku po tem razpisu; 

− kandidati za izredni študij. 

Prijav kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjega odstavka, visokošolski zavod ne bo obravnaval. 

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 
http://portal.evs.gov.si/prijava/. V prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjujejo 
pogoje za vpis, in sicer, če se prijavlja: 

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za 
vpis v eVŠ odda do 5. oktobra 2014. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste 
priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na 
številko prijave za vpis).   

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec 
prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno 
poslati po pošti do 5. oktobra 2014 visokošolskemu zavodu. 

Kot pravočasna se upošteva: 

1. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 5. oktobra 2014 in 
2. prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem 

obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu  na naslov, naveden v 
levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis do 5. oktobra 2014. 
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II. ŠTUDIJSKI PROGRAMI IN VPISNI POGOJI             kazalo 

Za študijsko leto 2014/2015 fakultete, akademije, visoke strokovne šole univerz ter javni in koncesionirani 
samostojni visokošolski zavodi objavljajo razpis za vpis v študijske programe v skladu z določbami Zakona 
o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D 
in 109/12) in sicer: 
− enovite magistrske študijske programe druge stopnje, ki obsegajo 300 ali 360 kreditnih točk in 

trajajo pet ali šest let, 
− univerzitetne študijske programe prve stopnje, ki obsegajo 180 ali 240 kreditnih točk in trajajo tri 

ali štiri leta, 
− visokošolske strokovne študijske programe prve stopnje, ki obsegajo 180 kreditnih točk in trajajo 

tri leta. 

V študijske programe se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, določene s študijskimi 
programi, in navedene v tem razpisu. To so: 
za vpis v enovite magistrske študijske programe druge stopnje in vpis v univerzitetne študijske programe 
prve stopnje: 
1. splošna matura, 
2. zaključni izpit, opravljen po ustreznem štiriletnem srednješolskem programu do 1. junija 1995, 
3. 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; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri 
poklicni maturi; 

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. 

III. VPISNA MESTA             kazalo 

V razpisu je pri posameznem študijskem programu objavljeno razpisano število vpisnih mest, posebej za 
redni in posebej za izredni študij, skupaj za državljane Republike Slovenije (v nadaljevanju: državljani RS) 
in državljane držav članic Evropske unije. Na ta vpisna mesta se prijavljajo tudi državljani držav nečlanic 
Evropske unije (v nadaljevanju tujci), ki so sami ali njihovi starši rezidenti Republike Slovenije za davčne 
namene in imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji. 
Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce so določena posebej (glej tudi točko 
XIV. in tabele z vpisnimi mesti za tujce). 

IV. INFORMATIVNI DAN             kazalo 

Vsi visokošolski zavodi bodo organizirali informativni dan: 
− v petek, 14. februarja 2014, ob 10. in 15. uri, 
− v soboto, 15. februarja 2014, ob 10. uri, 

razen če je pri posameznem visokošolskem zavodu določeno drugače. Nekateri visokošolski zavodi bodo 
organizirali več informativnih dni, pa tudi individualne informativne pogovore. Informacije o tem bodo 
kandidati dobili na prvem informativnem dnevu oziroma na spletnih straneh visokošolskega zavoda. 

Na informativnem dnevu se bodo kandidati lahko podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, možnostmi in 
pogoji študija, s poklici oziroma z delom, možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja ter z 
drugimi informacijami, ki so pomembne za odločanje o študiju. 
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V. OMEJITEV VPISA IN MERILA ZA IZBIRO             kazalo 

Če bo število prijavljenih kandidatov za vpis večje od razpisanega števila vpisnih mest, bodo univerze ter 
javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi s soglasjem Vlade Republike Slovenije do konca 
aprila 2014 sprejeli sklep o omejitvi vpisa. 

Za vpis v enovite magistrske študijske programe druge stopnje in univerzitetne študijske programe 
prve stopnje, za katere bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo upoštevana naslednja merila za izbiro: 

kandidati z opravljeno splošno maturo bodo izbrani glede na: 
1. splošni uspeh pri splošni maturi (izražen v točkah), 
2. splošna uspeha v 3. in 4. letniku srednje šole, 
3. v posameznih študijskih programih bo pri izbiri upoštevan tudi uspeh pri posameznem izpitu splošne 

mature oziroma uspeh pri posameznem predmetu v 3. in 4. letniku srednje šole, 
4. uspeh pri preizkusu posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti (če je tak preizkus zahtevan s 

študijskim programom); 
kandidati z opravljeno poklicno maturo bodo izbrani glede na: 

1. splošni uspeh pri poklicni maturi (izražen v točkah), 
2. splošna uspeha v 3. in 4. letniku srednje šole, 
3. uspeh pri enem od izpitov splošne mature, 
4. uspeh pri posameznem predmetu poklicne mature oziroma uspeh pri posameznem predmetu v 3. in 4. 

letniku srednje šole, če je tako določeno s študijskim programom, 
5. uspeh pri preizkusu posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti (če je tak preizkus zahtevan s 

študijskim programom); 

kandidati z zaključnim izpitom, opravljenim do 1. junija 1995, bodo izbrani glede na: 
1. splošni uspeh pri zaključnem izpitu (izražen v točkah), 
2. splošna uspeha v 3. in 4. letniku srednje šole, 
3. v posameznih študijskih programih bo pri izbiri upoštevan tudi uspeh pri posameznem predmetu 

zaključnega izpita oziroma uspeh pri posameznem predmetu v 3. in 4. letniku srednje šole, 
4. uspeh pri preizkusu posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti (če je tak preizkus zahtevan s 

študijskim programom). 

Za vpis v visokošolske strokovne programe prve stopnje, za katere bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 
upoštevana naslednja merila za izbiro: 

1. splošni uspeh pri zaključnem izpitu, pri splošni maturi ali pri poklicni maturi (izražen v točkah), 
2. splošna uspeha v 3. in 4. letniku srednje šole, 
3. v posameznih študijskih programih bo pri izbiri upoštevan tudi uspeh pri posameznem predmetu 

splošne mature, zaključnega izpita ali poklicne mature oziroma uspeh pri posameznem predmetu v 3. 
in 4. letniku srednje šole, 

4. uspeh pri preizkusu posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti (če je tak preizkus zahtevan s 
študijskim programom). 

• Kandidati, ki so ob zaključku štiriletnega usmerjenega srednješolskega izobraževanja prejeli diplomo, se 
za splošni uspeh zaključnega spričevala upošteva uspeh 3. in 4. letnika v deležu točk, kot je pri 
posameznem študijskem programu navedeno za zaključni izpit. 

• Za kandidate, ki so končali petletni srednješolski program, se namesto uspehov v 3. in 4. letniku 
upoštevata uspeha 4. in 5. letnika. 

• Kandidati, ki so končali izobraževanje po nadaljevalnih izobraževalnih programih ali programih 
poklicno-tehniškega izobraževanja, bodo za uspeh v 1. in 2. letniku teh programov dobili tolikšen delež 
točk, kot je pri posameznem študijskem programu navedeno za 3. in 4. letnik. 

• Za kandidate, ki opravijo maturitetni tečaj po končanem 4. letniku srednjega izobraževanja, se v 
izbirnem postopku upoštevata uspeh v 3. in 4. letniku ter uspeh pri splošni maturi. Za tiste, ki opravijo 
maturitetni tečaj po treh letih srednješolskega izobraževanja ali manj, pa se upošteva le maturitetno 
spričevalo. Kandidatom se za uspeh 3. in 4. letnika upošteva uspeh pri splošni maturi v deležu točk, 
navedenih pri posameznem študijskem programu za uspeh 3. in 4. letnika. 
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• Za kandidate, ki končajo izobraževanje po izobraževalnem programu poklicni tečaj, se v izbirnem 
postopku upoštevata splošni uspeh v 3. in 4. letniku gimnazije oziroma izobraževalnega programa za 
pridobitev srednje strokovne izobrazbe in uspeh pri poklicni maturi. 

• Kandidati, ki so ali bodo opravili splošno maturo, ne da bi končali 3. in 4. letnik srednješolskega 
izobraževanja, se za uspeh 3. in 4. letnika upošteva uspeh pri splošni maturi v deležu točk, navedenih pri 
posameznem študijskem programu za uspeh 3. in 4. letnika. 

• Kandidatom z diplomo o mednarodni maturi (International Baccalaureat – IB), se za uspeh 3. in 4. 
letnika upošteva uspeh pri splošni maturi v deležu točk, navedenih pri posameznem študijskem programu 
za uspeh 3. in 4. letnika. Dokazilo o uspešno opravljeni mednarodni maturi je IB diploma oziroma listina 
IBO Results summary (če diploma kandidatu še ni bila podeljena), s pripisom: Diploma Awarded ali 
Bilingual diploma awarded.  

• Kandidatom, ki jim je bilo v ustreznem srednješolskem izobraževalnem programu priznano predhodno 
pridobljeno formalno ali neformalno znanje brez ocene, se v izbirnem postopku upošteva 0 (nič) točk. 
Informacije o možnostih za pridobitev ocene kandidati dobijo na srednjih šolah. 

Če za vpis v študijski program ustrezajo različna dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev, se v izbirnem 
postopku upoštevajo tista, ki so za kandidata ugodnejša. 

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

Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti bodo na visokošolskih zavodih v prvem 
prijavnem roku od 26. junija do 9. julija 2014, v drugem prijavnem roku pa od 10. do 12. septembra 2014. 
V tretjem prijavnem roku se preizkusi izvajajo le, če je v razpisnem besedilu pri posameznem študijskem 
programu tako navedeno. Točni datumi preizkusov so napisani v razpisnem besedilu pri posameznih 
študijskih programih. Če se preizkusi ne izvajajo, se na te študijske programe lahko prijavijo kandidati, ki 
imajo preizkus že opravljen. 

O opravljanju preizkusov posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti v prvem roku bodo kandidati 
obveščeni najmanj pet dni pred preizkusom, v drugem roku pa dva dni pred preizkusom. Obvestila 
pošiljajo visokošolski zavodi. 

K preizkusom posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti bodo vabljeni kandidati, ki bodo: 
• na prvem mestu napisali študijski program, za katerega morajo opraviti preizkus posebnih 

nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti, 
• na drugem ali tretjem mestu napisali študijski program, za katerega morajo opraviti preizkus posebnih 

nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti, na prvem mestu pa študijski program z omejitvijo vpisa, 
• na prvem, drugem ali tretjem mestu napisali študijski program, s katerim je določeno, da morajo 

opraviti preizkus posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti in se vanj izjemoma lahko vpišejo, 
čeprav ne izpolnjujejo pogojev za vpis, izkazujejo pa izjemno nadarjenost. 

Podrobnejše informacije o opravljanju teh preizkusov bodo kandidati dobili na posameznem visokošolskem 
zavodu. 

Visokošolski zavodi o opravljenih preizkusih izdajo kandidatom obvestilo, podatke o uspehu pri preizkusih 
pa sporočijo tudi visokošolski prijavno-informacijski službi. 

Posamezne izpite splošne mature lahko opravljajo kandidati, ki so že opravili splošno ali poklicno maturo 
oziroma kandidati, ki opravljajo poklicno maturo, kandidati, ki jim je bilo v postopku priznavanja za namen 
nadaljevanja izobraževanja v tujini pridobljeno spričevalo priznano kot maturitetno spričevalo, in drugi, če 
so ti predmeti pogoj za vpis v enoviti magistrski ali univerzitetni študijski program in se upoštevajo pri izbiri 
kandidatov za vpis. 

Izpiti se bodo opravljali v rokih, določenih s koledarjem splošne mature. Za opravljanje izpitov se morajo 
kandidati prijaviti sami na Državnem izpitnem centru oziroma na srednjih šolah, ki izvajajo gimnazijski 
program, v rokih, določenih s predpisi o splošni maturi. 

Obvestila o opravljenih posameznih izpitih splošne mature, ki jih izda Državni izpitni center, imajo trajno 
veljavnost. 
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Kandidati, ki jim bo to zaradi upravičenih razlogov dovolil organ visokošolskega zavoda ali samostojnega 
visokošolskega zavoda, in kandidati, za katere bo tako odločeno v pritožbenem postopku, bodo izjemoma 
lahko opravljali preizkuse posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti tudi v jesenskem izpitnem roku 
oziroma v rokih, ki jih bodo določili visokošolski zavodi. 

VII. DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV           kazalo 

Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku veljajo fotokopije izvirnih 
spričeval in drugih zahtevanih dokumentov, overjene pri notarju, uradni osebi katerekoli upravne enote ali 
pri uradnih osebah visokošolskih prijavno-informacijskih služb univerz ter javnih in koncesioniranih 
samostojnih visokošolskih zavodov. 

Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev kandidati v prvem in drugem roku pošljejo visokošolski 
prijavno-informacijski službi. 

1. Kandidati, ki opravljajo splošno maturo, poklicno maturo ali posamezni izpit splošne mature v 
zimskem, spomladanskem ali jesenskem izpitnem roku, ne pošiljajo nobenih spričeval. Podatke iz 
spričeval 3. in 4. letnika ter podatke iz spričevala splošne mature, spričevala o poklicni maturi ter 
obvestila o opravljenih posameznih izpitih splošne mature visokošolski prijavno-informacijski službi 
sporoči Državni izpitni center najkasneje do roka, določenega s koledarjem splošne mature oziroma 
koledarjem poklicne mature. 
Prav tako ni treba pošiljati spričeval 3. in 4. letnika, spričevala o splošni maturi oziroma spričevala o 
poklicni maturi ter obvestila o opravljenih posameznih izpitih splošne mature kandidatom, ki so opravili 
splošno maturo od leta 1995 naprej, ter kandidatom, ki so opravili poklicno maturo od leta 2002 
naprej. Tudi zanje jih bo visokošolski prijavno-informacijski službi poslal Državni izpitni center. 

2. Kandidati, ki so srednjo šolo končali z zaključnim izpitom, pošljejo spričevalo o zaključnem izpitu ter 
spričevali 3. in 4. letnika. 

3. Kandidati, ki so se vpisali v štiriletne srednješolske programe od šolskega leta 1981/82 do 1985/86 in so 
jih končali do 31. avgusta 1991 oziroma 31. avgusta 1992, pošljejo diplomo kot dokazilo o končanem 
srednješolskem izobraževanju in spričevali zadnjih dveh letnikov srednje šole. 

4. Kot spričevalo splošne mature se upošteva tudi spričevalo o zaključnem izpitu – poskusni maturi (iz 
leta 1994). 

5. Kandidati, ki imajo dosežen splošni uspeh v 3. in 4. letniku vpisan v indeks, kot dokazilo pošljejo prvo 
stran indeksa ter strani, na katerih so navedene ocene za posamezni letnik in splošni uspeh v 
posameznem letniku. 

6. Kandidati, ki že imajo diplomo o mednarodni maturi (International Baccalaureat – IB), pošljejo to 
diplomo. Za kandidate, ki bodo letos opravljali mednarodno maturo v Sloveniji, bodo podatke o 
splošnem uspehu, na podlagi njihovega soglasja, poslale gimnazije do 10. julija 2014. Kandidati, ki jo 
bodo opravljali v tujini, pa morajo spričevala predložiti najkasneje do 10. septembra 2014. 
Diploma o mednarodni maturi je po Zakonu o maturi enakovredna spričevalu splošne mature v 
Republiki Sloveniji brez postopka priznavanja. 

7. Državni izpitni center sporoči visokošolski prijavno-informacijski službi vse podatke o uspehu v skladu s 
koledarjem splošne mature oziroma poklicne mature. 

8. Visokošolski zavodi sporočijo visokošolski prijavno-informacijski službi podatke o preizkusih posebnih 
nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti do 10. julija 2014 v prvem prijavnem roku oziroma do 13. 
septembra 2014 v drugem prijavnem roku. 

9. Kandidati, državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, ki že imajo 
spričevala, pridobljena v tujini, pošljejo overjene kopije zaključnega spričevala, spričeval zadnjih dveh 
letnikov srednje šole, prevode teh spričeval in odločbo o priznanju za namen nadaljevanja izobraževanja 
oziroma odločbo o nostrifikaciji. 
Tisti, ki bodo letos končali srednjo šolo v tujini, morajo overjene kopije zaključnega spričevala, spričeval 
zadnjih dveh letnikov srednje šole, prevode teh spričeval in odločbo o priznanju za namen nadaljevanja 
izobraževanja za prvi in drugi prijavni rok predložiti prijavni službi najkasneje do 10. septembra 2014. 
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Odločbo o priznanju za namen nadaljnjega izobraževanja izdajo pooblaščene osebe univerz oziroma 
javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodov (glej točko IX.). 

10. Spričevala iz nekdanjih jugoslovanskih republik, pridobljena pred 25. junijem 1991, veljajo brez 
postopka priznavanja. 

11. Kandidati, ki jim je bilo v ustreznem srednješolskem izobraževalnem programu priznano predhodno 
pridobljeno formalno ali neformalno znanje in so pridobili oceno na srednji šoli, morajo dokazilo 
predložiti sami najkasneje do 9. julija 2014 v prvem prijavnem roku oziroma do 10. septembra 2014 v 
drugem prijavnem roku. 

VIII. IZBIRNI POSTOPEK             kazalo 

Prvi prijavni rok 

Kandidati, ki bodo v Prvi 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. 

Kandidati, ki bodo v Prvi prijavi na prvem mestu napisali študijski program, za katerega bo sprejet sklep o 
omejitvi vpisa, bodo v ta ali v naslednja v prijavi napisana študijska programa z omejenim vpisom sprejeti, 
če bodo izpolnjevali splošne pogoje za vpis in bodo dosegli zadostno število točk, na še prosta mesta pri 
študijskih programih z neomejenim vpisom pa, če bodo izpolnjevali splošne pogoje za vpis. 

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

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. 

Na seznam sprejetih se uvrstijo kandidati z enakim številom točk, kot jih je dosegel zadnji ne glede na število 
prostih vpisnih mest, določenih s sklepom o omejitvi vpisa. 

Rezultati izbirnega postopka bodo znani najkasneje do 25. julija 2014. Vsak kandidat bo prejel sklep o 
rezultatu izbirnega postopka. Sezname sprejetih kandidatov visokošolske prijavno-informacijske službe 
pošljejo tudi visokošolskim zavodom. 

Na seznam sprejetih kandidatov se naknadno uvrstijo: 
• kandidati, ki splošno maturo ali poklicno maturo zaradi upravičenih razlogov v skladu z odločitvijo 

organov, pristojnih za splošno maturo oziroma poklicno maturo, opravljajo v jesenskem izpitnem roku, 
• kandidati, ki v skladu z odločitvijo pristojnega organa fakultete, akademije oziroma visoke strokovne šole 

v jesenskem izpitnem roku opravljajo preizkuse posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti, 
• kandidati, državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, ki so srednjo šolo 

končali v tujini, in zanje postopek priznavanja v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju 
izobraževanja še ni bil končan, 

• kandidati, za katere je bilo tako odločeno v pritožbenem postopku. 

Ti kandidati, ki izpolnjujejo splošne pogoje za vpis, se uvrstijo med sprejete kandidate, če so se prijavili v 
študijski program brez omejitve vpisa oziroma če dosežejo najmanj tolikšno število točk kot zadnji 
uvrščeni kandidat s seznama. 

Visokošolska prijavno-informacijska služba bo kandidate, ki so se naknadno uvrstili, ter visokošolske 
zavode, na katere so bili sprejeti, pisno seznanila z rezultati izbirnega postopka. 

Na seznam sprejetih se naknadno uvrstijo tudi kandidati s posebnimi potrebami, če v prvem roku 
izbirnega postopka izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v študijski program in v rednem izbirnem postopku 
niso bili sprejeti v nobenega od napisanih programov ter dosežejo najmanj 90 % minimuma točk, potrebnih 
za uvrstitev. 
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Kandidati zaprosijo za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami z individualno prošnjo, ki ji 
morajo priložiti ustrezna dokazila. Prošnjo pošljejo najkasneje do 6. junija 2014, kasneje pa le izjemoma, če 
je do opravičljivih razlogov za dodelitev statusa prišlo po navedenem roku, visokošolskim prijavno-
informacijskim službam na naslov: 

• Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana, če 
študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v 
Ljubljani, javni ali koncesionirani samostojni visokošolski zavod; 

• Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Mariboru, p.p. 246, 2001 Maribor, če 
študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v 
Mariboru; 

• Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza na Primorskem,, Titov trg 4, 6000 Koper, če 
študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze 
na Primorskem; 

• Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova 
Gorica, če študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod 
Univerze v Novi Gorici. 

O dodelitvi statusa in sprejemu v študijski program odloči pristojni organ univerze oziroma javnih in 
koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodov in o tem pisno obvesti kandidata. 

Odločitve pristojnih organov univerz ter javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodov o 
kandidatih s posebnimi potrebami veljajo samo za prijavno-sprejemni postopek po tem razpisu. 

Več informacij o dodelitvi statusa kandidata s posebnimi potrebami ter sprejemu v študijski program najdejo 
kandidati na spletni strani www.uni-lj.si, www.um.si/vpis, http://www.ung.si/sl, www.upr.si. Kandidati naj 
se z informacijami seznanijo pred izpolnjevanjem prijave. 

Drugi prijavni rok                  kazalo 

Kandidati, ki so v Drugi prijavi na prvem mestu napisali študijski program, za katerega se s prvo željo ni 
prijavilo več kandidatov, kot je prostih vpisnih mest, so v ta program sprejeti, če izpolnjujejo splošne pogoje 
za vpis. 

Če število prijav za študijski program, v Drugi prijavi napisan na prvem mestu, preseže število prostih mest, 
se kandidati izbirajo po postopku iz poglavja »VIII. Izbirni postopek – prvi rok« in ob upoštevanju meril, ki 
so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa. 

Izbirni postopek bo končan do 24. septembra 2014. Vsak kandidat bo prejel sklep o rezultatu 
izbirnega postopka. Sezname sprejetih kandidatov visokošolske prijavno-informacijske službe pošljejo tudi 
visokošolskim zavodom. 

Na seznam sprejetih kandidatov se naknadno uvrstijo kandidati, za katere je bilo tako odločeno v 
pritožbenem postopku. Ti kandidati, ki izpolnjujejo splošne pogoje za vpis, se uvrstijo med sprejete 
kandidate, če so se prijavili v študijski program brez omejitve vpisa oziroma če dosežejo najmanj tolikšno 
število točk, kot zadnji uvrščeni kandidat s seznama sprejetih. 

Na seznam sprejetih se naknadno uvrstijo tudi kandidati s posebnimi potrebami, če izpolnjujejo splošne 
pogoje za vpis v študijski program in v rednem izbirnem postopku niso bili sprejeti v nobenega od napisanih 
programov ter dosežejo najmanj 90 % minimuma točk, potrebnih za uvrstitev. 

Dodeljeni status kandidata s posebnimi potrebami v prvem roku se upošteva tudi v drugem roku. Drugi 
kandidati lahko zaprosijo za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami z individualno prošnjo, 
ki ji morajo priložiti ustrezna dokazila. Prošnjo pošljejo najkasneje do 29. avgusta 2014 s priporočeno 
pošiljko, visokošolskim prijavno-informacijskim službam na naslov: 

• Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana, če 
študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v 
Ljubljani, javni ali koncesionirani samostojni visokošolski zavod; 

• Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Mariboru, p.p. 246, 2001 Maribor, če 
študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v 
Mariboru; 
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• Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza na Primorskem,, Titov trg 4, 6000 Koper, če 
študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze 
na Primorskem; 

• Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova 
Gorica, če študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod 
Univerze v Novi Gorici. 

Več informacij o dodelitvi statusa kandidata s posebnimi potrebami ter sprejemu v študijski program najdejo 
kandidati na spletni strani www.uni-lj.si, www.vpis.um.si/ , http://www.ung.si/sl, www.upr.si. Kandidati naj 
se z informacijami seznanijo pred izpolnjevanjem prijave. 

Tretji prijavni rok                  kazalo 
Če število prijav preseže število prostih vpisnih mest za tretji prijavni rok, se za izbiro kandidatov 
uporabljajo merila, ki so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa. 
Status kandidata s posebnimi potrebami, ki je bil dodeljen v prvem ali drugem roku, se upošteva tudi v 
tretjem roku. Oddaja individualne prošnje za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami v tretjem 
roku ni mogoča. 

IX. DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE, KI SO SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 
KONČALI V TUJINI, DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE IN DRUGI 
TUJI DRŽAVLJANI, KI SO SAMI ALI NJIHOVI STARŠI REZIDENTI REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA DAVČNE NAMENE IN IMAJO STALNO BIVALIŠČE V REPUBLIKI 
SLOVENIJI             kazalo 

Državljani Republike Slovenije, ki so srednješolsko izobraževanje končali v tujini, državljani držav članic 
Evropske unije in drugi tuji državljani, ki so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezidenti Republike 
Slovenije za davčne namene in imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji, se prijavijo na vpisna mesta, 
razpisana skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije, ki so 
objavljena v razpisu za vpis pri posameznem študijskem programu. 

1. Informacije o prijavi in vpisu v prvi letnik dodiplomskega študija kandidati dobijo: 
• v Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani (Kongresni trg 12, p. p. 524, 

1001 Ljubljana, www.uni-lj.si, tel.: +386 (1) 241-85-05, +386 (1) 241-85-08, faks: +386 (1) 241-86-
71, elektronska pošta: vpis.tujina@uni-lj.si), če želijo študirati na Univerzi v Ljubljani, na javnem ali 
koncesioniranem samostojnem visokošolskem zavodu, 

• v Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Mariboru (Slomškov trg 15, p. p. 246, 
2001 Maribor, tel.: +386 (2) 235-52-61, elektronska pošta: vpis@um.si), če želijo študirati na Univerzi 
v Mariboru, 

• v Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze na Primorskem (Titov trg 4, 6000 Koper, 
tel. +386(5) 611-75-10, elektronska pošta: vpis@upr.si), če želijo študirati na Univerzi na Primorskem, 

• v Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Novi Gorici (Vipavska 13, 5000 Nova 
Gorica, tel. + 386 (5) 331-52-34, elektronska pošta: studentska.pisarna@ung.si), če želijo študirati na 
Univerzi v Novi Gorici. 

2. Informacije o postopku priznavanja dobijo kandidati, ki še nimajo odločbe o priznanju za namen 
nadaljevanja izobraževanja oziroma odločbe o nostrifikaciji, pri pooblaščeni osebi, ki vodi postopek. 

Kandidati, ki odločbe o priznanju še nimajo, pošljejo Vlogo za priznavanje izobraževanja za namen 
nadaljevanja izobraževanja (obrazec N) skupaj z zahtevanimi dokumenti na naslov: 
• Univerza v Ljubljani, p.p. 362, 1001 Ljubljana, s pripisom »priznavanje izobraževanja«, če študijski 

program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v 
Ljubljani, javni ali koncesionirani samostojni visokošolski zavod; 

• Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom »za priznavanje in vrednotenje 
izobraževanja«, če študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja 
visokošolski zavod Univerze v Mariboru; 
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• Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper, s pripisom »za priznavanje in vrednotenje 
izobraževanja«, če študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja 
visokošolski zavod Univerze na Primorskem; 

• Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica, s pripisom »za priznavanje in vrednotenje 
izobraževanja«, če študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja 
visokošolski zavod Univerze v Novi Gorici. 

Pooblaščene osebe, ki vodijo postopek priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja: 
• Svetlana Matijevič, Univerza v Ljubljani, p.p. 362, 1001 Ljubljana, telefon +386 (1) 241-85-95, 

elektronska pošta: priznavanje@uni-lj.si, spletna stran: http://www.uni-lj.si; 
• Tea Voršič, Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, telefon +386 (2) 235-52-17, 

elektronska pošta: tea.vorsic@um.si, spletna stran: http://www.um.si/studij/priznavanje; 
• Iris Skrt, Barbara Morato, Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper, telefon +386 (5) 611-

75-10, elektronska pošta: vpis@upr.si, spletna stran: http://www.upr.si; 
• Renata Kop, Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica, telefon +386 (5) 331-52-34, 

elektronska pošta: studentska.pisarna@ung.si, spletna stran: http://www.ung.si. 

OPOZORILO 
Rok za izdajo odločbe o priznanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja 
(ZVPI) (Ur. l. RS, št. 87/2011, 97/2011 popr. in 109/12) je dva meseca od prejema popolne vloge. 
Kandidati morajo upoštevati roke za oddajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno-
sprejemnem postopku. Odločba o priznanju mora biti predložena pristojni visokošolski prijavno-
informacijski službi do 10. septembra 2014. 

X. OPOZORILO ZA ŽE VPISANE ŠTUDENTE IN DIPLOMANTE          kazalo 

Študenti, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso izrabili, 
se morajo prijaviti tako kot drugi kandidati. 

Kandidati, ki so enkrat že ponavljali ali enkrat že zamenjali redni študijski program, se za redni študij 
ne smejo več prijaviti. 

Diplomanti in študenti, ki bodo diplomirali v študijskem letu 2013/2014, se lahko prijavijo na redni 
študij samo na mesta za diplomante v skladu z navodili v točki XII (Vzporedni študij in študij diplomantov 
– vpis v 1. letnik). 

XI.  NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE          kazalo 

Prijavni rok za vpis po merilih za prehode traja od 1. do 17. septembra 2014. Študenti, ki se želijo 
vpisati v študijski program, pri katerem se preverjajo posebne nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti, 
morajo prijavo oddati do 31. maja 2014. 

V nekaterih študijskih programih je študij mogoče nadaljevati tudi v višjem letniku. Vpisna mesta za vpis 
po merilih za prehode visokošolski zavodi določijo posebej in so navedena v razpisu. 

Kandidati za vpis v višji letnik po merilih za prehode oddajo prijavo za vpis preko elektronske vloge 
na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. V prijavi kandidat napiše en študijski 
program, za katerega izpolnjujejo pogoje za vpis in merila za prehode, in sicer, če se prijavlja: 

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za 
vpis v eVŠ odda do 17. septembra 2014. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu 
tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden 
sklic na številko prijave za vpis).   

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec 
prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno 
poslati po pošti do 17. septembra 2014 visokošolskemu zavodu. 
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Kot pravočasna se upošteva: 
1. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 17. septembra 2014 in 
2. prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem 

obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu  na naslov, naveden v 
levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis do 17. septembra 2014. 

Če je možnost za nadaljevanje študija predvidena za diplomante višješolskega študija po Zakonu o višjem 
strokovnem izobraževanju (ZVSI) (Ur. l. RS, št. 86/2004), je to posebej zapisano. V vseh drugih primerih 
gre za nekdanje višješolske programe, sprejete pred 1. 1. 1994.  

XII. VZPOREDNI ŠTUDIJ IN ŠTUDIJ DIPLOMANTOV – VPIS V 1. LETNIK        kazalo 

Prijavni rok za vzporedni vpis in vpis na mesta za diplomante traja od 1. do 17. septembra 2014. 
Študenti, ki se želijo vpisati v študijski program, pri katerem se preverjajo posebne nadarjenosti, 
sposobnosti in spretnosti, morajo prijavo oddati do 31. maja 2014. 

Vpisna mesta za vzporedni študij in diplomante visokošolski zavodi določijo posebej. Število vpisnih mest 
za posamezni študijski program je navedeno v razpisu. Več informacij o vzporednem študiju in vpisu 
diplomantov dobijo kandidati na visokošolskem zavodu (fakultetah, akademijah in visokih strokovnih šolah). 

Kandidati za vzporedni vpis oziroma vpis na mesta za diplomante oddajo prijavo za vpis preko 
elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. V prijavi kandidat napiše en 
študijski program, za katerega izpolnjujejo pogoje za vpis, in sicer, če se prijavlja: 

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za 
vpis v eVŠ odda do 17. septembra 2014. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu 
tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden 
sklic na številko prijave za vpis).   

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec 
prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno 
poslati po pošti do 17. septembra 2014 visokošolskemu zavodu. 

Kot pravočasna se upošteva: 
1. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 17. septembra 2014 in 
2. prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem 

obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu na naslov, naveden v 
levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis do 17. septembra 2014. 

Vzporedni študij 
Študenti, ki želijo študirati vzporedno, pošljejo elektronsko prijavo preko spletnega portala eVŠ od 1. do 17. 
septembra 2014. Visokošolskemu zavodu, na katerega se prijavljajo, pošljejo potrdilo o opravljenih 
obveznostih za vpis v višji letnik na visokošolskem zavodu, kjer so že vpisani, in soglasje tega (matičnega) 
visokošolskega zavoda. 
Študenti, ki se želijo vpisati v študijski program, pri katerem se preverjajo posebne nadarjenosti, 
sposobnosti in spretnosti, morajo prijavo preko spletnega portala eVŠ oddati do 31. maja 2014. 
Visokošolskemu zavodu, na katerega se prijavljajo, pošljejo  soglasje matične fakultete, akademije ali visoke 
strokovne šole. Potrdilo o opravljenih obveznostih za vpis v višji letnik na matičnem visokošolskem zavodu 
pa predložijo najkasneje do vpisa. 

Diplomanti 
Diplomanti visokošolskega študijskega programa po prejšnjih predpisih in diplomanti univerzitetnega in 
visokošolskega strokovnega študijskega programa pošljejo elektronsko prijavo preko spletnega portala eVŠ 
od 1. do 17. septembra 2014. Visokošolskemu zavodu, na katerega se prijavljajo, pošljejo diplomo in 
potrdilo o opravljenih izpitih. Kandidati, ki se prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z 
uporabniškim imenom in geslom), pošljejo tudi natisnjen in podpisan prijavni obrazec.  
Če se želijo vpisati v študijski program, pri katerem se preverjajo posebne nadarjenosti, sposobnosti in 
spretnosti, morajo kandidati  prijavo  oddati do 31. maja 2014 . Diplomo in potrdilo o opravljenih izpitih pa 
pošljejo visokošolskemu zavodu, na katerega se prijavljajo, najkasneje do 17. septembra 2014. 
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XIII. VPIS             kazalo 

Vpis v prvi letnik rednega in izrednega študija bo na visokošolskih zavodih, ki bodo kandidate k vpisu pisno 
povabili. Vpis se opravi na podlagi popolno izpolnjenega vpisnega lista. 

Vpis sprejetih v prvem roku bo od 28. julija do 18. avgusta 2014. Vpis sprejetih v drugem roku bo od 25. 
do 30. septembra 2014. Vpis sprejetih v tretjem roku bo od 6. do 10. oktobra 2014. 

XIV. PRIJAVA ZA TUJCE IZ DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE IN SLOVENCE 
BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA             kazalo 

Državljani držav nečlanic Evropske unije in Slovenci brez slovenskega državljanstva se prijavijo na vpisna 
mesta, ki so objavljena v tabelah z vpisnimi mesti za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce – 
državljane držav nečlanic Evropske unije.  

Prijavne roke za tujce iz držav nečlanic Evropske unije in Slovence brez slovenskega državljanstva 
objavijo visokošolski zavodi na svojih spletnih straneh. 

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 
http://portal.evs.gov.si/prijava/, in sicer, če se prijavlja: 

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za 
vpis v eVŠ odda do prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati pristojni visokošolski 
prijavno-informacijski službi ali samostojnemu visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih 
v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za 
vpis). 

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec 
prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno 
poslati po pošti do prijavnega roka pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi ali 
samostojnemu visokošolskemu zavodu. 

Kot pravočasna se upošteva: 

1. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do prijavnega roka in 
2. prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem 

obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana pristojni visokošolski prijavno-informacijski 
službi ali samostojnemu visokošolskemu zavodu na naslov, naveden v levem zgornjem kotu 
natisnjenega obrazca prijave za vpis do prijavnega roka. 

1. Informacije o prijavno-sprejemnem postopku in dokazilih za vpis v prvi letnik dodiplomskega 
študija kandidati dobijo: 

• v Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani (Kongresni trg 12, p. p. 524, 
1001 Ljubljana, www.uni-lj.si, tel.: +386 (1) 241-85-05, +386 (1) 241-85-08, faks: +386 (1) 241-86-
71, elektronska pošta: vpis.tujina@uni-lj.si), če želijo študirati na Univerzi v Ljubljani, 

• v Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Mariboru (Slomškov trg 15, p. p. 246, 
2001 Maribor, tel.: +386 (2) 235-52-64, elektronska pošta: vpis@um.si), če želijo študirati na Univerzi 
v Mariboru, 

• v Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze na Primorskem (Titov trg 4, 6000 Koper, 
tel.: +386 (5) 611-75-10, elektronska pošta: vpis@upr.si), če želijo študirati na Univerzi na 
Primorskem, 

• v Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Novi Gorici (Vipavska 13, 5000 Nova 
Gorica, tel. + 386 (5) 331-52-34, elektronska pošta: studentska.pisarna@ung.si), če želijo študirati na 
Univerzi v Novi Gorici, 

• na posameznih javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodih. 

14 

http://portal.evs.gov.si/prijava/
http://www.uni-lj.si/
mailto:vpis@um.si
mailto:vpis@upr.si
mailto:studentska.pisarna@ung.si


2. Informacije o postopku priznavanja dobijo kandidati, ki še nimajo odločbe o priznanju oziroma 
odločbe o nostrifikaciji, pri pooblaščeni osebi, ki vodi postopek. 
Kandidati, ki odločbe o priznanju še nimajo, pošljejo Vlogo za priznavanje izobraževanja za namen 
nadaljevanja izobraževanja (obrazec N) skupaj z zahtevanimi dokumenti na naslov: 
• Univerza v Ljubljani, p.p. 362, 1001 Ljubljana, s pripisom »priznavanje izobraževanja«, če študijski 

program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v 
Ljubljani; 

• Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom »za priznavanje in vrednotenje 
izobraževanja«, če študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja 
visokošolski zavod Univerze v Mariboru; 

• Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper, s pripisom »za priznavanje in vrednotenje 
izobraževanja«, če študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja 
visokošolski zavod Univerze na Primorskem; 

• Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica, s pripisom »za priznavanje in vrednotenje 
izobraževanja«, če študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja 
visokošolski zavod Univerze v Novi Gorici; 

• posameznega javnega oziroma koncesioniranega samostojnega visokošolskega zavoda. 

Pooblaščene osebe, ki vodijo postopek priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja: 
• Svetlana Matijevič, Univerza v Ljubljani, p.p. 362, 1001 Ljubljana, telefon +386 (1) 241-85-95, 

elektronska pošta: priznavanje@uni-lj.si, spletna stran: http://www.uni-lj.si; 
• Tea Voršič, Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, telefon +386 (2) 235-52-21, 

elektronska pošta: tea.vorsic@um.si, spletna stran: http://www.um.si/studij/priznavanje; 
• Iris Skrt, Barbara Morato, Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper, telefon +386 (5) 611-

75-10, elektronska pošta: vpis@upr.si, spletna stran: http://www.upr.si; 
• Renata Kop, Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica, telefon +386 (5) 331-52-34, 

elektronska pošta: studentska.pisarna@ung.si, spletna stran: http://www.ung.si; 
• na posameznih javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodih. 

OPOZORILO 
Rok za izdajo odločbe o priznanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja 
(ZVPI) (Ur. l. RS, št. 87/2011, 97/2011 popr. in 109/12) je dva meseca od prejema popolne vloge. 
Kandidati naj upoštevajo roke za oddajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev. 
Tuji državljani morajo plačati šolnino v skladu s Pravilnikom o šolninah in bivanju v študentskih 
domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 
70/08). 

XV. PREPIS S TUJEGA VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA NA VISOKOŠOLSKI ZAVOD V 
SLOVENIJI             kazalo 

Informacije o nadaljevanju študija in prepisu s tujega visokošolskega zavoda na visokošolski zavod v 
Sloveniji kandidati dobijo: 
• za Univerzo v Ljubljani: Univerza v Ljubljani (Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, tel.: +386 (1) 241-85-

00, elektronska pošta: priznavanje@uni-lj.si); 
• za Univerzo v Mariboru: Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti (SMPM / 

International Relations Office) (Slomškov trg 15, 2000 Maribor, tel.: +386 (2) 235-53-47, elektronska 
pošta: university@um.si) in na posameznih članicah Univerze v Mariboru; 

• za Univerzo na Primorskem: v Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze na Primorskem 
(Titov trg 4, 6000 Koper, tel.: +386 (5) 611-75-10, elektronska pošta: vpis@upr.si); 

• za Univerzo v Novi Gorici: v Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Novi Gorici 
(Vipavska 13, 5000 Nova Gorica, tel.: +386 (5) 331-52-34, elektronska pošta: 
studentska.pisarna@ung.si); 

• za javne in koncesionirane samostojne visokošolske zavode: na posameznih zavodih. 
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XVI. PODROBNEJŠE INFORMACIJE             kazalo 

• Razpis za vpis je objavljen tudi na spletnih straneh http://portal.evs.gov.si/ in prijavnih služb Univerze v 
Ljubljani (www.uni-lj.si), Univerze v Mariboru (www.um.si/vpis), Univerze na Primorskem (www.upr.si) 
in Univerze v Novi Gorici (www.ung.si). 

• Tehnično pomoč pri izpolnjevanju elektronskega obrazca prijave (za težave pri vstopu v prijavo z 
digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem) nudi Enotni kontaktni center državne uprave 
vsak dan (tudi sobote, nedelje in med prazniki) med 7. in 22. uro; tel.. 080 2002 ali po elektronski pošti: 
ekc@gov.si. 

• Več informacij o razpisu za vpis dobijo kandidati v: 
Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani; Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, 
tel.: (01) 241-85-02 ali 241-85-55, oziroma po elektronski pošti vpis@uni-lj.si in na spletni strani 
www.uni-lj.si, 
Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Mariboru; Slomškov trg 15, 2000 Maribor, 
tel.: (02) 235-52-61, 235-52-63, 235-52-64, po elektronski pošti vpis@um.si in na spletni strani 
www.um.si/vpis, 
Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze na Primorskem; Titov trg 4, 6000 Koper, tel.: 
(05) 611-75-10, po elektronski pošti: vpis@upr.si in na spletni strani www.upr.si, 
Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Novi Gorici; Vipavska 13, 5000 Nova Gorica, 
tel.: (05) 331-52-34, po elektronski pošti studentska.pisarna@ung.si in na spletni strani www.ung.si. 

• Informacije o razpisu za vpis in prijavno-sprejemnem postopku dobijo kandidati tudi pri šolskih 
svetovalnih delavcih na srednjih šolah in pri strokovnih delavcih na zavodih za zaposlovanje. 

• Več informacij o dodelitvi statusa kandidata s posebnimi potrebami ter sprejemu v študijski program 
najdejo kandidati na spletni strani visokošolskih prijavno-informacijskih služb. 

• Pojasnila o izračunavanju točk za razvrščanje kandidati dobijo pri šolskih svetovalnih delavcih na srednjih 
šolah in zavodih za zaposlovanje. Tabela za pretvorbo ocen in primeri izračunavanja točk za razvrščanje 
so objavljeni tudi na spletnih straneh (www.uni-lj.si, www.um.si/vpis, www.upr.si, www.ung.si). 

• Razpisi za vpis v nekoncesionirane študijske programe so objavljeni na spletnih straneh nekoncesioniranih 
zasebnih samostojnih visokošolskih zavodov, zbrani pa so na spletni strani http://portal.evs.gov.si/. 
Podrobne informacije kandidati dobijo na posameznem zavodu. 

• Informacije o prijavi in opravljanju izpitov splošne mature dobijo kandidati na gimnazijah in na Državnem 
izpitnem centru (Ljubljana, Ob železnici 16, +386 (1) 548 46 00, http://www.ric.si/). 

• Informacije o subvencioniranem bivanju študentov so objavljene na spletnih straneh študentskih domov 
(http://www.stud-dom-lj.si/, http://www.studentskidomovi.um.si/, http://www.sd.upr.si/, http://www.dsd-
kranj.si/). 
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PREDMETI SPLOŠNE MATURE                kazalo 

Predmeti splošne mature so uvrščeni v skupni del, ki je obvezen za vse kandidate, in izbirni del, pri katerem 
se posamezni predmeti izbirajo. Nekateri predmeti skupnega in izbirnega dela se lahko opravljajo na osnovni 
(OR) ali višji ravni (VR) zahtevnosti. 

SKUPNI DEL SPLOŠNE MATURE: 

− slovenščina (italijanščina oziroma madžarščina kot materinščina na narodno mešanem območju), 
− tuji jezik (OR, VR): angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, španščina ali ruščina, 
− matematika (OR, VR). 

IZBIRNI DEL SPLOŠNE MATURE: 

− biologija, 
− biotehnologija, 
− drugi jezik na narodno mešanem območju: slovenščina, madžarščina ali italijanščina, 
− ekonomija, 
− elektrotehnika, 
− filozofija, 
− fizika, 
− geografija, 
− glasba (moduli: glasbeni stavek, petje in inštrument, jazz in zabavna glasba, balet), 
− grščina (OR, VR), 
− informatika, 
− kemija, 
− latinščina (OR, VR), 
− likovna teorija, 
− materiali (modul gradbeništvo), 
− mehanika, 
− psihologija, 
− računalništvo, 
− sociologija, 
− sodobni ples, 
− teorija in zgodovina drame in gledališče, 
− tuji jezik (OR, VR): angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina, španščina ali ruščina, 
− umetnostna zgodovina, 
− zgodovina. 
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