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PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA  

POD POGOJI ZA HITREJŠE NAPREDOVANJE) 

 

Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše 

napredovanje) poteka od 1. do 16. septembra 2022. Študenti/-ke, ki se želijo vpisati v 

študijski program, pri katerem se preverjajo posebne nadarjenosti, sposobnosti in 

spretnosti, morajo prijavo oddati od 15. februarja do 18. marca 2022. 

 

Kandidati/-ke lahko oddajo več prijav, v vsaki navedejo eno študijsko željo.  

Kdo lahko odda prijavo? Vsi kandidati/-ke ne glede na državljanstvo. 
 

Kandidati/-ke, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik, v zgoraj navedenih rokih pošljejo 

elektronsko prijavo preko spletnega portala eVŠ. Vpisna mesta za vpis v višji letnik 

visokošolski zavodi določijo posebej in so navedena v razpisu. 

 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/-ke, ki želijo spremeniti študijske programe, akreditirane po 11. juniju 2004 

(tako imenovani bolonjski študijski programi). 

Kandidati/-ke, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik, morajo izpolnjevati tudi pogoje za  

Vpis v prvi letnik študijskega programa, kamor se želijo vpisati. Letnik, v katerega se  

kandidat/-ka lahko vpiše, določi visokošolski zavod v prijavno-sprejemnem postopku ne 

glede na izbrani letnik, ki ga je kandidat/-ka označil/-a v prijavi za vpis. 
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PROGRAM POSLOVNI SEKRETAR 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

 

  FAKULTETA ZA UPRAVO Ljubljana - visokošolski program Uprava: 

- način študija: redni in izredni, 
- dodatni pogoji: Glede na obseg priznanih obveznosti se študent vpiše v isti ali v višji 
letnik. Prošnje kandidatov za prehode rešuje Komisija za dodiplomski študij. 
 

 
UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

 
 FAKULTETA ZA MANAGEMENT Koper – visokošolski program Management 

- način študija: redni  in  izredni študij 
           - dodatni pogoji: V 2. letnik se lahko vpiše diplomant višješolskega študijskega 
programa s področja poslovnih ved. Pristojna komisija lahko, glede na predhodno opravljene 
vsebine, določi manjkajoče obveznosti, ki jih mora kandidat še dodatno opraviti, če želi 
diplomirati v novem programu. 
 

. 

UNIVERZA V MARIBORU 

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

- način študija: redni in izredni študij  
          - dodatni pogoji: V drugi letnik tega programa se lahko vpiše višješolski diplomant s     
področja ekonomskih in poslovnih ved. Vlogo za priznavanje študijskih obveznosti kandidati 
pošljejo najkasneje do 25. avgusta, naslovijo jo na Komisijo za študijske zadeve EPF. 
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 FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kranj /visokošolski  programi 
Organizacija in management informacijskih sistemov - Organizacija in 
management kadrovskih in izobraževalnih sistemov – Inženiring poslovnih 
sistemov: 

*  način študija: redni in izredni študij, 

        * dodatni pogoji: Vpis v 2. letnik se odobri kandidatu, ki izpolnjuje pogoje za vpis v 1. 
letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje in mu je v postopku 
priznavanih toliko študijskih obveznosti (ECTS), da izpolnjuje akreditirane pogoje za 
nadaljevanje študija v 2. letniku novega študijskega programa. Vloga kandidata se 
obravnava individualno. Pristojni prodekan, skupaj praviloma s pristojnimi predstojniki oz. 
namestniki kateder kandidatom, ki izpolnjujejo akreditirane pogoje za vpis v 2.   letnik, 
določi dodatne obveznosti glede na predhodno opravljene vsebine, ki jih mora študent 
opraviti pred vpisom v 3. letnik. 

 

SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI 

 GEA COLLEGE - FAKULTETA ZA PODJETNIŠTVO - visokošolski program 
Podjetništvo 

- način študija: redni študij,  
           - dodatni pogoji: Neposredno v 2. letnik se lahko vpišejo diplomanti višješolskih 
strokovnih programov sorodnih področij in nesorodnih področij, sprejetih po letu 1994, ki 
morajo med študijem opraviti diferencialne izpite. Diferencialne izpite na podlagi prošnje 
kandidata v postopku priznavanja znanj in spretnosti določi Komisija za študentske in študijske 
zadeve GEA College – FP. 
 
 

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

-  način študija: redni in izredni študij, 
             -  dodatni pogoji: V 2. letnik se lahko vpišejo diplomanti višješolskih študijskih  
programov z ekonomskega, poslovnega ter sorodnih področij,  če izpolnjujejo pogoje za vpis v 
1. letnik študijskega programa Poslovanje v sodobni družbi. Prijave kandidatov za pvis v višji 
letnik (po merilih za prehode) bo obravnavala Komisija za študentske zadeve MFDPŠ. 
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PROGRAM STROJNIŠTVO 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

 FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO  Ljubljana -  visokošolski program Strojništvo 

- način študija: redni in izredni;  
- 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 15. februarja do 18. marca 2022. Drugi prijavni rok traja od 19. do 23. 
avgusta 2022. Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. 
Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest: od 22. do 23. septembra 2022.  
 

 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 ENERGETIKO - visokošolski program Energetika 

               -  način študija: redni in izredni študij, 
                - dodatni pogoji: Prehod v 2. letnik je možen, če kandidat izpolnjuje pogoje za vpis 
v 1. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnja in Energetika. 

 

SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI 

 GEA COLLEGE - FAKULTETA ZA PODJETNIŠTVO - visokošolski program 
Podjetništvo 

  - način študija: redni študij,  
           - dodatni pogoji: Neposredno v drugi letnik se lahko vpišejo diplomanti višješolskih 
programov iz sorodnih in nesorodnih področij, ki morajo med študijem opraviti diferencialne 
izpite. 
 
 

 VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA Velenje - visokošolski program Varstvo 
okolja in ekotehnologije  

  - način študija: redni in izredni študij,  
           - dodatni pogoji: Vpišejo se lahko diplomanti višješolskih študijskih programov. 
Kandidatom Komisija za študentske zadeve določi manjkajoče obveznosti (diferencialne 
izpite), ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. 
 
 

UNIVERZA V NOVEM MESTU 

 FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO- visokošolski program Tehnologije in sistemi 

  - način študija: redni in izredni študij,  
           - dodatni pogoji: V 2. letnik študija se lahko vpišejo diplomanti višješolskega študija. 
Diplomanti Višje strokovne šole 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 - visokošolski program 
Podjetništvo 

  - način študija: redni študij,  
           - dodatni pogoji: Neposredno v drugi letnik se lahko vpišejo diplomanti višješolskih 
programov iz sorodnih in nesorodnih področij, ki morajo med študijem opraviti diferencialne 
izpite. 
 
 

 VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE PODEŽELJA GRM NOVO MESTO - 
visokošolski program Upravljanje podeželja 

  - način študija: redni in izredni študij,  
           - dodatni pogoji: Neposredno v drugi letnik se lahko vpišejo diplomanti višješolskih 
strokovnih programov, če izpolnjujejo  pogoje za vpis v visokošolski strokovni program. Do 
prijave teme diplomske naloge morajo opraviti diferencialne izpite v obsegu največ 30 KT, ki 
izhajajo iz razlik med programoma. Diferencialne izpite predpiše na podlagi prijave za vpis in 
ustreznih dokazil pristojni organ fakultete. 

 


