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Prvi prijavni rok za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše 
napredovanje) traja od 6. februarja do 3. marca 2017. Študenti, ki se želijo vpisati v študijski 
program, pri katerem se preverjajo posebne nadarjenosti in spretnosti, morajo prijavo obvezno 
oddati v tem prijavnem roku. 
 
Drugi prijavni rok za vpis v višji letnik traja od 1. do 15. septembra 2017. 
 
Vpisna mesta za vpis v višji letnik visokošolski zavodi določijo posebej in so navedena v razpisu. 
Kandidati za vpis v višji letnik oddajo prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem 
portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. Kandidat lahko odda več prijav. V prijavi kandidat 
napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje 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 3. marca 2017 oziroma 15. S septembra 2017. Po pošti mora 

priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko 

razpisa oziroma navedene pri študijskem programu (na prilogi mora biti naveden sklic številke 

prijave za vpis). 

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec 

prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 3. marca 2017 oziroma do 15. septembra 2017, 

nato natisniti, podpisati in ga s prilogami, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa oziroma 

navedene pri študijskem programu, priporočeno poslati po pošti visokošolskemu zavodu največ 

pet dni po roku, določenemu za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ. 

Kot pravočasna se upošteva: 
1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 3. marca 2017 

oziroma 15. septembra 2017 in 

2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 3. marca 2017 oziroma 15. septembra 2017, 

natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in 

priporočeno poslana po pošti visokošolskemu zavodu na naslov navedenem v levem zgornjem 

kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis do 8. marca 2017 oziroma 20. septembra 2017. 

Prijave za vpis v višji letnik obravnavajo pristojni organi visokošolskih zavodov: 
- ob upoštevanju meril za prehode, kot so navedena pri posameznem študijskem programu za 

študente, ki želijo spremeniti študijske programe, akreditirane po 11. 6. 2004 (t.i. bolonjski 

študijski programi) ali  

- v skladu s postopki visokošolskega zavoda za hitrejše napredovanje za kandidate, ki prejšnjega 

študija niso končali in se želijo vpisati v isti ali nižji letnik, kot so že bili vpisani v prejšnjem 

študijskem programu. 

Kandidati, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik, morajo izpolnjevati tudi pogoje za vpis v 1. letnik 
študijskega programa, kamor se želijo vpisati. Letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše, določi 
visokošolski zavod v prijavno-sprejemnem postopku ne glede na izbrani letnik, ki ga je kandidat 
označil v prijavi za vpis. Informacije za kandidate s tujo listino o izobraževanju, s katero dokazujejo 
izpolnjevanje pogojev za vpis, so v točki VIII. 

http://portal.evs.gov.si/prijava/
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PROGRAM POSLOVNI SEKRETAR 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

 EKONOMSKA FAKULTETA (Ljubljana) - visokošolski program Visoka poslovna 
šola: 

- način študija: redni in izredni študij,  
- dodatni pogoji: Prošnje kandidatov za prehod v prvostopenjski visokošolski 

strokovni študijski program Visoka poslovna šola in obseg priznanih študijskih 
obveznosti v študijskem programu bo obravnavala komisija za študijske zadeve. 

  FAKULTETA ZA UPRAVO Ljubljana - visokošolski program Uprava: 

- način študija: redni in izredni, 
- dodatni pogoji: ni pogojev. Kandidati morajo do vpisa v 3. letnik opraviti izpit iz 
predmeta Pravna ureditev javne uprave. 

 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 
 

 FAKULTETA ZA MANAGEMENT (Koper) – visokošolski program Management 

- način študija: redni študij, 
           - dodatni pogoji: v 2. letnik vpišejo diplomanti višješolskih strokovnih programov s 
področja poslovnih ved, ki ob zaključku zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc ter se 
jim lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS) iz 
prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega 
programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program. Pristojna komisija lahko, glede 
na predhodno opravljene vsebine, določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo še dodatno 
opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. 

. 

UNIVERZA V MARIBORU 

 EKONOMSKO POSLOVNA FAKULTETA (Maribor) - visokošolski program 
Poslovna ekonomija: 

- način študija: redni in izredni študij  

          - dodatni pogoji: Diplomantom višješolskih strokovnih študijskih programov, s področja 
poslovnih ved, ki se jim po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica študijskih 
obveznosti (ECTS kreditnih točk) iz prvega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje 
za vpis v ta študijski program, Komisija za študijske zadeve Ekonomsko-poslovne fakultete 
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Univerze v Mariboru določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo 
diplomirati v novem programu.  
 

JAVNI IN KONCESIONIRANI SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI 

 GEA COLLEGE - FAKULTETA ZA PODJETNIŠTVO PIRAN (vpisna mesta v 
Ljubljani) - visokošolski program Podjetništvo 

- način študija: redni in izredni študij,  
           - dodatni pogoji: do vpisa v 3. letnik morajo kandidati opraviti 2 diferencialna izpita iz 
predmetov Podjetništvo in Računovodstvo. V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis po 
merilih za prehode izbrani na podlagi povprečne ocene. 

 

 MEDNARODNA FAKULTETA ZA DRUŽBENE IN POSLOVNE ŠTUDIJE (Celje) - 
visokošolski program Poslovanje v sodobni družbi: 

- način študija: redni in izredni študij, 
             - dodatni pogoji: v 2. letnik se lahko vpišejo diplomanti višješolskega študijskega 
programa Poslovni sekretar, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetne študijske programe. 
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis v 2. letnik po merilih za prehode izbrani glede 
na povprečno oceno predhodnega študija (brez ocene diplome) in števila razpoložljivih mest. 
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PROGRAM STROJNIŠTVO 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

 FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO ( Ljubljana) -  visokošolski program Strojništvo 

- način študija: redni;  
- dodatni pogoji: potreben je vpis v 1. letnik. Študijska komisija prizna 8 predmetov 

iz višješolskega programa strokovnega programa Strojništvo; in sicer Tehniški 
predpisi in načrtovanje proizvodov, Elektrotehnika, Tehnologija, Računalništvo, 
Mehanika 1, Mehanika 2, Materiali in Avtomatizacija in robotika. 

Prvi prijavni rok traja od 5. februarja do 4. marca 2016. Prijavo za vpis kandidat odda preko 
elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.  
Drugi prijavni rok traja od 22. do 29. avgusta 2016. 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.Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na 
spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. 

 

 FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET (Portorož) - visokošolski strokovni 
programi  prve stopnje: Prometna tehnologija in transportna logistika – Navtika – 
Ladijsko strojništvo 

- način študija: redni in izredni 
       - dodatni pogoji: Podrobnejše informacije za nadaljevanje študija dobijo kandidati na 
fakulteti. 
         

UNIVERZA V NOVI GORICI 

 POSLOVNO – TEHNIŠKA FAKULTETA (Nova  Gorica) - visokošolski program 
Gospodarski inženiring 

- način študija: redni in izredni študij, 
- dodatni pogoji: v 2. letnik se lahko vpišejo diplomanti višješolskih strokovnih študijskih 

programov iz področja strojništva, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni 
študijski program prve stopnje in če so  omenjeni študij zaključili s povprečno oceno višjo 
kot 8.  
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UNIVERZA V MARIBORU 

 FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO (Maribor) - visokošolski program Strojništvo 

- način študija: redni in izredni študij,  
- dodatni pogoji: prehod v 2. letnik je mogoč, če diplomant izpolnjuje pogoje za vpis 

v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Strojništvo. Diferencialni izpiti 
se določijo iz znanj, ki jih kandidati niso pridobili v predhodnem študijskem programu 
in jih morajo opraviti pred vpisom v 3. letnik. V 2. in 3. letniku se jim lahko priznajo 
nekateri strokovni predmeti glede na predhodna strokovna znanja, ki so jih pridobili v 
predhodnih študijskih programih. Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa bo temeljila na 
povprečni oceni študija.  

 

 FAKULTETA ZA ENERGETIKO (Krško in Velenje) - visokošolski program 
Energetika 

               -  način študija: redni in izredni študij, 
                - dodatni pogoji: diplomanti višješolskih študijskih programov s področja strojništva 
morajo do vpisa v 3. letnik opraviti naslednje diferencialne: Matematične metode II, 
Elektrotehnika, Merilna tehnika v energetiki ter Energetska elektronika. Če bo kandidatov več 
kot razpisanih mest, se kandidate izbere glede na uspeh na dodiplomskem študiju (povprečna  
ocena izpitov brez diplomskega dela 80 %, ocena diplomskega dela 20 %). 

 
 FAKULTETA ZA LOGISTIKO  (Celje) - visokošolski program Gospodarska in 

tehniška logistika 

 -  način študija: redni in izredni študij, 
 -  dodatni pogoji: diplomanti višješolskih študijskih programov s področja tehnične usmeritve 
morajo imeti povprečno oceno najmanj 8 in v 2. letniku opraviti diferencialne izpite, ki jih določi 
študijska komisija Senata Fakultete za logistiko. Če bo prijav več kot je razpisanih mest, bodo 
kandidati izbrani glede na povprečno oceno obveznosti (izpiti in diploma) v predhodnem 
študiju. 

JAVNI IN KONCESIONIRANI SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI 

 GEA COLLEGE - FAKULTETA ZA PODJETNIŠTVO (študij se izvaja tudi v  Piranu, 
Ljubljani in Mariboru) - visokošolski program Podjetništvo 

  - način študija: redni in izredni študij,  
           - dodatni pogoji: Neposredno v drugi letnik se lahko vpišejo diplomanti višješolskih 
strokovnih programov nesorodnih programov do vpisa v 3. letnik morajo kandidati opraviti 3 
diferencialne  izpite iz predmetov: Podjetništvo, Ekonomika poslovanja in  Računovodstvo za 
podjetnike.  
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 MEDNARODNA FAKULTETA ZA DRUŽBENE IN POSLOVNE ŠTUDIJE (Celje) – 
visokošolski program Poslovanje v sodobni družbi: 

- način študija: redni in izredni študij, 
- dodatni pogoji: V 2. letnik se lahko vpišejo diplomanti višješolskih programov z 

drugih (nesorodnih) področij, ki morajo v času študija opraviti izpite pri naslednjih 
učnih enotah: Osnove ekonomije, Uvod v gospodarsko pravo in Osnove 
managementa. V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis v 2. letnik po merilih 
za prehode izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija (brez ocene 
diplome) in število razpoložljivih mest. 

 
 

 VISOKA ŠOLA ZA TEHNOLOGIJE IN SISTEME (Novo mesto) - visokošolski 
program Tehnologije in sistemi 

-  način študija: redni in izredni študij,  
      - dodatni pogoji: diplomanti višjih strokovnih šol za strojništvo se lahko vpišejo brez 
dodatnih študijskih obveznosti. 
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GOZDARSTVO IN LOVSTVO 

 

JAVNI IN KONCESIONIRANI SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI: 

 GEA COLLEGE - FAKULTETA ZA PODJETNIŠTVO (študij se izvaja tudi v 
Piranu, Ljubljani in  Mariboru)/ visokošolski program Podjetništvo: 

- način študija: redni in izredni študij,  

- dodatni pogoji: Neposredno v drugi letnik se lahko vpišejo diplomanti višješolskih 
strokovnih programov nesorodnih programov do vpisa v 3. letnik morajo kandidati 
opraviti 3 diferencialne  izpite iz predmetov: Podjetništvo, Ekonomika poslovanja in  
Računovodstvo za podjetnike. 

 

 MEDNARODNA FAKULTETA ZA DRUŽBENE IN POSLOVNE ŠTUDIJE (Celje) - 
visokošolski program Poslovanje v sodobni družbi: 

    -  način študija: redni in izredni študij, 
                - dodatni pogoji V 2. letnik se lahko vpišejo diplomanti višješolskih programov z     
drugih (nesorodnih) področij, ki morajo v času študija opraviti izpite pri naslednjih učnih enotah: 
Osnove ekonomije, Uvod v gospodarsko pravo in Osnove managementa. V primeru omejitve 
vpisa bodo kandidati za vpis v 2. letnik po merilih za prehode izbrani glede na povprečno 
oceno predhodnega študija (brez ocene diplome) in število razpoložljivih mest. 

 


