
OBVESTILO ZA DIJAKE ČETRTEGA LETNIKA 

 

Kandidati za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe se na razpis 

prijavijo v prvem roku od 5. februarja do 5. marca 2013.  

Kandidati pošljejo Prvo prijavo za vpis v 1. letnik s priporočeno pošiljko najkasneje do  

5. marca 2013. Obrazec je dostopen na spletnih straneh visokošolskih prijavno-

informacijskih služb: www.vpis.uni-lj.si, www.vpis.um.si, www.vpis.upr.si ali www.ung.si.  
 

Visokošolski prijavno-informacijski službi pošljejo samo eno Prvo prijavo. V njej lahko po 

prednostnem vrstnem redu napišejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in 

za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, objavljenih s tem razpisom, izpolnjevali pogoje 

za vpis. Pomemben je vrstni red zapisanih študijskih programov, saj bo, pod pogoji, ki so v 

tem razpisu navedeni v poglavju o izbirnem postopku, kandidat uvrščen v prvega, za katerega 

bo izpolnil vse pogoje. Kandidati naj zato izberejo le tiste študijske programe, za katere bodo 

izpolnjevali pogoje za vpis, sicer se želja ne bo upoštevala.  

Kandidati lahko oddajo prvo prijavo tudi na spletnih straneh  www.vpis.uni-lj.si, 

www.vpis.um.si www.vpis.upr.si ali www.ung.si.  
 

Prijavno-sprejemni postopek za vpis na javne in koncesionirane visokošolske zavode 
(vendar samo za koncesionirane študijske programe) za prvi in drugi prijavni rok vodijo 

visokošolske prijavno-informacijske službe (glej točko I. Prijava za vpis). Prijavno-sprejemni 

postopek za vpis na nekoncesionirane zasebne samostojne visokošolske zavode ter 

nekoncesionirane študijske programe na koncesioniranih visokošolskih zavodih vodijo 

posamezni visokošolski zavodi.  

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v višje strokovne šole poteka v skladu z razpisom za vpis 

v višje strokovno izobraževanje prek Višješolske prijavne službe, Pot na Lavo 22, 3000 Celje, 

e-pošta: vispris@guest.arnes.si, spletna stran: http://vps.vss-ce.com/VPS/ 
 
Kandidati za vpis v višješolske študijske programe oziroma višje strokovne šole se na razpis 
lahko prijavite od 18. februarja do 8. marca 2013 z elektronsko prijavo na spletni strani Višješolske 
prijavne službe www.vss-ce.com/vps 
Pred izpolnjevanjem prijave si natančno preberite Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v 
študijskem letu 2013/14. Izpolnjen prijavni obrazec, natisnjen s spletne strani, pošljite s priporočeno 
pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Šolski center Celje, Višješolska prijavna služba, Pot na 
Lavo 22, 3000 Celje.  http://vps.vss-ce.com/VPS/ 
 
Razpis za subvencionirano bivanje študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za 

študijsko leto 2013/2014 bo objavljen na nacionalnem spletnem portalu eVŠ na naslovu 

http://portal.evs.gov.si/bivanje/ in na spletnih straneh študentskih domov do 1. junija 2013. 

Prijavno-izbirni postopek vodijo pisarne za študentske domove:  

Visokošolsko središče v Ljubljani, Študentski domovi v Ljubljani, Pisarna za študentske domove, e-pošta: 

studentski.domovi@siol.net , spletna stran: http://www.stud-dom-lj.si  

Univerza v Mariboru, Študentski domovi, Pisarna za študentske domove, e-pošta:  

umsd@uni-mb.si, spletna stran: http://www.studentskidomovi.uni-mb.si 

 
Visokošolsko središče v Kopru, Univerza na Primorskem, Študentski domovi, Pisarna za študentske domove, 

 e-pošta: studentski.domovi@upr.si, spletna stran: http://www.sd.upr.si  

 
Visokošolsko središče v Kranju, Dijaški in študentski dom Kranj, Pisarna za študentske domove, e-pošta: 

dsd.kranj@guest.arnes.si, spletna stran: http://www.dsd-kranj.si 
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