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Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 

– odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1 in 100/22 – ZSZUN), Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem 

šolstvu (Uradni list RS, št. 6/22 in 4/23), sklepa Senata Univerze v Mariboru in pridobljenega soglasja 

Vlade Republike Slovenije 

 

objavlja 

 

RAZPIS ZA VPIS V PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME UNIVERZE V MARIBORU V 
ŠTUDIJSKEM LETU 2023/2024 

 

Kandidati_ke se v okviru razpisa za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v 
študijskem letu 2023/2024 lahko prijavijo v študijske programe druge in tretje stopnje, ki jih razpisujejo 
članice – fakultete Univerze v Mariboru. Podrobnejši podatki o študijskih programih so dosegljivi v 

prikazovalniku študijskih programov Univerze v Mariboru. Informacije o razpisanih študijskih 
programih, možnostih vpisa, vpisnih pogojih in stroških študija lahko kandidati_ke dobijo tudi v 

pristojnih referatih fakultet Univerze v Mariboru in na spletni strani moja.UM.si.  

 

Informativni dnevi za vpis na podiplomski študij na Univerzi v Mariboru bodo potekali na fakultetah 

na način in v skladu z datumi, ki jih bodo te objavile na svojih spletnih straneh, podatek pa bo objavljen 

tudi na spletni strani moja.UM.si.  

 

Kontakt za podiplomski študij na Univerzi v Mariboru: 

E-naslov: poststudy@um.si; tel.: +386 (2) 23 55 288 

 

1. PRIJAVA ZA VPIS 

 

Na razpis za vpis se lahko prijavijo kandidati_ke, ki želijo študirati na podiplomskih študijskih programih 
Univerze v Mariboru, in sicer ne glede na to, ali so v času oddaje prijave že zaključili_e predhodni študij 
ali ne. Prijavljeni_e kandidati_ke morajo fakulteti do roka, ki ga ta določi interno, posredovati dokazila 
o zaključeni predhodni izobrazbi (fakultete bodo interne roke objavile na svojih spletnih straneh, 
informacije o teh pa lahko kandidati_ke dobijo tudi v pristojnih referatih za študentske zadeve). 

Zaključen predhodni študij ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za vpis v študijski program. 
Kandidatom_kam svetujemo, da prijavo za vpis oddajo, če pričakujejo, da bodo predhodni študij 
zaključili_e pred vpisom na študijski program v posameznem prijavnem roku. Prijava po rokih, 

določenih s tem razpisom, ni mogoča. Oddaja prijav na podiplomski študij Univerze v Mariboru je 
neodvisna od prijav na podiplomske študijske programe po razpisih ostalih javnih in zasebnih 
visokošolskih zavodov.  
 

Kandidati_ke morajo prijavo za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru oddati 
elektronsko, in sicer preko spletnega portala eVŠ. Ministrstvo bo razpis za vpis objavilo tudi na 

spletnem portalu eVŠ, na katerem bodo objavljena tudi (pisna in video) navodila za izpolnjevanje 

prijave za vpis v slovenskem in angleškem jeziku.  
 

 

https://moja.um.si/studijski-programi/Strani/default.aspx?jezik=S
https://moja.um.si/bodoci-studentje/Strani/vpis-podiplomski.aspx
https://moja.um.si/bodoci-studentje/Strani/dogodki.aspx
mailto:poststudy@um.si
http://portal.evs.gov.si/prijava
https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis
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1.1 Prijava v prvem prijavnem roku 

 

V prvem prijavnem roku lahko kandidat_ka ob prijavi na razpis odda največ 3 prijave, pri čemer se za 
prijavo šteje vsak vnos v spletno aplikacijo eVŠ (ne glede na smer študija znotraj študijskega programa, 
način študija, vrsto prijave za vpis ipd.). V primeru poskusa četrte in vsake nadaljnje prijave bo sistem 
kandidata_ko na to opozoril in prijava zanj_njo ne bo več mogoča. Vrstni red oddanih prijav ni 

pomemben, saj kandidat_ka z vsako prijavo na razpis kandidira enakovredno. Prijave za vpis, ki je 

bila elektronsko poslana v eVŠ ne glede na način oddaje (ali z eno od elektronskih identitet ali z 
uporabniškim imenom in geslom) ni več mogoče spreminjati in urejati. Dokler je prijavni rok še 
odprt, pa lahko kandidat_ka prijavo za vpis izbriše, jo ponovno izpolni od začetka in ponovno 
elektronsko pošlje. O vsaki spremembi bo kandidat_ka obveščen_a tudi na naslov elektronske pošte, 

naveden v njegovi_ni prijavi.  

 

1.2 Prijava v drugem prijavnem roku oziroma v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest 

 

V drugem prijavnem roku oziroma v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest lahko kandidat_ka ob 

prijavi na razpis odda zgolj 1 prijavo, pri čemer se za prijavo šteje vsak vnos v spletno aplikacijo eVŠ 
(ne glede na smer študija znotraj študijskega programa, način študija, vrsto prijave za vpis ipd.). V 

primeru poskusa druge in vsake nadaljnje prijave bo sistem kandidata_ko na to opozoril in prijava 

zanj_njo ne bo več mogoča. Prijave za vpis, ki je bila elektronsko poslana v eVŠ ne glede na način 
oddaje (ali z eno od elektronskih identitet ali z uporabniškim imenom in geslom) ni več mogoče 
spreminjati in urejati. Dokler je prijavni rok še odprt, pa lahko kandidat_ka prijavo za vpis izbriše, jo 
ponovno izpolni od začetka in ponovno elektronsko pošlje. O vsaki spremembi bo kandidat_ka 

obveščen_a tudi na naslov elektronske pošte, naveden v njegovi_ni prijavi.  

 

V drugem prijavnem roku oziroma v roku za zapolnitev mest se lahko prijavijo:  

‒ kandidati_ke, ki niso oddali_e prijave v prvem roku; 

‒ kandidati_ke, ki po prvem roku niso bili_e sprejeti_e na želeni študij; 
‒ kandidati_ke, ki so se v prvem roku prijavili_e na študijski program, ki se ne bo izvajal (ne velja 

za državljane_ke držav nečlanic EU – tujce_ke; ti_e bodo o tem obveščeni_e šele po zaključku 
prvega prijavnega roka za državljane_ke RS in državljane_ke držav članic EU);  

‒ kandidati_ke, ki so se v prvem prijavnem roku prijavili_e na študijski program, za katerega se 
še ne ve, ali se bo izvajal (ne velja za državljane_ke držav nečlanic EU – tujce_ke; ti_e bodo o 

tem obveščeni_e šele po zaključku prvega prijavnega roka za državljane_ke RS in državljane_ke 

držav članic EU); 

‒ kandidati_ke, ki se v drugem roku oziroma v roku za zapolnitev mest prijavljajo na študijske 
programe, ki se izvajajo kot izredna oblika študija.  

Vse ostale kandidate_ke bo sistem opozoril na to, da prijava ni mogoča. 
 

1.3 Prijava v roku za vpis v višji letnik in vzporedni študij 
 

V prijavnem roku za vpis v višji letnik in vzporedni študij lahko kandidat_ka ob prijavi na razpis odda 

največ 3 prijave, pri čemer se za prijavo šteje vsak vnos v spletno aplikacijo eVŠ (ne glede na smer 
študija znotraj študijskega programa, način študija, vrsto prijave za vpis ipd.). V primeru poskusa četrte 
in vsake nadaljnje prijave bo sistem kandidata_ko na to opozoril in prijava zanj_njo ne bo več mogoča. 
Vrstni red oddanih prijav ni pomemben, saj kandidat_ka z vsako prijavo na razpis kandidira 

enakovredno. Prijave za vpis, ki je bila elektronsko poslana v eVŠ ne glede na način oddaje (ali z eno 
od elektronskih identitet ali z uporabniškim imenom in geslom) ni več mogoče spreminjati in urejati. 
Dokler je prijavni rok še odprt, pa lahko kandidat_ka prijavo za vpis izbriše, jo ponovno izpolni od 
začetka in ponovno elektronsko pošlje. O vsaki spremembi bo kandidat_ka obveščen_a tudi na naslov 

elektronske pošte, naveden v njegovi_ni prijavi.  
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1.4 Način prijave 

 

Prijavo za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru kandidat_ka odda z 

elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ bodisi s sredstvom elektronske identifikacije najmanj 

srednje ravni zanesljivosti (s kvalificiranim digitalnim potrdilom, smsPASS-om, e-osebno izkaznico), 

bodisi z AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) ali uporabniškim imenom 
in geslom preko sistema SI-PASS1, ki deluje v okviru Državnega centra za storitve zaupanja. 
Kandidati_ke morajo ob prvi prijavi v storitev SI-PASS registrirati uporabniški račun, v okviru katerega 
izberejo tudi želeni način oddaje prijave za vpis. Kandidate_ke opozarjamo, da si dobro zapomnijo 

oziroma shranijo uporabniško ime in geslo, ki ju bodo uporabili_e ob registraciji uporabniškega 
računa SI-PASS, saj ju bodo potrebovali za morebitno kasnejše dopolnjevanje prijave za vpis z 

dokazili, dostopanje do sklepa o izbiri, vlaganje pritožb ipd. 

 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana v eVŠ 

do roka, določenega v točkah 2.1, 2.2, 2.3 in 2.4 tega razpisa.  

 

OPOZORILO 

Prijava za vpis je pravilno oddana šele takrat, ko kandidat_ka v spletni aplikaciji eVŠ pritisne gumb 
»POŠLJI«. V primeru, da tega ne stori, prijava ne bo upoštevana v izbirnem postopku. 
Kandidatom_kam predlagamo, da pred zaključkom postopka prijave preverijo, ali so prijavo res 
oddali_e v sistem. Po uspešno oddani prijavi kandidat_ka prejme potrdilo na naslov elektronske 

pošte, naveden na njegovi_ni prijavi. Če kandidat_ka potrdila ne prejme, prijava ni bila uspešno 
oddana.  

 

Kandidati_ke so dolžni_e spremljati e-poštni naslov, ki so ga navedli_e v prijavi za vpis, ter spletni 

portal eVŠ, saj komunikacija in morebitno pozivanje za dopolnitev prijave za vpis poteka na ta način. 

Kandidati_ke morajo sami_e zagotoviti veljavnost v prijavi navedenega e-poštnega naslova. 
 

V primeru uveljavitve predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu 
pozivi in drugi dokumenti, ki se vročajo, kandidatom_kam ne bodo odpremljeni po pošti, temveč jim 
bodo vročeni izključno v elektronski obliki prek spletnega portala eVŠ. V tem primeru se bo štelo, da 
je sklep kandidatu_ki vročen drugi delovni dan po dnevu objave sklepa na portalu eVŠ. 
 

1.5 Posredovanje dokazil k prijavi 

 

Fakulteti Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program, mora kandidat_ka posredovati priloge v 

skladu z njenimi zahtevami. Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem 

postopku veljajo skenirani dokumenti ali fotografije izvirnih listin in drugih zahtevanih dokumentov. 

V prijavno-sprejemnih postopkih za študijsko leto 2023/2024 prijavitelji_ice vsa k prijavi zahtevana 

dokazila vlagajo elektronsko preko portala eVŠ. Navodila za oddajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih 
pogojev so objavljena na portalu eVŠ. 

 

Kandidat_ka bo na eVŠ portalu ob oddaji prijave za vpis videl_a seznam zahtevanih prilog in rok, do 

katerega mora zahtevan dokument priloge naložiti na portal. Priloge k prijavi za vpis lahko kandidat_ka 

odda hkrati s prijavo za vpis, ali kasneje, vendar najpozneje do roka, navedenega na portalu eVŠ. O 

objavi zahteve za dopolnitev prijave na portalu eVŠ bo kandidat_ka obveščen_a na naslov 

elektronske pošte, naveden v njegovi_ni prijavi, in na SMS številko, če jo bo v prijavi navedel_a.  

 

 
1 Storitev SI-PASS je enotna točka za preverjanje identitete različnih uporabnikov_ic ter elektronsko podpisovanje 

vlog in drugih dokumentov. SI-PASS se praviloma uporablja v okviru opravljanja posameznih elektronskih storitev. 

https://portal.evs.gov.si/prijava/
https://portal.evs.gov.si/navodila-za-oddajo
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Kandidati_ke naj bodo pozorni, kdaj je zadnji dan za elektronsko oddajo prilog k prijavi za vpis, saj 

po tem datumu oddaja prilog ni več mogoča. V primeru, da ima kandidat_ka tehnične in druge težave 
z oddajanjem zahtevanih prilog na spletnem portalu eVŠ, naj to sporoči na prvi nivo pomoči 
prijaviteljem_icam na e-naslov ekc@gov.si (upoštevati je treba, da bo prošnja za pomoč obravnavana 
v času uradnih ur), saj v nasprotnem primeru pritožbe zaradi tehničnih težav pri oddaji zahtevanih 
prilog ne bodo upoštevane. Vsak kandidat_ka lahko pri eni prilogi odda največ 3 priponke, velikost 
posamezne priponke pa je največ 5 MB. Navodila za oddajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev so 

objavljena na portalu eVŠ (glej 5. Priloge) in na spletni strani YouTube: oddaja prilog hkrati s prijavo za 

vpis in oddaja prilog, ko je prijava za vpis že oddana. 

 

1.6 Podpora prijaviteljem_icam 

 

Navodila za izpolnjevanje prijave za vpis v pisni in video različici so na voljo tako v slovenskem kot 
angleškem jeziku na spletnem portalu eVŠ. 

 

Tehnična podpora pri težavah pri vstopu v prijavo s kvalificiranim digitalnim potrdilom, AAI-računom 
ter prva raven pomoči za splošna vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave za vpis: Enotni 

kontaktni center državne uprave (EKC), e-naslov: ekc@gov.si, tel.: 080 2002 in 00386 1 478 85 90 za 

klice iz tujine (med delavniki od 8.00 do 22.00). Upoštevajte, da bo vaša vloga obravnavana le v času 
uradnih ur. 

 

Kontakti za podporo prijaviteljem_icam pri oddaji prijave za vpis so navedeni na spletni strani eVŠ za 
kontakte za pomoč.  

 

Za vsa ostala vprašanja (vprašanja v zvezi s pogoji in merili za vpis, priznavanjem izobraževanja, 
študijskimi programi ipd.) pa se kandidati_ke lahko obrnejo na strokovne službe rektorata Univerze v 
Mariboru: poststudy@um.si ali na pristojne referate za študentske zadeve fakultet Univerze v 
Mariboru.  

 

 

2. PRIJAVNI ROKI in ROKI ZA VPIS 

 

Kandidati_ke se na razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru prijavijo na 
fakultete Univerze v Mariboru. Pri tem je državljanom_kam Republike Slovenije in državljanom_kam 

držav članic Evropske unije za vpis v prvi letnik na voljo le en prijavni rok. V kolikor po zaključenem 
prijavnem roku fakultetam na študijskih programih ostanejo nezapolnjena vpisna mesta za 

državljane_ke Republike Slovenije in državljane_ke držav članic Evropske unije, jih lahko le-te ponudijo 

kandidatom_kam v posebnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest. Fakulteta se lahko odloči in 

ta mesta ponudi tudi Slovencem_kam brez slovenskega državljanstva in državljanom_kam držav 
nečlanic Evropske unije – tujcem_kam, vendar v tem primeru razpoložljiva mesta najprej zasedejo 
državljani_ke Republike Slovenije in državljani_ke držav članic Evropske unije, nato Slovenci_ke brez 

slovenskega državljanstva in šele nato državljani_ke držav nečlanic Evropske unije – tujci_ke.   

 

Slovencem_kam brez slovenskega državljanstva so za vpis na magistrski študij za vpis v prvi letnik na 

voljo ločena vpisna mesta, ki se razpisujejo v okviru enega prijavnega roka, ki poteka istočasno s 
prijavnim rokom za državljane_ke Republike Slovenije in državljane_ke držav članic Evropske unije. Za 

vpis na doktorski študij so vpisna mesta za vpis v prvi letnik za Slovence_ke brez slovenskega 

državljanstva skupna z vpisnimi mesti za državljane_ke držav nečlanic Evropske unije – tujce_ke in se 

razpisujejo v okviru dveh prijavnih rokov (glej spodaj). 

Kandidat_ka, ki je Slovenec_ka brez slovenskega državljanstva, na prvem koraku 

izpolnjevanja prijave za vpis (»Izbira razpisa za vpis in vrste prijave«) odgovori z DA na 

mailto:ekc@gov.si
https://portal.evs.gov.si/navodila-za-ii.-in-iii.-stopnjo
https://www.youtube.com/watch?v=55jZQcm_f_k
https://www.youtube.com/watch?v=55jZQcm_f_k
https://www.youtube.com/watch?v=YQDogafOyqM
https://portal.evs.gov.si/
mailto:ekc@gov.si
https://portal.evs.gov.si/kontakti-za-pomoc
https://portal.evs.gov.si/kontakti-za-pomoc
mailto:poststudy@um.si
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trditev »Sem Slovenec_ka brez slovenskega državljanstva«. Na naslednjem koraku mora 

označiti, v katero od naslednjih dveh kategorij se uvršča:  

 Slovenci_ke v zamejstvu (zamejski Slovenci_ke, ki so pripadniki_ice 

avtohtone slovenske narodne skupnosti v vseh štirih sosednjih državah – 

Italija, Avstrija, Hrvaška in Madžarska);  
 Slovenci_ke po svetu in potomci_ke oseb slovenske narodnosti do 

tretjega kolena v ravni vrsti (zdomci_ke in izseljenci_ke, ki bivajo v 

sosednjih državah zunaj območja opredeljenega kot slovensko zamejstvo 
in v ostalih evropskih ter izvenevropskih državah).  

S podpisom prijavnega obrazca kandidat_ka jamči za resničnost podatkov, navedenih v 
prijavi za vpis, s čimer potrjuje, da je Slovenec_ka brez slovenskega državljanstva, kar 
pomeni, da se uvršča v eno od zgoraj naštetih dveh kategorij. Visokošolski zavod lahko 
kandidata_ko, ki se je prijavil_a na mesta za Slovence_ke brez slovenskega državljanstva 
pozove k predložitvi pisnega dokazila o slovenskem rodu oziroma slovenskem poreklu 

(izpisek iz rojstne matične knjige oziroma drugo ustrezno dokazilo). 

 

Državljani_ke držav nečlanic Evropske unije – tujci_ke se lahko za vpis v prvi letnik prijavijo v dveh 

prijavnih rokih, pri čemer bodo fakultete v drugem roku za prijavo ponudile le tiste študijske programe, 
na katerih bodo po zaključenem prvem roku ostala prosta vpisna mesta. Fakultete lahko same odločijo, 

da drugega prijavnega roka za tujce_ke ne bodo razpisale, tudi če po zaključenem prvem prijavnem 
roku niso bila zapolnjena vsa vpisna mesta.  

 

Kandidati_ke morajo prijavo za vpis v višji letnik (vpis po merilih za prehode in po postopku za hitrejše 
napredovanje) in na vzporedni študij oddati v okviru ločenega prijavnega roka za vpis v višji letnik in 
vzporedni študij. Vpisna mesta so na voljo tako državljanom_kam Republike Slovenije in 

državljanom_kam držav članic Evropske unije kot tudi Slovencem_kam brez slovenskega državljanstva 

in državljanom_kam držav nečlanic Evropske unije – tujcem_kam. 

 

2.1 Prijavni roki za državljane_ke Republike Slovenije in državljane_ke držav članic Evropske unije 

 

PRVI PRIJAVNI ROK: od objave razpisnega besedila do 8. septembra 2023 

Fakultete morajo študente_ke, sprejete v prvem roku, vpisati do roka, ki ga vsaka fakulteta določi 
interno, vendar najkasneje do 15. septembra 2023. 

 

Podatek o tem, katere izmed fakultet bodo študijske programe ponudile tudi v posebnem roku za 

zapolnitev še prostih vpisnih mest, koliko vpisnih mest bo še na voljo in ali bodo vpisna mesta na voljo 

tudi Slovencem_kam brez slovenskega državljanstva in državljanom_kam držav nečlanic Evropske unije 

– tujcem_kam, bo objavljen 19. septembra 2023 na spletni strani moja.UM.si.  

 

PRIJAVNI ROK ZA ZAPOLNITEV ŠE PROSTIH VPISNIH MEST: od 21. septembra do 22. septembra 2023 

do 12. ure (to je tudi rok za oddajo prilog) 

Fakultete morajo študente_ke, sprejete v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, vpisati do roka, 
ki ga vsaka fakulteta določi interno, vendar najkasneje do 30. septembra 20232. Iz upravičenih 
razlogov na podlagi pisne vloge kandidata_ke, o katerih odloči pristojni organ fakultete, pa se bo 

vpis izvršil najkasneje do 30. oktobra 2023. Kandidatu_ki, ki je vlogo za priznavanje izobraževanja 
 

2 Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-

2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1 in 100/22 

– ZSZUN) v 40. členu določa, da se vpisi v študijske programe z javno veljavnostjo opravijo na podlagi javnega 
razpisa najpozneje do 30. septembra (iz upravičenih razlogov pa najpozneje do 30. oktobra). 30. september v 
letu 2023 nastopi na soboto (dela prosti dan), kar pomeni, da je vpis treba zaključiti že z najkasneje petkom, 29. 
septembrom 2023. 

https://moja.um.si/bodoci-studentje/Strani/vpis-podiplomski.aspx
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oddal_a pravočasno, vendar ni pričakovati, da bo do 30. septembra 2023 prejel_a odločbo o 
priznavanju, svetujemo, da na fakulteto naslovi vlogo za podaljšanje roka za vpis iz upravičenih 
razlogov.  

Če se študenti_ke, prvič vpisani_e v prvi letnik podiplomskega študijskega programa, izpišejo 
najkasneje do 15. oktobra 2023, se šteje, da se v ta študijski program niso vpisali_e. 

 
Prijavni roki Roki za prijavo Opozorilo Kdo lahko odda prijavo Roki za vpis 

Prvi prijavni 

rok 

od objave razpisa 

do 8. septembra 

2023 

Zadnji dan za elektronsko 

oddajo prijave v eVŠ je 8. 
september 2023. 

 

Po 8. septembru 2023 

urejanje in brisanje prijav 

ni več mogoče. 
 

Kandidati_ke lahko oddajo 

tri (3) enakovredne prijave. 

- Državljani_ke RS in 

državljani_ke držav članic EU. 

- Državljani_ke držav nečlanic EU, 

ki imajo stalno bivališče v RS in so 

sami_e ali vsaj eden od njihovih 

staršev ali skrbnikov_ic do 

začetka izbirnega postopka 
rezidenti_ke RS za davčne 
namene. 

- Osebe s priznanim statusom 

mednarodne ali začasne zaščite 

in prosilci_ke za mednarodno ali 

začasno zaščito. 

do 15. septembra 

2023 

Prijavni rok 

za 

zapolnitev 

še prostih 
vpisnih 

mest 

od 21. do 22. 

septembra 2023 

do 12. ure (to je 

tudi rok za oddajo 

prilog) 

 

Prosta vpisna 

mesta bodo 

objavljena 19. 

septembra 2023. 

Zadnji dan za elektronsko 

oddajo prijave v eVŠ je 22. 

september 2023 do 12. 

ure. 

 

Po 22. septembru 2023 po 

12. uri urejanje in brisanje 

prijave ni več mogoče. 
 

Kandidati_ke lahko oddajo 

eno (1) prijavo.   

- Kandidati_ke, ki niso oddali_e 

prijave v prvem roku. 

- Kandidati_ke, ki po prvem roku 

niso bili_e sprejeti_e na želeni 
študij. 

- Kandidati_ke, ki so se v prvem 

roku prijavili_e na študijski 

program, ki se ne bo izvajal. 

- Kandidati_ke, ki so se v prvem 

roku prijavili_e na študijski 
program, za katerega se še ne ve, 
ali se bo izvajal. 

- Kandidati_ke, ki se v drugem 

roku prijavljajo na študijske 
programe, ki se izvajajo kot 

izredna oblika študija. 
 

- Slovenci_ke brez slovenskega 

državljanstva in državljani_ke 

držav nečlanic EU – tujci_ke, če se 

fakulteta za to odloči. 

do 30. septembra 

2023 

iz upravičenih 
razlogov na 

podlagi pisne 

vloge 

kandidata_ke do 

30. oktobra 2023 

 

2.2 Prijavni roki za državljane_ke držav nečlanic Evropske unije – TUJCE_KE 

 

PRVI PRIJAVNI ROK: od objave razpisnega besedila do 31. maja 2023 

Fakultete morajo študente_ke, sprejete v prvem roku, vpisati do roka, ki ga vsaka fakulteta določi 
interno, vendar najkasneje do 30. junija 2023.  

 

V kolikor bodo na posameznih študijskih programih ostala prosta vpisna mesta in jih bodo fakultete 
razpisale, se lahko kandidati_ke prijavijo v drugem prijavnem roku. Podatek o tem, katere izmed 

fakultet bodo študijske programe ponudile tudi v drugem roku, in koliko vpisnih mest je še na voljo, bo 

objavljen 4. julija 2023 na spletni strani moja.UM.si. 

 

DRUGI PRIJAVNI ROK: od 7. julija 2023 do 8. septembra 2023 

Fakultete morajo študente_ke, sprejete v drugem prijavnem roku, vpisati do roka, ki ga vsaka 

fakulteta določi interno, vendar najkasneje do 30. septembra 2023. Iz upravičenih razlogov na 

podlagi pisne vloge kandidata_ke, o katerih odloči pristojni organ fakultete, pa se bo vpis izvršil 
najkasneje do 30. oktobra 2023. Kandidatu_ki, ki je vlogo za priznavanje izobraževanja oddal_a 

https://moja.um.si/bodoci-studentje/Strani/vpis-podiplomski.aspx
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pravočasno, vendar ni pričakovati, da bo do 30. septembra 2023 prejel_a odločbo o priznavanju, 
svetujemo, da na fakulteto naslovi vlogo za podaljšanje roka za vpis iz upravičenih razlogov.  

 

Če bodo po zaključenem prvem prijavnem roku za državljane_ke Republike Slovenije in državljane_ke 

držav članic Evropske unije ostala prosta vpisna mesta za redni ali izredni študij in se bo fakulteta 

odločila, da jih razpiše ter ponudi tudi Slovencem_kam brez slovenskega državljanstva in 
državljanom_kam držav nečlanic Evropske unije – tujcem_kam, se lahko le-ti_e nanje prijavijo v 

prijavnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, pri čemer razpoložljiva mesta najprej zasedejo 
državljani_ke Republike Slovenije in državljani_ke držav članic Evropske unije, nato Slovenci_ke brez 

slovenskega državljanstva in šele nato državljani_ke držav nečlanic Evropske unije – tujci_ke.   

 
Prijavni roki Roki za prijavo Opozorilo Kdo lahko odda prijavo Roki za vpis 

Prvi prijavni 

rok 

od objave razpisa 

do 31. maja 2023 

Zadnji dan za elektronsko 

oddajo prijave v eVŠ je 31. 

maj 2023. 

 

Po 31. maju 2023 urejanje 

in brisanje prijav ni več 
mogoče. 
 

Kandidati_ke lahko oddajo 

tri (3) enakovredne prijave. 

- Državljani_ke držav nečlanic EU. 

 

do 30. junija 2023 

Drugi 

prijavni rok 

od 7. julija do 8. 

septembra 2023 

 

Prosta vpisna 

mesta bodo 

objavljena 4. julija 

2023. 

Zadnji dan za elektronsko 

oddajo prijave v eVŠ je 8. 

september 2023. 

 

Po 8. septembru 2023 

urejanje in brisanje prijave 

ni več mogoče. 
 

Kandidati/-ke lahko oddajo 

eno (1) prijavo.   

- Kandidati_ke, ki niso oddali_e 

prijave v prvem roku. 

- Kandidati_ke, ki po prvem roku 

niso bili sprejeti_e na želeni 
študij. 
- Kandidati_ke, ki se v drugem 

roku prijavljajo na študijske 
programe, ki se izvajajo kot 

izredna oblika študija. 

do 30. septembra 

2023 

iz upravičenih 
razlogov na 

podlagi pisne 

vloge 

kandidata_ke do 

30. oktobra 2023 

*Kandidati_ke se lahko prijavijo tudi na rok za zapolnitev vpisnih mest, če se fakulteta za to odloči (glej točko 2.1). 

 

2.3 Prijavni roki za Slovence_ke brez slovenskega državljanstva 

 
Prijavni roki Roki za prijavo Opozorilo Kdo lahko odda prijavo Roki za vpis 

MAGISTRSKI ŠTUDIJ – vpisna mesta se razpisujejo ločeno za Slovence_ke brez slovenskega državljanstva 

Prvi prijavni 

rok za 

magistrski 

študij 

od objave razpisa 

do 8. septembra 

2023 

Zadnji dan za elektronsko 

oddajo prijave v eVŠ je 8. 
september 2023. 

 

Po 8. septembru 2023 

urejanje in brisanje prijav ni 

več mogoče. 
 

Kandidati_ke lahko oddajo 

tri (3) enakovredne prijave. 

- Slovenci_ke brez 

slovenskega državljanstva. 

do 30. septembra 

2023 

iz upravičenih 
razlogov na 

podlagi pisne 

vloge 

kandidata_ke do 

30. oktobra 2023 

*Kandidati_ke se lahko prijavijo tudi na rok za zapolnitev vpisnih mest, če se fakulteta za to odloči (glej točko 2.1) 
DOKTORSKI ŠTUDIJ – vpisna mesta so skupna za Slovence_ke brez slovenskega državljanstva in državljane_ke držav 
nečlanic EU (glej točko 2.2) 
Prvi prijavni 

rok za 

doktorski 

študij 

od objave razpisa 

do 31. maja 2023 

Zadnji dan za elektronsko 

oddajo prijave v eVŠ je 31. 
maj 2023. 

 

Po 31. maju 2023 urejanje in 

brisanje prijav ni več 
mogoče. 
 

- Slovenci_ke brez 

slovenskega državljanstva in 

državljani_ke držav nečlanic 
EU. 

 

do 30. junija 2023 
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Kandidati_ke lahko oddajo 

tri (3) enakovredne prijave. 

Drugi prijavni 

rok za 

doktorski 

študij 

od 7. julija do 8. 

septembra 2023 

 

Prosta vpisna 

mesta bodo 

objavljena 4. julija 

2023. 

Zadnji dan za elektronsko 

oddajo prijave v eVŠ je 8. 
september 2023. 

 

Po 8. septembru 2023 

urejanje in brisanje prijave ni 

več mogoče. 
 

Kandidati_ke lahko oddajo 

eno (1) prijavo.   

- Slovenci_ke brez 

slovenskega državljanstva in 

državljani_ke držav nečlanic 
EU. 

 

do 30. septembra 

2023 

iz upravičenih 
razlogov na 

podlagi pisne 

vloge 

kandidata_ke do 

30. oktobra 2023 

Kandidati_ke se lahko prijavijo tudi na rok za zapolnitev vpisnih mest, če se fakulteta za to odloči (glej točko 2.1). 
 

2.4 Prijavni rok za vpis v višji letnik in vzporedni študij 
 

PRIJAVNI ROK ZA VPIS V VIŠJI LETNIK IN VZPOREDNI ŠTUDIJ: od 1. septembra do 15. septembra 2023 

Fakultete morajo študente_ke, sprejete v prijavnem roku za vpis v višji letnik in vzporedni študij, 
vpisati do roka, ki ga vsaka fakulteta določi interno, vendar najkasneje do 30. septembra 2023. Iz 

upravičenih razlogov na podlagi pisne vloge kandidata_ke, o katerih odloči pristojni organ fakultete, 
pa se bo vpis izvršil najkasneje do 30. oktobra 2023. Kandidatu_ki, ki je vlogo za priznavanje 

izobraževanja oddal_a pravočasno, vendar ni pričakovati, da bo do 30. septembra 2023 prejel_a 

odločbo o priznavanju, svetujemo, da na fakulteto naslovi vlogo za podaljšanje roka za vpis iz 
upravičenih razlogov. 

 
Prijavni roki Roki za prijavo Opozorilo Kdo lahko odda prijavo Roki za vpis 

Prijavni rok 

za vpis v 

višji letnik 
in 

vzporedni 

študij 

od 1. do 15. 

septembra 2023 

Zadnji dan za elektronsko 

oddajo prijave v eVŠ je 15. 

september 2023. 

 

Po 15. septembru 2023 

urejanje in brisanje prijav 

ne bo več mogoče. 
 

Kandidati_ke lahko oddajo 

tri (3) enakovredne prijave.   

- Državljani_ke RS in 

državljani_ke držav članic EU. 
- Slovenci_ke brez slovenskega 

državljanstva. 

- Državljani_ke držav nečlanic EU 

– tujci_ke. 

do 30. septembra 

2023 

iz upravičenih 
razlogov na 

podlagi pisne 

vloge 

kandidata_ke do 

30. oktobra 2023 

 

 

3. VPISNA MESTA 

 

Kandidati_ke se prijavijo na razpisana prosta vpisna mesta, ki so za posamezni študijski program 

določena za vpis v prvi letnik, vpis v višji letnik in vpis na vzporedni študij (slednje zgolj za študijske 
programe druge stopnje) posebej za redni in izredni študij v dveh razpredelnicah z vpisnimi mesti, ki 

sta sestavni del razpisnega besedila (ločeno za študijske programe druge in tretje stopnje).  

 

3.1 Vpisna mesta za vpis v prvi letnik 

 

Vpisna mesta za vpis v prvi letnik so določena ločeno za: 

– državljane_ke Republike Slovenije in državljane_ke držav članic Evropske unije; 

– Slovence_ke brez slovenskega državljanstva (vpisna mesta so ločena zgolj za prijavo na 

magistrski študij, za prijavo na doktorski študij pa so vpisna mesta skupna z mesti za 

državljane_ke držav nečlanic Evropske unije – tujce_ke); 

– državljane_ke držav nečlanic Evropske unije – tujce_ke (glej opombo pod prejšnjo alinejo).  
Slovenci_ke brez slovenskega državljanstva in državljani_ke držav nečlanic Evropske unije – tujci_ke se 

lahko v podiplomske študijske programe vpišejo v skladu z določili Pravilnika o šolninah in bivanju v 
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javnih študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 77/16, 25/19 in 56/22). 

Na vpisna mesta za državljane_ke Republike Slovenije in državljane_ke držav članic Evropske unije 

se prijavljajo: 

‒ državljani_ke Republike Slovenije; 

‒ državljani_ke držav članic Evropske unije; 

‒ državljani_ke držav nečlanic Evropske unije, ki imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji in so 

sami_e ali vsaj eden od njihovih staršev ali skrbnikov_ic do začetka izbirnega postopka 
rezidenti_ke Republike Slovenije za davčne namene; 

‒ osebe s priznano mednarodno zaščito in prosilci_ke za mednarodno zaščito v skladu z Zakonom 

o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 - uradno prečiščeno besedilo in 54/21) ter 

razseljene osebe z začasno zaščito v skladu z Zakonom o začasni zaščiti razseljenih oseb (Uradni 
list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo). Dokazilo o statusu osebe s priznano 

mednarodno zaščito in prosilcih_kah za mednarodno zaščito ter začasno zaščito za razseljene 

osebe visokošolski zavod pridobi od pristojnega organa (Ministrstvo za notranje zadeve 

Republike Slovenije) po uradni dolžnosti. 
 

Državljani_ke naslednjih držav nečlanic Evropske unije se obravnavajo enako kot državljani_ke 

Republike Slovenije in držav članic Evropske unije: Norveška, Islandija, Liechtenstein in Švica. Od 
študijskega leta 2021/2022 dalje se državljani_ke Velike Britanije vpisujejo kot državljani_ke držav 
nečlanic Evropske unije in je za njihov študij predvideno plačilo šolnine. 
 

Na vpisna mesta za vpis v prvi letnik se morajo na enak način kot vsi ostali kandidati_ke prijaviti tudi že 
vpisani_e študenti_ke (vpisani_e v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru ali drugih 
visokošolskih zavodov), ki želijo zaradi različnih razlogov zamenjati študijski program, v katerega so 
vpisani_e. To velja tudi za študente_ke, ki želijo v prvem letniku spremeniti način študija na istem 
študijskem programu.  
 

Za redni študij se lahko prijavijo tudi kandidati_ke, ki so enkrat že ponavljali_e ali enkrat že 
spremenili_e študijski program, vendar je za njihov študij predvideno plačilo šolnine v skladu s 77. 

členom Zakona o visokem šolstvu. 
 

Kandidati_ke, ki želijo ponavljati prvi letnik študijskega programa, v katerega so se vpisali_e v preteklih 

letih, ne oddajajo prijave za vpis preko eVŠ. Kandidati_ke morajo za ponovni vpis v isti letnik 

študijskega programa, v katerega so že vpisani_e, izpolnjevati pogoje za ponavljanje letnika. 

Informacije o postopku in pogojih vpisa za ponavljanje letnika študenti_ke dobijo na svojem 

visokošolskem zavodu. 

 

3.2 Vpisna mesta za vpis v višji letnik 

 

Na vpisna mesta za vpis v višji letnik se prijavljajo kandidati_ke, ki želijo zaradi različnih razlogov 
zamenjati podiplomski študijski program Univerze v Mariboru ali drugih visokošolskih zavodov, v 

katerega so vpisani_e, ali so bili vpisani_e, in se vpisati v drug soroden študijski program.  
 

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. 6. 2004 (bolonjski študijski 
programi) ali 

- v skladu s postopkom za hitrejše napredovanje za kandidate_ke, ki prejšnjega (nebolonjskega) študija 
niso končali_e in se želijo vpisati v bolonjski študijski program, in sicer v isti ali nižji letnik, kot so že bili 
vpisani_e v prejšnjem študijskem programu, vendar ne v prvi letnik. 
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Kandidati_ke, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik, morajo izpolnjevati tudi pogoje za vpis v prvi letnik 

študijskega programa, na katerega se želijo vpisati. Letnik, v katerega se kandidat_ka lahko vpiše, določi 
visokošolski zavod v prijavno-sprejemnem postopku na podlagi priznavanja predhodno pridobljenega 

znanja, in sicer ne glede na izbrani letnik, ki ga je kandidat_ka označil_a v prijavi za vpis. 

 

Kandidatom_kam, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik, priporočamo, da se o izpolnjevanju pogojev, 
ki izhajajo iz meril za prehode oziroma postopka za hitrejše napredovanje, pravočasno pozanimajo 
v pristojnih referatih za študentske zadeve fakultet, kjer bodo dobili informacije o tem, katera 
dokazila morajo priložiti vlogi za priznavanje študijskih obveznosti in na kakšen način postopek 
priznavanja poteka.  

 

Kandidati_ke, ki so enkrat že ponavljali_e ali enkrat že spremenili_e študijski program, se za redni študij 
lahko prijavijo, vendar je za njihov študij predvideno plačilo šolnine v skladu s 77. členom Zakona o 
visokem šolstvu. 
 

Na vpisna mesta za vpis v višji letnik se lahko prijavljajo vsi kandidati_ke ne glede na državljanstvo. 
 

Kandidati_ke, ki želijo napredovati v višji letnik študijskega programa, v katerega so že vpisani_e, ne 

oddajajo prijave za vpis preko eVŠ. Kandidati_ke morajo za vpis v višji letnik študijskega programa, v 
katerega so že vpisani_e, izpolnjevati pogoje za napredovanje v višji letnik. Informacije o postopku in 

pogojih vpisa za napredovanje v višji letnik študenti_ke dobijo na svojem visokošolskem zavodu. 

 

3.3 Vpisna mesta za vpis na vzporedni študij 
 

Uspešnim študentom_kam, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje v višji letnik in imajo po 
opravljenem prvem letniku študija povprečno oceno študija najmanj osem (8), lahko Komisija za 
študijske zadeve senata fakultete omogoči, da se hkrati izobražujejo po dveh ali več študijskih 
programih, ki jih izvaja ena ali več fakultet Univerze v Mariboru. Komisija lahko izjemoma dovoli 

hkratni vpis v začetna letnika študija kandidatom_kam, ki so izredno uspešno zaključili_e predhodno 

izobraževanje, ki je navedeno kot pogoj za vpis. Kandidati_ke se morajo prijaviti na vpisna mesta za 

vzporedni študij, ki so v razpredelnici z vpisnimi mesti določena posebej.  
 

Za vpis v prvi letnik vzporednega študija za državljane_ke Republike Slovenije in državljane_ke držav 
članic Evropske unije ni predvideno plačilo šolnine za redni študij, če kandidati_ke še nimajo dosežene 
izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega se 
vpisujejo (v skladu s 77. členom Zakona o visokem šolstvu). Ko študent_ka na matičnem študiju 

diplomira in si pridobi enako raven izobrazbe, potem je s prihodnjim študijskim letom za njegov_en 

vzporedni študij predvideno plačilo šolnine v skladu s četrtim odstavkom 77. člena Zakona o visokem 
šolstvu. 
 

Na vpisna mesta za vpis na vzporedni študij se lahko prijavljajo vsi kandidati_ke ne glede na 

državljanstvo. 
 

 

4. VPISNI POGOJI IN DIFERENCIALNI IZPITI 

 

V podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru se lahko vpišejo kandidati_ke, ki izpolnjujejo 

vpisne pogoje, določene z akreditiranimi študijskimi programi. Vpisni pogoji so za vsak študijski 
program navedeni v podrobnih razpisnih besedilih fakultet, ki so priloga tega razpisa.  
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Za vpis v nekatere študijske programe morajo kandidati_ke, ki so zaključili_e študij na študijskih 
programih z drugih strokovnih področij, kot je študijski program, na katerega se vpisujejo, opraviti 

študijske obveznosti (diferencialne izpite), ki so bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti se 
določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, 
kandidati_ke pa jih morajo opraviti pred vpisom v študijski program.  
 

Kandidatom_kam priporočamo, da se o diferencialnih izpitih pravočasno pozanimajo v pristojnih 
referatih za študentske zadeve fakultet, kjer bodo dobili informacije o tem, katere izpite morajo 
opraviti ter na kakšen način. Diferencialni izpiti se plačujejo v skladu s tarifnim delom cenika 

Univerze v Mariboru. 

 

Pri nekaterih študijskih programih se od kandidatov_k pričakuje znanje jezika, v katerem se izvaja 

študijski program, na ravni, zapisani v razpisnem besedilu fakultete. Podatek o tem, pri katerem 

študijskem programu se znanje jezika preverja ob prijavi za vpis, je naveden v razpisnem besedilu pri 

posameznem študijskem programu. 
 

 

5. OMEJITEV VPISA IN IZBIRNI POSTOPEK 

 

Če število prijavljenih kandidatov_k presega število razpisanih mest, so kandidati_ke izbrani ob 

upoštevanju meril, ki so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa. 

 

Če število prijavljenih kandidatov_k za vpis v magistrske študijske programe presega število razpisanih 
mest za manj kot 10 %, lahko pristojni organ članice odloča o tem, ali bo omejil vpis ali ne.  
 

Kandidati_ke, ki bodo v svoji prijavi izbrali_e študijski program, za katerega ne bo sprejet sklep o 

omejitvi vpisa, bodo v ta program sprejeti_e, če bodo izpolnjevali_e splošne pogoje za vpis, navedene 

v akreditiranih študijskih programih. 
 

Kandidati_ke, ki bodo v svoji prijavi izbrali_e študijski program, za katerega bo sprejet sklep o omejitvi 

vpisa, bodo v ta program sprejeti_e, če bodo izpolnjevali_e splošne pogoje za vpis, navedene v 

akreditiranih študijskih programih, in bodo dosegli_e zadostno število točk. 

 

5.1 Objava informacij o študijskih programih, na katerih bo sprejeta omejitev vpisa 

 

Po prvem prijavnem roku bodo informacije o študijskih programih, na katerih bo sprejeta omejitev 
vpisa, dosegljive na spletni strani moja.UM.si 22. junija 2023 za državljane_ke držav nečlanic Evropske 

unije – tujce_ke in za Slovence_ke brez slovenskega državljanstva (za slednje zgolj za prijavo na 

doktorski študij) ter 13. septembra 2023 za državljane_ke Republike Slovenije in državljane_ke držav 
članic Evropske unije ter za Slovence_ke brez slovenskega državljanstva (za slednje zgolj za prijavo na 

magistrski študij). 
 

Po drugem prijavnem roku bodo informacije o študijskih programih, na katerih bo sprejeta omejitev 
vpisa, dosegljive na spletni strani moja.UM.si 13. septembra 2023 za državljane_ke držav nečlanic 
Evropske unije – tujce_ke in za Slovence_ke brez slovenskega državljanstva (za slednje zgolj za prijavo 
na doktorski študij).  
 

Po roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest bodo informacije o študijskih programih, na katerih bo 

sprejeta omejitev vpisa, dosegljive na spletni strani moja.UM.si 26. septembra 2023.  

 

 

https://moja.um.si/bodoci-studentje/Strani/vpis-podiplomski.aspx
https://moja.um.si/bodoci-studentje/Strani/vpis-podiplomski.aspx
https://moja.um.si/bodoci-studentje/Strani/vpis-podiplomski.aspx
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5.2 Obveščanje kandidatov_k o izbiri 

 

Kandidati_ke bodo o izbiri obveščeni s strani fakultet Univerze v Mariboru. Rezultati izbirnega 

postopka bodo objavljeni na portalu eVŠ. Vsak kandidat_ka bo do sklepa o rezultatu izbirnega 

postopka dostopal_a na portalu eVŠ s svojim uporabniškim računom.  

 

V primeru uveljavitve predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu sklepi 
o rezultatih izbirnega postopka in drugi dokumenti, ki se vročajo, kandidatom_kam ne bodo 

odpremljeni po pošti, temveč jim bodo vročeni izključno v elektronski obliki prek spletnega portala 

eVŠ. V tem primeru se bo štelo, da je sklep kandidatu_ki vročen drugi delovni dan po dnevu objave 
sklepa na portalu eVŠ.  

 

Kandidati_ke, ki bodo sprejeti_e na študijski program, za katerega bo po zaključenem prvem prijavnem 

roku za državljane_ke Republike Slovenije in državljane_ke držav članic Evropske unije sprejeta 

odločitev, da se zaradi premajhnega števila prijav ne bo izvajal, in kandidati_ke, ki bodo sprejeti_e na 

študijski program, za katerega se po prvem prijavnem roku za državljane_ke Republike Slovenije in 

državljane_ke držav članic Evropske unije ne bo natančno vedelo, ali se bo v študijskem letu 2023/2024 

izvajal ali ne, bodo o tem obveščeni_e ob vpisu ali najkasneje po zaključku prvega prijavnega roka za 

državljane_ke Republike Slovenije in državljane_ke držav članic Evropske unije na spletni strani 

moja.UM.si.  

 

5.3 Naknadna uvrstitev na seznam sprejetih  

 

Na seznam sprejetih kandidatov_k se naknadno uvrstijo: 

 Kandidati_ke, ki so predhodno izobraževanje končali_e v tujini, in zanje postopek priznavanja v 

skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja še ni bil končan. Taki_e 

kandidati_ke se na seznam uvrstijo v skladu z odločbo o vpisu po roku na podlagi njihove 

prošnje. Več o postopku je zapisano v poglavju 7. 

 Kandidati_ke, za katere je bilo tako odločeno v pritožbenem postopku ali v postopku z izrednimi 

pravnimi sredstvi. 

Ti kandidati_ke, ki izpolnjujejo splošne pogoje za vpis, se uvrstijo med sprejete kandidate_ke, če so se 
prijavili_e v študijski program brez omejitve vpisa oziroma če dosežejo najmanj tolikšno število točk 
kot zadnji_a uvrščeni_a kandidat_ka s seznama. 

 

Na seznam sprejetih se naknadno uvrstijo tudi kandidati_ke, ki jim je bil v prijavno-sprejemnem 

postopku za vpis na študijske programe druge stopnje dodeljen status kandidata_ke s posebnimi 

potrebami ali status kandidata_ke s posebnim statusom, pri čemer morajo izpolnjevati splošne 
pogoje za vpis, navedene v akreditiranem študijskem programu, in doseči najmanj 90 % minimuma 

točk, potrebnih za uvrstitev. Več o postopku je zapisano v poglavju 6. 

 

5.4 Zaključek prijavno-vpisnih rokov 

 

Zaključen prijavni rok pomeni, da je prijava preko spletne aplikacije eVŠ zaprta, da so kandidati_ke 

v primeru omejitve vpisa o tem obveščeni_e, da je bil v primeru omejitve vpisa izpeljan izbirni 

postopek in da so kandidati_ke vpisani_e do roka, določenega v točkah 2.1, 2.2, 2.3 in 2.4 tega 

razpisa.  

 

Vpis poteka na fakultetah Univerze v Mariboru, ki kandidate_ke k vpisu povabijo pisno ali 

elektronsko. Vpis se opravi na podlagi izpolnjenega vpisnega lista. 

 

Za študenta_ko, ki se po prvem vpisu v prvi letnik podiplomskega študijskega programa druge ali 
tretje stopnje izpiše do 15. oktobra 2023, se šteje, da se v ta študijski program ni vpisal_a. 

https://portal.evs.gov.si/prijava/
https://portal.evs.gov.si/prijava
https://moja.um.si/bodoci-studentje/Strani/vpis-podiplomski.aspx
https://moja.um.si/bodoci-studentje/Strani/vpis-podiplomski.aspx
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6. KANDIDATI_KE S POSEBNIMI POTREBAMI IN POSEBNIM STATUSOM V PRIJAVNO-SPREJEMNEM 

POSTOPKU 

 

Kandidati_ke lahko v prijavno-sprejemnem postopku na študijskih programih druge stopnje zaprosijo 

za status kandidata_ke s posebnimi potrebami in status kandidata_ke s posebnim statusom, s katerima 

se lahko uvrstijo na seznam naknadno sprejetih kandidatov_k, pri čemer morajo izpolnjevati splošne 
pogoje za vpis, navedene v akreditiranem študijskem programu, in doseči najmanj 90 % minimuma 

točk, potrebnih za uvrstitev.  
 

6.1 Postopek za dodelitev statusa kandidata_ke s posebnimi potrebami in statusa kandidata_ke s 

posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku 

 

Kandidati_ke zaprosijo za dodelitev statusa kandidata_ke s posebnimi potrebami in statusa 

kandidata_ke s posebnim statusom z individualno prošnjo, ki ji morajo priložiti ustrezne listine, ki 

dokazujejo: 

‒ posebne potrebe, ki so nastale do zaključka predhodnega študija (kandidati_ke s posebnimi 

potrebami so slepi_e in slabovidni_e kandidati_ke oziroma kandidati_ke z okvaro vidne funkcije, 

gluhi_e in naglušni_e kandidati_ke, kandidati_ke z govornojezikovnimi motnjami, gibalno ovirani_e 

kandidati_ke, dolgotrajno bolni_e kandidati_ke, kandidati_ke z avtističnimi motnjami ter 
kandidati_ke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami); 

‒ posebni status, ki dokazuje status vrhunskega_e športnika_ce, priznanega_e umetnika_ce ter 

drugi_e kandidati_ke, ki se udeležujejo (področnih) mednarodnih tekmovanj v obdobju, ki se 
upošteva za sprejem. Kot udeležba na (področnih) mednarodnih tekmovanjih šteje izjemen dosežek, 
ki ga je kandidat_ka dosegel_a. Kandidati_ke s posebnim statusom so tudi tisti_e, ki v času oddaje 
prijave postanejo starši ali so to že postali_e v obdobju, ki se upošteva za sprejem. 

 

Prošnjo pošljejo kandidati_ke fakultetam Univerze v Mariboru, na katere se prijavljajo za vpis, 

priporočeno po pošti najkasneje do 15. septembra 2023, kasneje pa le izjemoma, če je do opravičljivih 
razlogov za dodelitev statusa prišlo po navedenem roku. Na kuverti je treba jasno označiti »Za 

Komisijo za prošnje in pritožbe v prijavnem postopku Univerze v Mariboru«. 
 

Kandidati_ke za dodelitev statusa kandidata_ke s posebnimi potrebami in statusa kandidata_ke s 

posebnim statusom zaprosijo samo enkrat, tudi če se na razpis za vpis prijavljajo z več kot eno prijavo. 
Morebitna odločba o dodelitvi statusa velja za vse oddane prijave, tudi če jih kandidati_ke oddajo 

na različne fakultete.  
 

O dodelitvi statusa in o sprejemu v študijski program odloči Komisija za prošnje in pritožbe v 
prijavnem postopku Univerze v Mariboru, ki o dodelitvi statusa pisno obvesti kandidata_ko in 

fakulteto/-e, na katero/-e je kandidat_ka oddal prijavo. Odločitve Komisije za prošnje in pritožbe v 
prijavnem postopku Univerze v Mariboru o kandidatih_kah s posebnimi potrebami in posebnim 

statusom veljajo za vse fakultete Univerze v Mariboru, vendar samo za prijavno-sprejemni postopek 

po tem razpisu. Dodelitev statusa se lahko upošteva tudi v drugem prijavnem roku oziroma v roku za 

zapolnitev vpisnih mest.  

 

 

7. POSTOPEK PRIZNAVANJA IZOBRAŽEVANJA ZA NAMEN NADALJEVANJA IZOBRAŽEVANJA V 
REPUBLIKI SLOVENIJI ZA KANDIDATE_KE S TUJO LISTINO 

 

Kandidate_ke, ki izpolnjevanje vpisnih pogojev izkazujejo z opravljenim tujim predhodnim 

izobraževanjem, obveščamo, da je njihovo dokazilo o zaključeni izobrazbi predmet priznavanja po 
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Zakonu o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11, 97/11 - popr. in 109/12). 

Ti_e kandidati_ke morajo prijavi priložiti odločbo o priznavanju predhodno pridobljene izobrazbe.  
‒ Kandidati_ke, ki že imajo odločbo o priznanju ali nostrifikacijo, ravnajo v skladu z navodili za 

posredovanje dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev in odločbe posredujejo skupaj z vsemi 

dokazili fakultetam, na katere se prijavljajo.  

‒ Za kandidate_ke, ki še nimajo odločbe o priznanju tujega izobraževanja, pa velja, da izpolnjen 

elektronski obrazec za prijavo za vpis na spletnem portalu eVŠ šteje tudi kot vloga za 
priznanje tujega izobraževanja. Kandidati_ke, ki bodo oddali_e nepopolno prijavo za vpis 

oziroma vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, bodo 

individualno dodatno obveščeni_e o zahtevi in roku za dopolnitev vloge pisno ali elektronsko 

preko portala eVŠ. Šteje se, da je dokument kandidatu_ki vročen drugi delovni dan po dnevu 
objave dokumenta na portalu eVŠ oziroma peti delovni dan v primeru odpreme po pošti.  

 

7.1 Dokumenti, potrebni za postopek priznavanja 

 

1. E-kopija ali fotografija listin/-e o izobraževanju, za katerega se želi, da se obravnava pravica 
dostopa, prijave in obravnave v postopku vpisa pri nadaljevanju izobraževanja, brez legalizacije. 

Verodostojnost kopije listine o izobraževanju bomo preverjali pri izdajatelju listine. Če visokošolski 
zavod ne bo mogel preveriti verodostojnosti listine, se bo kandidate_ke pozvalo, naj pošljejo: 

Original listin/-e o zaključenem izobraževanju v tujini, ki je legaliziran po predpisih in glede na državo 
izvora. Zahteve po legalizaciji glede na državo izvora listin/-e:  

‒ Brez legalizacije: Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka republika, Francija, 
Grčija, Hrvaška, Madžarska, Romunija, Severna Makedonija in Srbija.  

‒ Žig Apostille: Države podpisnice haaške konvencije. Pristojni organi za legalizacijo.  

‒ Zakon o overitvi listin v mednarodnem prometu (Uradni list RS, št. 9/17): vse ostale 

države. 
 

2. E-kopija ali fotografija sodno overjenega prevoda listin/-e o izobraževanju iz 1. točke v slovenski 

ali angleški jezik. V primeru, da mora kandidat_ka poslati prevod listine, bo zanj naknadno 

pozvan_a na spletnem portalu eVŠ. 

3. E-kopija ali fotografija dokazil/-a o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih 

med izobraževanjem. V primeru, da mora kandidat_ka poslati prevod/-e dokazil/-a, bo zanj/-e 

naknadno pozvan_a na spletnem portalu eVŠ. 
4. E-kopija ali fotografija kratkega kronološkega opisa celotnega izobraževanja, relevantnega za 

postopek prijave za vpis in priznavanja tujega izobraževanja (Napišite ga v nekaj stavkih vključno z 
letnicami, kako je potekalo vaše dosedanje izobraževanje).  

5. E-kopija ali fotografija dokazil/-a o opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na ustrezni ravni ali 

drugo ustrezno dokazilo – samo v primerih, ko je to vpisni pogoj za študijski program. Več 

informacij o drugih ustreznih dokazilih najdete v razpisnem besedilu pri posameznem študijskem 
programu. 

6. E-kopija ali fotografija osebnega dokumenta3 na podlagi pisne privolitve kandidata_ke: 

‒ državljani_ke držav članic EU: osebna izkaznica ali potni list (stran z osebnimi podatki 

kandidata_ke, kjer naj bo razvidno ime, priimek, datum in kraj rojstva ter 

državljanstvo), 

 
3 Priloga ni obvezna. Če visokošolska prijavno-informacijska služba ali visokošolski zavod potrebuje vpogled v 
osebni dokument za ugotavljanje istovetnosti in državljanstva posameznika_ice, ga_jo bo le-ta k temu pozval. 

Pristojni organ visokošolskega zavoda je dolžan pridobiti in preveriti dokazila, potrebna za prijavo za vpis in 

priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, kot je določeno s predpisi, ki urejajo dokazila o 
izpolnjevanju vpisnih pogojev in dokumentacijo, ki mora biti priložena vlogi za priznavanje izobraževanja. 

http://portal.evs.gov.si/prijava
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41
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‒ tuji_e državljani_ke iz držav nečlanic EU: potni list (stran z osebnimi podatki 
kandidata_ke, kjer naj bo razvidno ime, priimek, datum in kraj rojstva ter 

državljanstvo). 

7. Dodatna dokazila: organ priznavanja izobraževanja lahko zahteva, da vlagatelj_ica priloži dodatna 
dokazila, če so ta potrebna za presojo vloge. V tem primeru bo kandidat_ka pozvan zanje naknadno 

na spletnem portalu eVŠ. 

 

Zahtevana dokazila se predložijo na portalu eVŠ najkasneje do roka za dopolnitev. Kasnejše dopolnitve 
in spremembe niso možne. Šteje se, da so dokumenti oddani pravočasno tudi, če so oddani 
priporočeno na pošti najkasneje na dan, ko se izteče rok za dopolnitev.  
Seznam zahtevanih dokazil se lahko razlikuje glede na državo izvora listine o izobraževanju, zato 
priporočamo, da se kandidati_ke o podrobnejšem seznamu dokumentov oziroma informacijah v zvezi 

s postopkom predhodno pozanimajo pri pooblaščeni osebi na Univerzi v Mariboru (kontakt: Univerza 

v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, telefon +386 (2) 23 55 263, elektronska pošta: 
recognition@um.si, spletna stran moja.UM.si, uradne ure: od ponedeljka do petka 9.00−11.00 in 
13.00−14.00). 
 

Rok za izdajo odločbe o priznavanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 87/11, 97/11 - popr. in 109/12) je najpozneje dva meseca od prejema popolne 

vloge. Kandidati_ke morajo upoštevati roke, določene za oddajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih 

pogojev v prijavno-sprejemnem postopku. Vloge, ki ne bodo dopolnjene do roka v skladu s pozivom za 

dopolnitev, bodo zavržene v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku in prijave ne bodo 
vključene v izbirni postopek. 
 

Kandidatu_ki, ki je vlogo za priznavanje oddal_a pravočasno, vendar ni pričakovati, da bo do 30. 
septembra 2023 prejel_a odločbo o priznavanju, svetujemo, da na fakulteto naslovi vlogo za 
podaljšanje roka za vpis iz upravičenih razlogov.  
 

 

8. DOKTORSKI ŠTUDIJ 
 

V skladu z 12. členom Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru št. 012/2018/1 s 

spremembami in dopolnitvami je priporočljivo, da ima kandidat_ka pred vpisom praviloma izbranega 

delovnega mentorja_ico, definirano ožje področje, v okviru katerega namerava raziskovati, in 

izdelan okvirni program doktorskega študija (priloga 14 Pravilnika o doktorskem študiju na UM). 
 

Doktorski_a kandidat_ka ob vpisu na doktorski študij sklene s članico, ki izvaja doktorski študijski 
program (oziroma s članicami v primeru medfakultetnih študijskih programov), pogodbo o študiju in 
superviziji na študijskem programu tretje stopnje. V pogodbi se navede ime delovnega mentorja_ice 

in opredeli okvirni vsebinski in terminski plan doktorskega študija ter odgovornosti in dolžnosti 
podpisnikov. S podpisom pogodbe se podpisnika zavežeta, da bosta sodelovala pri izvedbi doktorskega 
študijskega programa v skladu z akreditiranim študijskim programom ter vsebinskim in terminskim 
planom doktorskega študija. V pogodbi je prav tako opredeljen tudi način plačila stroškov, povezanih 
z doktorskim študijem. 
 

 

9. ŠOLNINE IN PLAČEVANJE STROŠKOV, POVEZANIH S ŠTUDIJEM NA UNIVERZI V MARIBORU 

 

Univerza v Mariboru na podiplomskem študiju zaračunava šolnino za: 

 

‒ izredni študij po študijskih programih druge stopnje; 
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‒ redni študij po študijskih programih druge stopnje za kandidate_ke, ki imajo ob vpisu že 
pridobljeno stopnjo izobrazbe, ki po klasifikacijskem sistemu Klasius ustreza najmanj drugi 

bolonjski stopnji, in študentom_kam, ki še nimajo dosežene izobrazbe, ki po klasifikacijskem 

sistemu Klasius ustreza najmanj drugi bolonjski stopnji, če so že izkoristili_e možnost 
brezplačnega študija na drugi bolonjski stopnji; 

‒ redni študij po študijskih programih druge stopnje za del izvajanja, ki presega z nacionalnim 

programom visokega šolstva določene standarde; 

‒ študij po študijskih programih tretje stopnje. 

 

Fakulteta s študentom_ko, ki plačuje šolnino, ob prvem vpisu na študij sklene pogodbo o 

izobraževanju, ob vpisu v višje letnike pa aneks k tej pogodbi. Fakulteta glede na specifiko svojih 

študijskih programov določi natančno vsebino pogodbe, v njej pa med drugim opredeli način plačila 
šolnine (enkratni znesek ali obročno plačevanje), znižanje oziroma oprostitev plačila šolnine, način 
izterjave, zaračunavanje zamudnih obresti in vračilo šolnine v primeru izpisa. 
 

V primeru, da se doktorski_a kandidat_ka odloči za opravljanje eksperimentalnega raziskovalnega dela 
na način, pri katerem materialni stroški presegajo določene standarde in jih ni mogoče financirati iz 
šolnine posameznega študijskega programa, se za opravljanje tega dela IRD sklene poseben aneks k 

pogodbi o študiju in superviziji na študijskem programu tretje stopnje. 

 

Več informacij o financiranju podiplomskega študija je na voljo na spletni strani moja.UM.si.  

 

9.1 Plačilo šolnine v primeru izpisa iz študijskega programa 

 

Študent_ka na študijskem programu druge stopnje je dolžen_na plačati del šolnine tudi, če se izpiše iz 

študijskega programa, in sicer: 

‒ 20 % šolnine, če se izpiše do 31. 10. tekočega študijskega leta, 
‒ 50 % šolnine, če se izpiše do 31. 12. tekočega študijskega leta, 
‒ 100 % šolnine, če se izpiše po 1. 1. tekočega študijskega leta. 

 

Doktorski_a študent_ka je v primeru izpisa iz študijskega programa tretje stopnje dolžan_na plačati del 
šolnine, in sicer: 

– 50 % pogodbene šolnine, če se izpiše po 31. 10., vendar najkasneje do 31. 1. tekočega 
študijskega leta, 

– v celoti mora poravnati šolnino, če se izpiše po 1. 2. v tekočem študijskem letu. 

 

Študent_ka je dolžan_na poravnati vse obveznosti, nastale v zvezi z njegovim_nim študijem, do dneva 

zaključka študija ali do prejema izpisnice z Univerze v Mariboru. 

 

9.2 Pojasnilo glede plačevanja šolnine na študijskih programih druge stopnje 

 

Državljanom_kam Republike Slovenije in državljanom_kam držav članic Evropske unije se šolnine ne 

zaračuna za izobraževanje v okviru podiplomskih študijskih programov druge stopnje z javno 
veljavnostjo, ki se izvajajo kot javna služba. Državljani_ke naslednjih držav nečlanic Evropske unije 
se obravnavajo enako kot državljani_ke Republike Slovenije in Evropske unije: Norveška, Islandija, 
Liechtenstein in Švica. Na podlagi podpisanih protokolov o sodelovanju na področju izobraževanja 
so državljani_ke Črne gore, Kosova, Severne Makedonije, Bosne in Hercegovine ter Srbije za vpis v 

študijskem letu 2023/2024 izenačeni z državljani_kami Republike Slovenije in državljani_kami držav 
članic Evropske unije glede plačila stroškov študija, torej so oproščeni_e plačila šolnine za tujce_ke 

za redni študij.  
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Ne glede na prejšnji odstavek se državljanom_kam Republike Slovenije in državljanom_kam držav 
članic Evropske unije ter državljanom_kam Norveške, Islandije, Liechtensteina, Švice, Črne gore, 
Kosova, Severne Makedonije, Bosne in Hercegovine ter Srbije šolnina zaračuna, če imajo že doseženo 
izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so 
vpisani_e, oziroma še nimajo dosežene izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po 

študijskem programu, v katerega so vpisani_e, in jim je prenehal status študenta v skladu s 70. 
členom Zakona o visokem šolstvu na prejšnjem študijskem programu. 
 

Kandidati_ke, ki so enkrat že ponavljali_e ali enkrat že spremenili_e študijski program, se lahko 
prijavijo in so sprejeti_e za redni študij, vendar je za njihov študij predvideno plačilo šolnine v skladu 

s 77. členom Zakona o visokem šolstvu. 
 

Državljani_ke držav nečlanic Evropske unije morajo plačati šolnino v skladu s Pravilnikom o šolninah 
in bivanju v javnih študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v 
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 77/16, 25/19 in 56/22). Od študijskega leta 2021/2022 dalje se 

državljani_ke Velike Britanije vpisujejo kot državljani_ke držav nečlanic Evropske unije in je za njihov 
študij predvideno plačilo šolnine. Višina šolnine za Slovence_ke brez slovenskega državljanstva in 
državljane_ke držav nečlanic Evropske unije – tujce_ke je določena z višino šolnine za državljane_ke 

Republike Slovenije za posamezen študijski program za izredni študij. 
 

 


