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MIZŠ) in na spletni strani https://www.uni-lj.si/
studij/prijavno-sprejemni-postopki/.

Postopek za vpis v prvi letnik dodiplomskega
študija na Univerzi v Ljubljani izvaja Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze
v Ljubljani.

Študijski programi, ki se izvajajo
v angleškem jeziku:
•	študijski program Univerzitetna poslovna
in ekonomska šola (Ekonomska fakulteta),
•	študijska programa Geologija
in Inženirstvo materialov
(Naravoslovnotehniška fakulteta),
če bo vpisanih najmanj 15 študentov.

Informacije o prijavnosprejemnem postopku
za vpis v prvi letnik
Visokošolska prijavno-informacijska
služba Univerze v Ljubljani
Kongresni trg 12, Ljubljana, p. p. 524,
1001 Ljubljana
Uradne ure:
od februarja do oktobra vsak delovni dan
od 9.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
po telefonu:
+386 1 241 85 85, +386 1 241 85 86
Spletno svetovanje: portal POPR
https://popr.uni-lj.si/unauth,
ob sredah od 13.00 do 14.30
(potrebna predhodna prijava)
Po e-pošti: admission@uni-lj.si
Spletna stran: www.uni-lj.si

Študijski programi
V elektronski objavi Razpisa za vpis v študijskem letu 2021/2022 (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 9. februar 2021,
https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis) so
objavljeni študijski programi in pogoji za vpis
v prvi letnik prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programov druge stopnje,
ki jih izvajajo visokošolski zavodi Univerze v
Ljubljani in drugih univerz ter javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi.
Informacije o posameznih študijskih programih in o študiju na posameznem visokošolskem zavodu kandidati dobijo na spletnih straneh fakultet in akademij:
https://www.uni-lj.si/studij/clanice/.
Za vpis v določene študijske programe morajo
kandidati opraviti tudi preizkus posebnih
nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti.
Študijski programi, ki na Univerzi v Ljubljani
zahtevajo preizkus ter datumi preizkusov se
objavijo v Razpisu za vpis (elektronska objava

Vpisna mesta
Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega
državljanstva in tuje državljane iz držav nečlanic EU za Univerzo v Ljubljani se objavijo v
Razpisu za vpis v prvi letnik v študijskem
letu 2021/2022 (elektronska objava MIZŠ) in
na spletni strani https://www.uni-lj.si/studij/
prijavno_sprejemni_postopki/slovenci_brez_
in_tujci.
Tuji državljani s stalnim bivališčem v Republiki
Sloveniji (RS), ki so sami oziroma vsaj eden
od staršev/skrbnikov rezidenti RS za davčne
namene ter osebe s priznano mednarodno
zaščito in prosilci za ta status, se prijavijo v
prijavnih rokih in na vpisna mesta za slovenske državljane in državljane držav članic EU.
Informacije o prijavno-sprejemnem postopku
so objavljene na spletni strani https://www.
uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/
Prvi prijavni rok
Kandidati oddajo prijavo od 16. februarja
do 20. aprila 2021.
Prijavo oddajo v elektronski obliki v slovenskem ali angleškem jeziku na spletnem portalu
eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava ali http://
portal.evs.gov.si/prijava/?locale=en z uporabniškim imenom in geslom (SI PASS) ali s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali AAI računom.
V prijavi po prednostnem vrstnem redu napišejo največ tri študijske programe, v katere
se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, objavljenih v razpisu za
vpis, izpolnjevali pogoje za vpis. Pomemben je
vrstni red zapisanih študijskih programov (štu-

dijskih želja), saj bo kandidat uvrščen v prvega,
za katerega izpolnjuje vpisne pogoje in v primeru omejitve vpisa doseže minimalno število
točk, potrebnih za uvrstitev.

Komunikacija s kandidati
Informacije o nadaljnjem prijavno-sprejemnem postopku in postopku priznavanja tuje
srednje šole bodo vsakemu kandidatu posredovane na spletnem portalu eVŠ v maju ali
juniju 2021.

Dokazila o izpolnjevanju
vpisnih pogojev
Kandidati, ki so srednjo šolo končali v
tujini vsa zahtevana dokazila priložijo elektronsko preko portala eVŠ:
•	Sken ali fotografija listin/e o zaključenem
izobraževanju v tujini, za katerega želijo,
da se prizna za obravnavo v prijavnosprejemnem postopku, brez legalizacije.
Verodostojnost kopije listine o
izobraževanju se bo preverjala pri
izdajatelju izvirne listine oz. pristojnemu
organu države izvora listine s strani
visokošolskega zavoda.
V kolikor visokošolski zavod ne bo mogel
potrditi verodostojnosti listine, se bo
kandidate pozvalo, naj pošljejo:
original listin/e o zaključenem
izobraževanju v tujini, za katerega želijo,
da se prizna za obravnavo v prijavnosprejemnem postopku. Original mora biti
legaliziran na podlagi Haaške konvencije iz
leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti,
kjer je bilo spričevalo pridobljeno),
žig APOSTILLE mora biti pravilno
izpolnjen, oz. Zakona o overovitvi listin v
mednarodnem prometu.
•	Sken ali fotografija prevoda listine o
izobraževanju iz prve točke v slovenski
ali angleški jezik, če zapis na listini
ni v latinici in je zapisan v rokopisu
(zadostuje kopija prevoda, ki jo je opravil
sodno zaprisežen tolmač). Glede potrebe
po prevodu listine naj se kandidati
pozanimajo pri pooblaščenih osebah
na univerzah ali neposredno na
visokošolskem zavodu, kamor oddajo
prijavo.

•	Sken ali fotografijo dokazil/a o vsebini
in trajanju izobraževanja ter opravljenih
obveznostih med izobraževanjem (na
primer razredna spričevala za vsa leta
srednje šole) in prevod spričeval zadnjih
dveh letnikov srednje šole v slovenski
ali angleški jezik, če zapis na listini
ni v latinici in je zapisan v rokopisu
(zadostuje kopija prevoda, ki jo je opravil
sodno zaprisežen tolmač). Glede potrebe
po prevodu listine naj se kandidati
pozanimajo pri pooblaščenih osebah
na univerzah ali neposredno na
visokošolskem zavodu, kamor oddajo
prijavo.
•	Sken ali fotografija lastnoročno
podpisanega (kandidatov podpis)
kronološkega opisa izobraževanja,
relevanten za vpis pri nadaljevanju
izobraževanja.
•	Sken ali fotografija potnega lista (stran z
osebnimi podatki kandidata). Priloga ni
obvezna. V kolikor visokošolska prijavnoinformacijska služba ali visokošolski zavod
potrebuje vpogled v osebni dokument za
ugotavljanje istovetnosti in državljanstva
kandidata, ga bo le-ta k temu pozval.
•	Sken ali fotografija potrdila o opravljenem
izpitu iz slovenščine na ravni B2 (za
študijske programe Akademije za
gledališče, radio, film in televizijo,
Fakultete za farmacijo, Medicinske
fakultete, Pravne fakultete in Zdravstvene
fakultete; program Novinarstvo na
Fakulteti za družbene vede, programe
Slovenistika, Primerjalna književnost in
literarna teorija, Psihologija na Filozofski
fakulteti ter za program Pedagoška
matematika na Fakulteti za matematiko
in fiziko, Uprava na Fakulteti za upravo.
Kandidati, ki so prijavljeni v študijske
programe drugih univerz, naj preverijo
zahtevo po opravljenem izpitu iz
slovenščine, angleščine oz. italijanščine v
razpisu za vpis.
Kandidatom, ki so končali osnovno ali srednjo
šolo v Sloveniji ali dvojezično šolo s slovenskim jezikom, izpita ni treba opravljati.

Diploma o mednarodni maturi (International Baccalaureat - IB) in zaključno spri
čevalo Evropske mature (European Baccalaureate Certificate) sta enakovredna maturitetnemu spričevalu v Republiki Sloveniji in zanju
ni potreben postopek priznavanja srednješolske izobrazbe. Kandidati lahko priložijo elektronski izpis spletne strani, kjer so objavljeni
rezultati mednarodne mature.
Za kandidate, ki bodo letos opravljali mednarodno maturo v Sloveniji bodo službi VPIS do
10. julija 2021 podatke o splošnem uspehu
poslale gimnazije.

Roki za oddajo dokazil
Kandidati pošljejo vsa zahtevana dokazila v
čim krajšem času po njihovem prejemu. Rok
za izdajo sklepa o priznanju srednje šole za
namen nadaljevanja izobraževanja lahko traja
do dveh mesecev od popolne vloge.
Kandidati, ki so končali srednješolsko izobraževanje pred šolskim letom 2020/21 morajo
dokazila elektronsko priložiti preko spletnega
portala eVŠ najkasneje do 9. junija 2021.
Kandidati, ki zaključujejo srednješolsko izobraževanje v tekočem šolskem letu, morajo v
prvem prijavnem roku vsa dokazila priložiti
elektronsko preko portala eVŠ najkasneje
do 23. julija 2021.
V izbirni postopek se vključijo tudi kandidati,
ki jim je zaključno spričevalo izdano po 20.
juliju 2021 in jim je odločba o priznanju srednje šole izdana do vključno 20. avgusta
2021.
V drugem prijavnem roku morajo kandidati
vsa dokazila, skupaj s prijavo, elektronsko priložiti preko portala eVŠ 6. in 7. septembra
2021.

Informacija o številu
prijavljenih kandidatov
Na spletni strani https://www.uni-lj.si/studij/
prijavno_sprejemni_postopki/ se 14. maja
2021 objavijo podatki o številu prijav v posamezne študijske programe v prvem prijavnem roku, ki jih izvajajo članice Univerze v
Ljubljani.

Postopek priznavanja
izobraževanja za namen
nadaljevanja izobraževanja
Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 241 85 85, +386 1 241 85 86,
Uradne ure:
od februarja do oktobra vsak delovni dan
od 9.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
po telefonu:
+386 1 241 85 85, +386 1 241 85 86
E-pošta: recognition@uni-lj.si
Informacije o postopku priznavanja spričeval
dobijo kandidati na spletni strani:
https://www.uni-lj.si/studij/prijavnosprejemni-postopki/kandidati-s-tujimilistinami/.

Izpit iz slovenščine
Kandidati lahko opravijo izpit iz slovenščine
v Sloveniji ali v tujini, na jezikovnih šolah, ki
omogočajo izpit iz slovenščine na ravni B2. V
okviru Univerze v Ljubljani ga lahko opravijo
na Centru za slovenščino kot drugi/ tuji jezik:
Univerza v Ljubljani
Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 241-86-77
Uradne ure:
vsak delovni dan od 9.00 do 11.00 in
od 14.00 do 15.00, vsako prvo sredo
v mesecu do 17. ure
E-pošta: center-slo@ff.uni-lj.si
Spletna stran: http://www.centerslo.si/

Omejitev vpisa in merila za izbiro
Če število prijavljenih kandidatov za vpis
presega število razpisanih vpisnih mest,
lahko visokošolski zavodi sprejmejo sklep
o omejitvi vpisa. Informacije o omejitvi vpisa
v prvem prijavnem roku se objavijo
15. junija 2021 na spletni strani
https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/neclani-eu/.

Izbirni postopek
Če je za določen študijski program število prijavljenih kandidatov bistveno večje od razpisanega števila vpisnih mest, je lahko sprejet
sklep o omejitvi vpisa. Kandidate se izbira po
merilih v skladu z razpisom za vpis. Merila
izbire so navedena v razpisu za vpis pri posameznih študijskih programih.
Postopek vrednotenja srednješolskega uspeha
iz tujih spričeval opravlja Visokošolska prijavno-informacijska služba.

Sklep o rezultatu izbirnega
postopka in vpis
Sklep o rezultatu izbirnega postopka bo v
prvem roku objavljen na portalu eVŠ do 3.
septembra 2021. Vsak kandidat bo s svojim
uporabniškim računom dostopal do sklepa o
rezultatu izbirnega postopka na portalu eVŠ
(https://portal.evs.gov.si/prijava/).
Kandidati se vpišejo na fakultetah in akademijah do 30. septembra 2021. Fakultete in
akademije jih povabijo k vpisu pisno ali elektronsko.

Drugi prijavni rok
Drugi prijavni rok na Univerzi v Ljubljani
poteka 6. in 7. septembra 2021 na fakultetah in akademijah, ki razpišejo prosta vpisna
mesta. V drugem prijavnem roku se na spletenem portalu eVŠ lahko prijavijo le kandidati,
ki so se prijavili že v prvem prijavnem roku in
niso bili sprejeti ter kandidati, ki so bili sprejeti v prvem prijavnem roku in se niso vpisali,
in sicer:
•	Kandidati s tujimi srednješolskimi
listinami, ki že imajo sklep o priznanju teh
listin, izdan v prvem prijavnem roku;
•	kandidati z odločbo o priznanju tuje
srednješolske listine izdano do leta 2005;
•	kandidati s podeljeno diplomo
mednarodne mature ali evropske mature;
•	kandidati s končano srednjo šolo v
Sloveniji.

Prijavo oddajo v elektronski obliki v slovenskem ali angleškem jeziku na spletnem portalu
eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava ali http://
portal.evs.gov.si/prijava/?locale=en z uporabniškim imenom in geslom preko sistema
SI-PASS ali s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali AAI–računom.

Šolnina
Tuji državljani iz držav nečlanic Evropske
unije, ki nimajo sklenjenega sporazuma z RS
o sodelovanju na področju izobraževanja, plačajo šolnino za redni dodiplomski študij. Šolnino plačajo praviloma v celoti ob vpisu na
fakulteto za tekoče študijsko leto. Višino šolnine določi visokošolski zavod in je enaka šolnini za izredni študij za državljane RS.
Cenik je objavljen na spletni strani https://
www.uni-lj.si/studij/cenik-storitev/. Šolnina ne
vključuje obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zavarovanje je treba urediti pred začetkom študija.
Šolnine za redni dodiplomski študij
ne plačajo:
•	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 ta status.
•	Slovenci brez slovenskega državljanstva,
štipendisti Javnega štipendijska,
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,
Severna Makedonija, Srbija).
Šolnino za izredni študij plačajo vsi tuji državljani.

Štipendije
Podatke o štipendijah dobijo kandidati
na naslovu:
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in
preživninski sklad Republike Slovenije
Dunajska 22, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 434-10-81
E-pošta: info@sklad-kadri.si
Spletna stran: www.srips-rs.si

Zdravstveno zavarovanje
Informacije o zdravstvenem zavarovanju
dobijo kandidati na fakultetah in akademijah
ter na pristojni Območni enoti Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Spletna stran: www.zzzs.si

Stanovanje v Ljubljani
Informacije o stanovanju dobijo kandidati
na naslovu:
Študentski dom Ljubljana
Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 242 10 00
E-pošta: studentski.domovi@stud-dom-lj.si
Spletna stran: www.stud-dom-lj.si
Zavod Študentska svetovalnica,
Brezplačna posredovalnica sob m2
Kersnikova 4, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 438 02 53
E-pošta: info@svetovalnica.com
Spletna stran: www.mkvadrat.si

Dovoljenje za prebivanje
v Republiki Sloveniji
Informacije o dovoljenju za prebivanje in
izdaji vizumov dobijo kandidati na spletnih
straneh:
www.mzz.gov.si;
http://e-uprava.gov.si;
www.mnz.gov.si.

Univerza v Ljubljani
Visokošolska prijavno
informacijska služba - VPIS
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana
www.uni-lj.si

