
DATUMI ZA VPIS V ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023 

 

 
Zaradi organizacije dela vas prosimo, da upoštevate naveden datum in uro vpisa!  
Vsi vpisani v tekočem študijskem letu (2021/22) boste na dom prejeli tudi vabilo na vpis z dokumentacijo za vpis.  
 
***OPOMBA: 

OBVESTILO VSEM ŠTUDENTOM REDNEGA ŠTUDIJA 

V skladu z objavljenim študijskim koledarjem za študijsko leto 2021/2022 morate vsi : 

 študentje, ki do 6. 9. 2022 niste zbrali zadostnega števila KT za vpis v višji letnik oz. tisti 

 študentje, ki menite, da ne boste v jesenskih izpitnih rokih zbrali zadostnega števila KT - torej ne boste imeli 
izpolnjenih pogojev za vpis v 2. letnik (pogoj za vpis je 45 KT-znotraj teh KT mora biti v celoti opravljeno PRI) , 

oddati Prošnjo za vpis na Študijsko komisijo s priloženimi dokazili o utemeljenosti razlogov (v kolikor študent ni 

izpolnil potrebnih obveznosti za vpis v višji letnik)  

ali  

oddati Vlogo za ponavljanje ali ponovni vpis: študent/-ka lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in 

praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 KT. 

Vloge je potrebno oddati do 12. septembra 2022. 

Študentje, ki želite po zaključku 2. letnika podaljšati status (do 29. 11. 2022) morate izpolniti Vlogo za uveljavljanje 
statusa (60 dni) po zaključku 2. letnika in jo oddati najkasneje do 30. septembra 2022.  

Vloge so dostopne na: https://www.vspo.si/seznam-vseh-obrazcev 

 
 

Postojna, 7. 7. 2022 
 

Referat za študijske zadeve 
VSŠ Postojna 

 

DATUM PROGRAM; VPIS V _letnik URA, PROSTOR 

SREDA,  17. 8. 2022 Sprejeti v 1. roku: 
STR, 1. letnik – redni študij  
GL, 1. letnik – redni študij in 

 
9.00; predavalnica 5 in 6 
11.00, predavalnica 5 

 
SREDA, 17. 8. 2022 

Sprejeti v 1. roku : 
PS, 1. ciklus – izredni študij  
STR, 1. ciklus – izredni študij  
GL, 1. ciklus – izredni študij  

 
15.30;  predavalnica 4 
15.30;  predavalnica 4 
15.30;  predavalnica 4 

   

 
 
TOREK, 6. 9. 2022*** 

Strojništvo – redni študij  
Gozdarstvo in lovstvo – redni študij 
 vpis v 2. letnik  velja za vse, ki ste 
do navedenega dne dosegli 45 KT ali 
več- znotraj teh KT mora biti v celoti 

opravljeno PRI) 

 
 
9:00; predavalnica 5 in 6 

   

DO SREDE, 14. 9. 2022 
 

PS, vpis v 2. ciklus, 
STR, vpis v 2. ciklus, 
GL, vpis v 2. ciklus in 
STR, vpis v 3. ciklus 

Pravilno in popolno izpolnjeno 
dokumentacijo za vpis v višji ciklus 

poslati po priporočeni pošti 
(zadnji dan za oddajo je 14. 9. 2022) 


