
KAJ MORAM VEDETI, PREDEN SE PRIJAVIM NA ŠTUDIJSKI PROGRAM (povzeto 

po RAZPISU ZA VPIS V DODIPLOMSKE IN ENOVITE MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE 

PROGRAME V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/2022 in RAZPISU ZA VPIS V VIŠJE 

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE )  

 

VPIS V  DODIPLOMSKE IN ENOVITE MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 

 

VPISNI POGOJI 

V študijskem letu 2021/22 se je možno na fakultetah, akademijah in visokih strokovnih šolah 

univerz ter javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih (Zakon o visokem šolstvu) vpisati 

na: 

1. VISOKOŠOLSKE STROKOVNE ŠTUDIJSKE PROGRAME PRVE STOPNJE (180 kreditnih 

točk), ki trajajo 3 leta. Pogoj za vpis je splošna matura, poklicna matura ali zaključni 

izpit, opravljen v ustreznem štiriletnem srednješolskem programu (do 1. junija 1995). 

2. UNIVERZITETNE ŠTUDIJSKE PROGRAME PRVE STOPNJE (180 ali 240 kreditnih točk), ki 

trajajo 3 ali 4  leta. Pogoj za vpis je: 

- splošna matura, 

- poklicna matura v ustreznem srednješolskem programu ter opravljen izpit iz splošne 

mature (5. predmet) – samo na nekatere univerzitetne študijske programe; izpit iz 

splošne mature je določen z razpisom za vpis za posamezni študijski program; 

- zaključni izpit, opravljen v ustreznem štiriletnem srednješolskem programu (do 1. 

junija 1995). 

3. ENOVITE MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME DRUGE STOPNJE (300 ali 360 kreditnih 

točk), ki trajajo 5 ali 6 let. Pogoj za vpis je: 

- splošna matura, 

- poklicna matura v ustreznem srednješolskem programu ter opravljen izpit iz splošne 

mature (5. predmet) – samo na nekatere magistrske študijske programe druge stopnje; 

izpit iz splošne mature je določen z razpisom za vpis za posamezni študijski program; 

- zaključni izpit, opravljen v ustreznem štiriletnem srednješolskem programu (do 1. 

junija 1995). 

V razpisu za vpis so pod vsakim razpisanim izobraževalnim programom navedeni pogoji za vpis, 

iz katerih je razvidno, kam in s katerim 5. predmetom se lahko vpišejo kandidati s poklicno 

maturo. Bodite pozorni (tudi dijaki, ki opravljate splošno maturo) tudi na kriterije v primeru 

omejitve vpisa, da si boste izbrali prave maturitetne predmete in ne boste izgubljali točk po 

nepotrebnem. 

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRVE STOPNJE IN ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI 

PROGRAMI DRUGE STOPNJE, NA KATERE SE JE MOŽNO VPISATI S POKLICNO MATURO (V 

USTREZNEM PROGRAMU) IN 5. (USTREZNIM) MATURITETNIM PREDMETOM:  

https://portal.evs.gov.si/documents/10157/dc3cfbf0-e82c-4722-aa04-29bd09d9ae3c 

https://portal.evs.gov.si/documents/10157/dc3cfbf0-e82c-4722-aa04-29bd09d9ae3c


UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRVE STOPNJE IN ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI 

PROGRAMI DRUGE STOPNJE, NA KATERE SE JE MOŽNO VPISATI SAMO S SPLOŠNO MATURO: 

https://portal.evs.gov.si/documents/10157/4a44bf95-2078-42c9-9f07-890c89d543f7 

 

PREIZKUSI POSEBNIH NADARJENOSTI 

Za vpis v določene študijske programe morajo kandidati opraviti še preizkus posebnih 

nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti (programi in datumi objavljeni v razpisu, str. 40–41). 

Kandidati, ki so se prijavili na programe, ki zahtevajo preizkus, bodo o preizkusih obveščeni (na 

e-naslov) najmanj pet dni pred preizkusom v prvem roku in dva dni pred preizkusom v drugem 

roku.  

Povabljeni bodo kandidati, ki: 

- so na prvem mestu napisali program, ki zahteva preizkus, 

- so na drugem ali tretjem mestu napisali program, ki zahteva preizkus, na prvem mestu 

pa program z omejitvijo vpisa, 

- so na prvem, drugem ali tretjem mestu napisali program, ki zahteva preizkus in se vanj 

izjemoma lahko vpišejo, čeprav ne izpolnjujejo pogojev za vpis, izkazujejo pa izjemno 

nadarjenost. 

Podrobne informacije o preizkusih kandidati dobijo na posameznem visokošolskem zavodu. 

 

PRIJAVA ZA VPIS 

Prijavo za vpis odda kandidat z elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ na tri možne načine: 

- s kvalificiranim digitalnim potrdilom,  

- AAI računom ali  

- uporabniškim imenom in geslom.  

Elektronsko se vlagajo tudi vsa dokazila (OPP, športniki) – skenirana ali fotografirana kot 

priloge. Ostali dijaki dokazil ne prilagajo. Dokazila o uspehu na maturi, poklicni maturi in o 

uspehu v zadnjih dveh letnikih pošlje Državni izpitni center. 

 

1. PRVI PRIJAVNI ROK – od 16. februarja do 19. marca 2021 

Kandidati lahko oddajo eno prijavo s tremi študijskimi željami po prednostnem vrstnem redu. 

Sprejeti bodo na prvega, za katerega izpolnjujejo pogoje za vpis in imajo zadostno število točk. 

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. Ti kandidati imajo prednost. Le če ostane še kaj prostih mest, se bodo lahko vpisali 

tudi tisti, ki imajo program na 2. in 3. mestu, pri čemer se bodo upoštevale točke. 

https://portal.evs.gov.si/documents/10157/4a44bf95-2078-42c9-9f07-890c89d543f7


Kandidati, ki bodo v prijavi na prvem mestu napisali študijski program, za katerega bo sprejet 

sklep o omejitvi vpisa, bodo v ta ali naslednja programa sprejeti, če bodo izpolnjevali splošne 

pogoje za vpis in bodo dosegli zadostno število točk. Ne glede na to, na katerem mestu imajo 

kandidati napisan ta program, so v tem primeru vsi v enakem položaju.  

Če je kandidat sprejet na program, ki ga je napisal na prvem mestu, se programi, napisani na 

2. in 3. mestu, ne bodo upoštevali.  

Če je na zadnjem mestu več kandidatov z enakim številom točk, so vsi sprejeti. 

Rezultati izbirnega postopka bodo najpozneje 30. julija 2021 v eVŠ portalu. Kandidati bodo do 

sklepa o rezultatu dostopali z uporabniškim računom.  

Kandidati se po navodilih fakultete, kamor so bili sprejeti, tudi vpišejo (2.–17. avgust 2021). V 

kolikor z izborom niso zadovoljni ali so si premislili in bi se želeli prijaviti na kak drugi program, 

se v program, v katerega so bili sprejeti, ne vpišejo ali se (v kolikor se za to odločijo po vpisu) 

do vključno 17. avgusta 2021 izpišejo. 

Ti kandidati se lahko prijavijo v drugem prijavnem roku, vendar le na mesta, ki bodo po prvem 

prijavnem roku še na voljo. 

 

2. DRUGI PRIJAVNI ROK – od 20. do 27. avgusta 2021 

Prosta vpisna mesta bodo objavljena na portalu eVŠ 19. avgusta 2021. 

V drugem prijavnem roku se lahko prijavijo:  

- kandidati, ki se niso prijavili v prvem roku, 

- kandidati, ki v prvem roku niso bili sprejeti nikamor, 

- kandidati, ki se niso vpisali na program, na katerega so bili sprejeti v prvem roku, 

- kandidati, ki so se vpisali in so se do 17. avgusta 2021 izpisali. 

Postopek prijave je enak kot v prvem prijavnem roku, rezultati izbirnega postopka bodo na 

portalu eVŠ objavljeni najpozneje 22. septembra 2021. Kandidati bodo do sklepa o rezultatu 

dostopali z uporabniškim računom.  

Vpis v drugem roku bo potekal od 24. do 30. septembra 2021.  

 

3. ROK ZA ZAPOLNITEV ŠE PROSTIH MEST – od 23. do 24. septembra 2021, do 12. ure 

Podatki o prostih mestih bodo objavljeni 23. septembra 2021 na portalu eVŠ in spletnih 

straneh visokošolskih zavodov. Kandidati lahko oddajo največ tri prijave, v vsaki lahko 

navedejo samo eno študijsko željo. V tem roku se lahko prijavijo: 

- kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem roku, 

- kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in niso bili nikamor sprejeti, 

- kandidati, ki so bili v prvem ali drugem roku sprejeti na program, ki se ne bo izvajal 

(zaradi premajhnega števila vpisanih). 



Rezultati izbirnega postopka bodo na portalu eVŠ objavljeni najpozneje 28. septembra 2021. 

Kandidati bodo do sklepa o rezultatu dostopali z uporabniškim računom.  

Vpis v tem roku bo potekal od 28. do 30. septembra 2021.  

 

VPIS TUJCEV 

Državljani držav nečlanic EU in Slovenci brez slovenskega državljanstva se prijavijo na vpisna 

mesta, namenjena tujcem, na način in v rokih, ki so objavljeni v razpisu     (v tabelah na str.  

12–15). Ti kandidati morajo plačati šolnino. 

Državljani članic EU ter državljani Črne gore, Kosova, Severne Makedonije, Bosne in 

Hercegovine ter Srbije (na podlagi podpisanih protokolov o sodelovanju na področju 

izobraževanja) so v študijskem letu 2021/22 izenačeni z državljani Slovenije. Na enak način se 

prijavljajo tudi državljani držav nečlanic EU, ki imajo stalno bivališče v R Sloveniji in so njihovi 

starši zaposleni v Sloveniji. Enako velja za osebe s priznano mednarodno zaščito in prosilce 

za mednarodno zaščito.  

 

KANDIDATI S POSEBNIM STATUSOM (dijaki s posebnimi potrebami, vrhunski športniki) 

Kandidati zaprosijo za dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom hkrati z oddajo prijave 

za vpis, v kateri označijo, da želijo zaprositi za ta status (poglavje Preveritev podatkov o 

visokošolski izobrazbi – na četrto trditev odgovorijo z DA). Prijavi za vpis morajo priložiti 

individualno prošnjo in dokazila (Odločbo ali status vrhunskega športnika). Prošnjo z dokazili 

oddajo elektronsko preko portala Evš skupaj s prijavo ali kasneje, vendar najkasneje do 19. 

junija za prvi rok in do 27. avgusta 2021 za drugi rok.  

Kandidati s posebnim statusom se lahko naknadno uvrstijo na seznam sprejetih, če v 

posameznem roku izbirnega postopka izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v študijski program 

in v rednem izbirnem postopku niso bili sprejeti v nobenega izmed navedenih programov ter 

dosežejo najmanj 90 % minimuma točk, potrebnih za uvrstitev. Ker gre za naknadno uvrstitev, 

so o tem obveščeni najkasneje 20. septembra 2021. 

 

VPIS NA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 

VPISNI POGOJI 

V višješolski študijski program se lahko vpišete: 

- z opravljeno splošno maturo, 

- z opravljeno poklicno maturo, 

- z mojstrskim, poslovodskim ali delovodskim izpitom, tremi leti delovnih izkušenj in 

opravljenim preizkusom znanja iz SLO, MAT in TUJ J. na nivoju poklicne mature. 



Prednost pri vpisu v redni študij imajo kandidati, ki pred tem še niso bili vpisani v redni študij 

v višjem strokovnem ali visokošolskem izobraževanju v R Sloveniji.  

 

MERILA V PRIMERU OMEJITVE VPISA 

Minimalno število točk: 8, maksimalno št. točk: 20. 

Za dijake, ki zaključujejo gimnazijske, strokovne in poklicno-tehniške programe, se upošteva: 

- 50 % točk za splošni uspeh pri splošni maturi ali poklicni maturi, 

- 50 % točk za uspeh v 3. in 4. (oz. 4. in 5. za PTI) letniku. 

 

 

1. PRVI PRIJAVNI ROK – od 15. februarja do 18. marca  2021 

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na razpis lahko prijavite z elektronskim prijavnim 
obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe http://www.vss-ce.com/vps.  
 
Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani, ga podpišete in ga pošljete s priporočeno 
pošiljko, najkasneje 18. marca 2021 Višješolski prijavni službi na  naslov:  
Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000  Celje 
ali 
skeniranega na e-naslov: prijava.vps@sc-celje.si. 
 
Podatki o omejitvah vpisa na posameznih programih bodo objavljeni na spletni strani 

Višješolske prijavne službe 26. aprila 2021. 

Oddati smete samo eno prijavo s tremi študijskimi željami (višješolskimi programi) po 

prednostnem vrstnem redu. Sprejeti boste na prvega, za katerega boste izpolnjevali  pogoje 

za vpis in boste imeli zadostno število točk. 

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. Ti kandidati imajo prednost. Le če ostane še kaj prostih mest, se bodo lahko vpisali 

tudi tisti, ki imajo program na 2. in 3. mestu, pri čemer se bodo upoštevale točke. 

Kandidati, ki bodo v prijavi na prvem mestu napisali študijski program, za katerega bo sprejet 

sklep o omejitvi vpisa, bodo v ta ali naslednja programa sprejeti, če bodo izpolnjevali splošne 

pogoje za vpis in bodo dosegli zadostno število točk. Ne glede na to, na katerem mestu imajo 

kandidati napisan ta program, so v tem primeru vsi v enakem položaju.  

Če je kandidat sprejet na program, ki ga ima na prvem mestu, se programi, napisani na 2. in 3. 

mestu, ne bodo upoštevali.  

Če je na zadnjem mestu več kandidatov z enakim številom točk, so vsi sprejeti. 

Z rezultati izbirnega postopka boste seznanjeni po pošti, najpozneje 21. julija 2021. Kandidati 

se po navodilih višje šole, kamor so bili sprejeti, tudi vpišejo (do 20. avgusta 2021).  

http://www.vss-ce.com/vps
mailto:prijava.vps@sc-celje.si


2. DRUGI PRIJAVNI ROK – od 24. do 31. avgusta 2021 

Prosta vpisna mesta bodo objavljena 23. avgusta 2021 na spletni strani: http://www.vss-
ce.com/vps.  
Izpolnjen prijavni obrazec izpolnite, natisnite s spletne strani, podpišite in ga pošljite s 
priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi na  naslov:  
Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000  Celje 
ali 
skeniranega na e-naslov: prijava.vps@sc-celje.si. 
 
Postopek je enak kot v prvem prijavnem roku.  
 
Z rezultati izbirnega postopka boste seznanjeni po pošti, najpozneje 23. septembra 2021. 

Kandidati se po navodilih višje šole, kamor bodo sprejeti, tudi vpišejo (do 1. oktobra 2021).  

 

PREIZKUSI POSEBNIH NADARJENOSTI 

Za vpis v določene študijske programe morajo kandidati opraviti še preizkus posebnih 

nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti. Ti programi so: Balet, Fotografija, Medijska 

produkcija, Oblikovanje materialov, Organizator socialne mreže. Kandidati, ki  se bodo 

prijavili na enega izmed teh programov, bodo o rokih in načinu opravljanja preizkusov 

obveščeni do 15. junija 2021 v prvem roku in do 10. septembra 2021 v drugem roku.  

Povabljeni bodo kandidati, ki: 

- so na prvem mestu napisali program, ki zahteva preizkus, 

- so na drugem ali tretjem mestu napisali program, ki zahteva preizkus, na prvem mestu 

pa program z omejitvijo vpisa. 

 

 

DIJAKI S POSEBNIMI POTREBAMI 

Dijaki s posebnimi potrebami pošljejo posebno prošnjo (da se jim ta status prizna v izbirnem 
postopku) in dokazila (Odločbo) skupaj s prijavo ali ustrezni višji strokovni šoli (navedeni na 1. 
mestu v prijavi) najkasneje do 17. julija 2021. 
  
Potrebne informacije dobite na tel. št.: 03/428 58 82 ali na vispris@guest.arnes.si. 
 
 
  

http://www.vss-ce.com/vps
http://www.vss-ce.com/vps
mailto:prijava.vps@sc-celje.si
mailto:vispris@guest.arnes.si


DOKAZILA 
 
Letošnji dijaki zaključnih letnikov, ki ne zaprošajo za status kandidata s posebnim statusom, k 
prijavi ne prilagajo ničesar. 
 
DIJAKI LAHKO HKRATI ODDATE DVE PRIJAVI: ENO ZA VPIS NA VISOKOŠOLSKE IN 
UNIVERZITETNE PROGRAME IN ENO ZA VPIS NA VIŠJEŠOLSKE PROGRAME (Z DVEMA 
RAZLIČNIMA OBRAZCEMA). 

 
 

 

 

 

 

 


