POGOSTA VPRAŠANJA ZA VPIS
V PRVI LETNIK ŠTUDIJA
KJE DOBIM INFORMACIJE O PRIJAVNO-SPREJEMNEM POSTOPKU ZA VPIS V
1. LETNIK DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA?
Visokošolska prijavno-informacijska služba UL Kongresni trg 12; p. p. 524, 1001 Ljubljana
Telefonsko: 01 241-85-02, 01 241-85-55
Uradne ure (po telefonu): od ponedeljka do petka od 9.00 do 11.00 in od ponedeljka do četrtka od 14.00 do 15.00
Spletno svetovanje vsako sredo od 13.00 do 14.30 po predhodni prijavi na: https://popr.uni-lj.si/unauth.
Po e-pošti: vpis@uni-lj.si
Na spletu: https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/dodipl/

KJE DOBIM INFORMACIJE O POSTOPKU PRIZNAVANJA SREDNJEŠOLSKEGA
IZOBRAŽEVANJA PRIDOBLJENEGA V TUJINI?
Informacije o postopku priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja na Univerzi v Ljubljani:
Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12, 1001 Ljubljana
Tel.: *386 1 241- 85- 85, *386 1 241- 85- 86
Uradne ure (po telefonu): od ponedeljka do petka od 9.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00 (od februarja do
oktobra).
E-pošta: recognition@uni-lj.si

KAKO SE PRIJAVIM?
Kandidati oddajo prijavo v elektronski obliki na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ s kvalificiranim digitalnim potrdilom,
AAI–računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) ali uporabniškim imenom in geslom preko
sistema SI-PASS4, ki deluje v okviru Državnega centra za storitve zaupanja.
DO KDAJ LAHKO ODDAM PRIJAVO ZA VPIS?
Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno
potrdilo ali AAI-račun) oziroma brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do roka,
objavljenega v razpisu.
KAM MORAM POSLATI PODPISAN PRIJAVNI OBRAZEC?
Natisnjenega in podpisanega obrazca ni potrebno pošiljati. Zadostuje elektronska prijava.
KDAJ SO PRIJAVNI ROKI?
Prijavni roki za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije, državljane držav nečlanic
Evropske unije, ki imajo stalno bivališče v Sloveniji in so sami ali njihovi starši rezidenti RS za davčne namene ter
osebe s priznano mednarodno zaščito in prosilce za mednarodno zaščito:
PRVI PRIJAVNI ROK
od 16. februarja do 19. marca 2021
Po 19. marcu 2021 spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja niso več mogoče.
DRUGI PRIJAVNI ROK
od 20. do 27. avgusta 2021
Po 27. avgustu 2021 spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja niso več mogoče.
V drugem prijavnem roku se lahko prijavijo:
− Kandidati, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku.
− Kandidati, ki se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov.
− Kandidati, ki se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku.
− Kandidati, ki so se iz študijskega programa, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, izpisali do vključno
17. avgusta 2021.
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ROK ZA ZAPOLNITEV ŠE PROSTIH VPISNIH MEST
od 23. do 24. septembra 2021 do 12. ure
Po 24. septembru 2021 po 12. uri spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja niso več mogoče.
Prijavijo se lahko:
− 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.

KAJ JE TO OMEJITEV VPISA?
Če število prijavljenih kandidatov presega število razpisanih mest, je lahko za določen študijski program sprejet sklep
o omejitvi vpisa. To pomeni, da se izbere najuspešnejše kandidate glede na njihov uspeh v srednji šoli in na preizkusu
posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti (če je preizkus zahtevan s študijskim programom).

KDAJ BODO ZNANI PODATKI, KATERI PROGRAMI SO OMEJENI?
Podatki o omejitvi vpisa v prvem prijavnem roku se objavijo najkasneje do 5. aprila 2021. Omejitev vpisa drugega
prijavnega roka pa bo znana 6. septembra 2021.

KDAJ BOM IZVEDEL, KAM SEM SPREJET?
Kandidati prek informacijskega sistema eVŠ dobijo Sklep o rezultatu izbirnega postopka prvega prijavnega roka
najkasneje do 30. julija 2021. V drugem prijavnem roku pa do 22. septembra 2021.

KJE DOBIM INFORMACIJE O VSEBINI IN DATUMU PREIZKUSA POSEBNIH
NADARJENOSTI, SPOSOBNOSTI IN SPRETNOSTI?
Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti se v prvem prijavnem roku izvajajo 21. maja 2021 na
Akademiji za glasbo in od 24. junija do 9. julija na drugih fakultetah. V drugem prijavnem roku pa med 8. in 10.
septembrom 2021. Datumi se objavijo v razpisu za vpis (http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis).
Informacije o vsebini preizkusa posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti dobijo kandidati na fakulteti ali
akademiji, ki preizkus izvaja.

KDAJ BO POTEKAL VPIS V ŠTUDIJSKE PROGRAME?
Vpis sprejetih v prvem roku bo predvidoma od 2. avgusta do najkasneje 17. avgusta 2021. Vpis sprejetih v drugem
roku od 24. do 30. septembra 2021, vpis sprejetih v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest pa od 28. do 30.
septembra 2021.

KAKO SE RAZVRŠČAM, ČE OPRAVLJAM MATURO V DVEH DELIH?
Če pristojni organ (RIC oz. DK SM) s sklepom odloči, da se del mature opravljen v jesenskem roku upošteva kot

celotno opravljena matura v spomladanskem izpitnem roku, se kandidat razvršča naknadno v sklopu prvega,
spomladanskega izbirnega postopka. Če pa kandidat tega sklepa nima in ima samo sklep o opravljanju mature v dveh
delih, se matura, kot celostno opravljena v jesenskem roku, upošteva v drugem prijavnem roku; torej mora kandidat
oddati drugo prijavo za vpis, ker s prvo, zaradi neizpolnjenih vpisnih pogojev, ni sprejet v nobenega izmed želenih
študijskih programov prvega prijavnega roka.

ZAKAJ MORAM POSLATI SPRIČEVALA IZ ZADNJEGA LETNIKA KO SE PREDMET
PREDAVA?
Za nekatere študijske programe prve stopnje, za katere je sprejet sklep o omejitvi vpisa, se pri seštevku točk, za
sprejem v študijski program, upošteva tudi kandidatov uspeh pri specifičnem predmetu v zadnjem letniku, ko se
predmet predava. Če ustreznega predmeta kandidat nima v zadnjih dveh letnikih SŠ, mora prijavi priložiti spričevala
iz prvih dveh letnikov SŠ.
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KDO MORA POSLATI SREDNJEŠOLSKA SPRIČEVALA?
Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev morate poslati vsi kandidati, ki se ne prijavljate s spričevali splošne mature
(od leta 1995 naprej) in kandidati s končano poklicno maturo (od leta 2002 naprej). Torej, kandidati, ki ste srednjo
šolo končali z zaključnim izpitom, z diplomo, diplomo o mednarodni maturi iz preteklih let, zaključnim spričevalom
Evropske mature, priložite dokazila o zaključku srednješolske izobrazbe. Več informacij:
http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis.

RAD BI ZAMENJAL, SE PREPISAL, V DRUG ŠTUDIJSKI PROGRAM. KDAJ ODDAM
PRIJAVO?
Kandidati, ki želijo menjati oziroma se prepisati v drug študijski program, prav tako oddajo elektronsko vlogo na
spletnem portalu eVŠ, med 16. februarjem in 19. marcem 2021 (v prvem prijavnem roku) ali med 20. in 27. avgustom
2021 (drugi prijavni rok).
Po 19. marcu 2021 (prvi prijavni rok) oziroma po 27. avgustu 2021 (drugi prijavni rok) spremembe in odjave
posameznih zapisanih študijskih želja niso več mogoče.

KAKO PRIDOBIM STATUS KANDIDATA S POSEBNIM STATUSOM?
Kandidati zaprosijo za dodelitev statusa kandidata hkrati z oddajo prijave za vpis na spletnem portalu eVŠ. V prijavi
označijo, da želijo zaprositi za status kandidata s posebnim statusom. Prijavi za vpis morajo priložiti individualno
prošnjo, kateri priložijo ustrezne listine.

KATERE DOKUMENTE MORAM POSLATI ZA UVELJAVLJANJE STATUSA KANDIDATA
S POSEBNIM STATUSOM?
Informacije o dodelitvi statusa kandidata s posebnim statusom ter sprejemu v študijski program so objavljene na
spletni strani https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/kandidati-posebni-status/.

KAKO SE UPOŠTEVA POSEBNI STATUS KANDIDATA PRI RAZVRŠČANJU V ŠTUDIJSKI
PROGRAM?
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, 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.

KJE LAHKO OVERIM DOKUMENTE?
Kopije zahtevanih dokumentov so lahko overjene pri notarju, na upravni enoti v tujini ali v Sloveniji, v srednji šoli,
ki je izdala zaključno spričevalo, pri uradni osebi VPIS UL ali pooblaščeni osebi za priznavanje (Univerza v
Ljubljani).

ALI MORAM OPRAVITI SPREJEMNE IZPITE PRED VPISOM V ŽELENI ŠTUDIJSKI
PROGRAM?
Ne, sprejemnih izpitov ni. Če se prijavi več kandidatov, kot je vpisnih mest, se kandidate izbere na osnovi uspeha v
srednji šoli in uspeha na preizkusih posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti (če je tako zahtevano s študijskim
programom).

KAKO POTEKA TOČKOVANJE SREDNJEŠOLSKEGA USPEHA?
Tabelo za pretvorbo ocen pri točkovanju ob omejitvi vpisa dobite na povezavi https://portal.evs.gov.si/razpisi-zavpis-javni-koncesionirani.

KAKO POTEKA TOČKOVANJE SREDNJEŠOLSKEGA USPEHA IZ TUJIH SPRIČEVAL?
Na osnovi lestvic ocen v posameznih državah in pravil vrednotenja tujega srednješolskega uspeha Visokošolska
prijavno-informacijska služba pretvori ocene iz tujega spričevala v slovenski ocenjevalni sistem.
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KATERI PROGRAMI SE IZVAJAJO V ANGLEŠKEM JEZIKU?
Študijski programi, ki se izvajajo v angleškem jeziku: Univerzitetna poslovna in ekonomska šola (Ekonomska
fakulteta, smer Marketing in Mednarodno poslovanje) in Geologija ter Inženirstvo materialov (Naravoslovnotehniška fakulteta - vpisanih mora biti najmanj 15 študentov).
Kandidati, ki so prijavljeni v študijske programe drugih univerz, naj preverijo zahtevo po opravljenem izpitu iz
angleščine oziroma italijanščine v razpisu za vpis.

SEM SLOVENEC BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN HKRATI DRŽAVLJAN
DRŽAVE ČLANICE EU. S KATERIM STATUSOM DRŽAVLJANSTVA NAJ KANDIDIRAM?
Kandidati, ki so hkrati Slovenci brez slovenskega državljanstva in državljani države EU, lahko oddajo dve prijavi, kot
Slovenci brez slovenskega državljanstva in kot državljani držav članic EU. Če so sprejeti z obema prijavama na dva
različna študijska programa, lahko izberejo želeni študijski program.

ALI PLAČAM ŠOLNINO ZA ŠTUDIJ?
Šolnine za redni dodiplomski študij ne plačajo:
• slovenski državljani,
• državljani držav članic EU in Švice, Islandije, Liechtensteina ter Norveške,
• tuji državljani s stalnim bivališčem v RS, ki so sami oziroma starši/skrbniki rezidenti RS za davčne namene in
osebe s priznano mednarodno zaščito ter prosilci za mednarodno zaščito,
• Slovenci brez slovenskega državljanstva, štipendisti Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in
preživninskega sklada RS,
• državljani držav, s katerimi ima RS sklenjene dvostranske ali večstranske sporazume o sodelovanju na področju
izobraževanja oziroma vzajemnosti (Bosna in Hercegovina, Črna gora, Kosovo, Makedonija, Srbija).
Šolnino za izredni študij plačajo vsi študenti.

KOLIKO ZNAŠA ŠOLNINA ZA LETNIK ŠTUDIJA?
Cenik je objavljen na spletni strani http://www.uni-lj.si/studij/cenik_storitev_za_studente/.

KJE DOBIM POTRDILO O VPISU?
Potrdilo o vpisu kandidati dobijo na fakulteti ali akademiji, ko se vpišejo.

ALI LAHKO DOBIM SOBO V ŠTUDENTSKEM DOMU?
Vsi študenti lahko zaprosijo za dodelitev sobe v študentskem domu. Informacije dobijo kandidati na naslovu:
Študentski dom Ljubljana
Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana
Tel.: *386 1 242 10 00
E-pošta: studentski.domovi@siol.net
Spletna stran: https://www.stud-dom-lj.si/

KJE DOBIM INFORMACIJE O NASTVANITVAH PRI ZASEBNIKIH?
Informacije dobijo kandidati na naslovu:
Zavod Študentska svetovalnica, Brezplačna posredovalnica sob m2,
Kersnikova 4, 1000 Ljubljana
Tel.: *386 1 438-02-53
E-pošta: info@svetovalnica.com
Spletna stran: http://www.mkvadrat.si/

KJE DOBIM INFORMACIJE O ŠTIPENDIJAH?
Informacije o štipendijah so objavljene na https://www.srips-rs.si/stipendije.
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