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1.1 Kje lahko najdem informacije o prijavi in vpisu na dodiplomski
visokošolski študij?

Informacije o prijavi, vpisu, razpisanih študijskih programih in vpisnih pogojih je
mogoče najti v Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske
programe v študijskem letu 2019/2020, ki je objavljen na spletnih straneh
visokošolskih prijavno‐informacijskih služb univerz in na spletni strani
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

1.2 Kako in kdaj se lahko kandidati prijavijo za vpis v prvi letnik
dodiplomskega študija v prvem prijavnem roku?

Prvi prijavni rok poteka od 12. februarja do 18. marca 2019.
Prijavo za vpis lahko kandidati oddajo preko elektronske vloge na spletnem
portalu eVŠ
https://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda
samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:
1)
s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne
pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 18. marca 2019.
2)
brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in
geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 18. marca
2019, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti
pristojni visokošolski prijavno‐informacijski službi največ štiri dni po roku,
določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.

1.3 Kdaj bodo znani rezultati izbirnega postopka prvega roka?

1.4 Kdaj in kje bodo objavljeni podatki o minimumih točk za študijske
programe z omejitvijo vpisa?

Rezultati izbirnega postopka bodo znani najkasneje do 25. julija 2019. Vsak
kandidat bo po pošti prejel sklep o rezultatu izbirnega postopka.

Podatki o minimumih točk bodo znani po končanem postopku razvrščanja
prvega prijavnega roka. Objavljeni bodo na spletnih straneh visokošolskih
prijavno‐informacijskih služb.
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1.5 Kdaj in kje bo vpis kandidatov, sprejetih v prvem roku, v prvi letnik
dodiplomskega študija?

Vpis sprejetih kandidatov v prvem roku bo na visokošolskih zavodih od 26. julija
do 16. avgusta 2019. Visokošolski zavodi bodo kandidate k vpisu pisno povabili.

OPOZORILO! Če se vpisa ne boste udeležili, bo štelo, da odstopate od vpisa, vaše
vpisno mesto pa se bo kot prosto vpisno mesto razpisalo v drugem prijavnem
roku.

1.6 Kaj storiti, če se vpisa ne morete udeležiti?

V primeru, da se vpisa na dan, ki ga določi visokošolski zavod, ne morete
udeležiti, morate obvestiti visokošolski zavod, kamor ste bili sprejeti, in se
dogovoriti o nadaljnjih možnostih. Za izvedbo vpisa lahko pooblastite drugo
osebo.
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1.7 Kdaj in kje bodo objavljena prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok?

Podatki o še prostih vpisnih mestih za drugi prijavni rok bodo 21. avgusta 2019
objavljeni na spletnem portalu eVŠ, spletnih straneh prijavnih služb Univerze v
Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem, Univerze v Novi Gorici
in na spletnih straneh visokošolskih zavodov.

1.8 Kdaj poteka drugi prijavni rok?

Drugi prijavni rok poteka od 22. do 29. avgusta 2019.

1.9 Kako se lahko kandidati prijavijo v drugem prijavnem roku?

1.10 Kdo lahko odda prijavo v drugem prijavnem roku?

Prijavo za vpis lahko kandidati oddajo preko elektronske vloge na spletnem
portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda samo
eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:

V drugem prijavnem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo naslednji
kandidati:

1)
s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne
pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 29. avgusta 2019.
2)
brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in
geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 29. avgusta
2019, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti
pristojni visokošolski prijavno‐informacijski službi največ pet dni po roku,
določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.

‐ ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku,
‐ se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov,
‐ se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem
roku, oziroma so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 16. 8. 2019.
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1.11 Kdaj bodo znani rezultati izbirnega postopka v drugem roku?

Kandidati bodo prejeli sklep o rezultatu izbirnega postopka v drugem roku
najkasneje do 24. septembra 2019.

1.13 Ali je še možnost prijave po drugem prijavnem roku?
Po izteku drugega prijavnega roka bo potekal še Rok za zapolnitev še prostih
vpisnih mest.
Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest bo potekal od 25. do 26. septembra
2019 do 12. ure.
V tem roku se bodo na še prosta vpisna mesta lahko prijavili:
‐ kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku,
‐ kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega
leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov,
‐ kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se
ne bo izvajal.

1.12 Kdaj in kje bo vpis kandidatov, sprejetih v drugem roku, v prvi letnik
dodiplomskega študija?

Vpis sprejetih kandidatov v drugem roku izbirnega postopka bo na visokošolskih
zavodih od 25. do 30. septembra 2019. Visokošolski zavodi bodo kandidate k
vpisu pisno povabili.

1.14 Kakšen je postopek prijave v Roku za zapolnitev še prostih vpisnih
mest?
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
https://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda največ tri prijave. V
eni prijavi kandidat napiše en študijski program. Če se prijavlja:
1.
s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega prijavo za vpis v eVŠ odda do 26.
septembra 2019 do 12. ure. Visokošolskemu zavodu mora po pošti poslati ali osebno
dostaviti tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa (na prilogi mora biti
naveden sklic na številko prijave za vpis). Vse priloge mora visokošolski zavod prejeti
najkasneje do 26. septembra 2019 do 18. ure.
2.
brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora
obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 26. septembra 2019 do 12. ure, ga nato
natisniti, podpisati in ga s prilogami, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa, osebno
dostaviti ali poslati po pošti pristojnemu visokošolskemu zavodu, ki jih mora prejeti
najkasneje 26. septembra 2019 do 18. ure.
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1.15 Ali velja starostna omejitev za vpis v redni študij?

Za vpis na visokošolski študij ni starostne omejitve ne glede na način študija
(redni/izredni).

1.17 Ali se lahko kandidat, ki je že ponavljal ali spremenil študijski
program, ponovno prijavi za vpis v prvi letnik rednega študija?
Kandidati, ki so enkrat že ponavljali ali enkrat že spremenili študijski program, se
za redni študij lahko prijavijo, vendar je za njihov študij predvideno plačilo
šolnine skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu. V tem primeru se šolnina
plačuje ves čas študija.

1.16 Ali se zaposleni kandidat lahko prijavi za vpis na redni študij?

Oseba, ki je redno zaposlena, se lahko vpiše tudi na redni študij. Na status
študenta zaposlitveni status študenta ne vpliva. Vpliva pa zaposlitveni status na
druge pravice in ugodnosti, ki so vezane na statusa študenta (zavarovanje,
subvencionirana prehrana in prevoz).

1.18 Kdaj in na katera vpisna mesta se lahko prijavijo kandidati - tuji
državljani, ki imajo stalno bivališče v R Sloveniji in so starši oziroma
eden od staršev/skrbnikov rezidenti R Slovenije za davčne namene?

Ti kandidati se prijavijo v rokih in na vpisna mesta, ki so razpisana za slovenske
državljane in državljane držav članic EU.
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1.19 Po katerem postopku in na katera vpisna mesta se lahko prijavijo
osebe z mednarodno zaščito oziroma prosilci za mednarodno zaščito?

Ti kandidati se prijavijo v rokih in na vpisna mesta, ki so razpisana za slovenske
državljane in državljane držav članic EU.

1.20 Po katerem postopku in na katera vpisna mesta se lahko prijavijo
kandidati, ki so hkrati Slovenci brez slovenskega državljanstva in
državljani države članice EU?
Kandidati, ki so hkrati Slovenci brez slovenskega državljanstva in državljani države
članice EU, lahko oddajo dve prijavi, in sicer kot Slovenci brez slovenskega
državljanstva in kot državljani držav članic EU. Če so sprejeti z obema prijavama na
dva različna študijska programa, lahko izberejo želeni študijski program.
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1.21 Kje si lahko kandidat (tuj državljan) uredi EMŠO in davčno številko?
EMŠO se ureja na upravni enoti in ni pogoj za pridobitev davčne številke. Za
davčno številko je potrebno zaprositi na finančnem uradu. Davčna številka je
potrebna tudi za ureditev zdravstvenega zavarovanja v R Sloveniji. Če imate
davčno številko ni nujno, da ste tudi davčni zavezanec v R Sloveniji. Davčni
zavezanec je tisti, ki v R Sloveniji prejme kakršnokoli plačilo oz. dohodek.

1.22 Ali se lahko kandidat, ki se je iz določenega dodiplomskega
študijskega programa izpisal najkasneje do 15. 10. (po tem, ko se je istega
leta nanj prvič vpisal v 1. letnik), naslednje leto ponovno prijavi za vpis v
ta isti študijski program?

Kandidat se lahko naslednje leto ponovno prijavi in v primeru, če je sprejet, vpiše
na isti študijski program.

1.23 Ali se lahko kandidat, ki je zaključil srednje strokovno izobraževanje
z zaključnim izpitom do leta 2002 vpiše na univerzitetne oziroma enovite
magistrske študijske programe?

Kandidat, ki je zaključil srednje strokovno izobraževanje z zaključnim izpitom do
leta 2002, se ne more vpisati na univerzitetne oziroma enovite magistrske
študijske programe, saj ne izpolnjuje vpisnih pogojev za navedene študijske
programe.

Vir: Zakon o visokem šolstvu
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Vir:
‐ Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2019/2020
(Objave MIZŠ, 1. februar 2019);
‐ Merila in pogoji
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2.1 Kako in kdaj se za vpis v 1. letnik dodiplomskih študijskih programov
Univerze v Mariboru prijavijo tuji državljani (nedržavljan EU) in Slovenci
brez slovenskega državljanstva)?
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
https://portal.evs.gov.si/prijava/, in sicer, če se prijavlja:
1)
s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja,
temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 19.04.2019. Po pošti mora v rokih za pošiljanje
prilog k prijavi priporočeno poslati zahtevane priloge pristojni Visokošolski prijavno–
informacijski službi UM.
2)
brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom)
mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 19.04.2019, nato natisniti,
podpisati in ga priporočeno poslati po pošti do 24.04.2019, pristojni Visokošolski
prijavno–informacijski službi UM. Zahtevane priloge (kandidati naj preverijo na
spletnih straneh visokošolskih zavodov) mora kandidat poslati v predpisanih rokih,
ki so navedeni v razpisu za vpis.

2.2 Katera dokazila morajo tuji državljani (nedržavljani EU in Slovenci
brez slovenskega državljanstva) predložiti v prijavnem postopku?
V prijavno‐sprejemnem postopku je potrebno predložiti naslednja dokazila:
‐ overjena kopija listine, iz katere je razvidno državljanstvo (rojstni list ali potrdilo o
državljanstvu ali potni list ali osebna izkaznica);
‐ sodno overjeni prevod v slovenski ali angleški jezik (prevoda ni potrebno prilagati za
naslednje jezike: angleščina, hrvaščina, bosanščina in srbščina, če je pisava listine v latinici)
listine, iz katere je razvidno državljanstvo (rojstni list ali potrdilo o državljanstvu ali potni
list ali osebna izkaznica);
‐ overjene kopije zaključnega spričevala ter spričeval zadnjih dveh letnikov končane
srednje šole, kjer je zapisan splošni učni uspeh posameznega letnika);
‐ sodno overjeni prevodi v slovenski ali angleški jezik (prevoda ni treba prilagati za
naslednje jezike: angleščina, hrvaščina, bosanščina in srbščina, če je pisava listine v latinici)
zaključnega spričevala ter spričeval zadnjih dveh letnikov končane srednje šole;
‐odločba o priznavanju v tujini pridobljene izobrazbe za namen nadaljevanja izobraževanja
ali odločba o nostrifikaciji spričeval, pridobljenih v tujini;
‐ potrdilo o znanju slovenskega jezika (samo za VZ, ki to zahtevajo).

2.3 Do kdaj morajo tuji državljani (nedržavljani EU in Slovenci brez
slovenskega državljanstva) predložiti zahtevana dokazila v prijavnem
postopku?

2.4 Kje kandidat pridobi odločbo o priznavanju v tujini pridobljenega
izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja?

Kandidati, ki so že zaključili srednješolsko izobraževanje, morajo poslati vsa
dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev, vključno z odločbo o priznavanju, če
jim je bila ta že izdana, do 10. julija 2019.

Postopek priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja
se za visokošolske zavode Univerze v Mariboru izvaja na univerzi.

Kandidati, ki bodo letos zaključili svoje srednješolsko izobraževanje, lahko vsa
dokazila, vključno z odločbo o priznavanju, pošljejo najkasneje do 18. avgusta
2019.

Postopek priznavanja se začne z oddajo prijave za vpis preko portala eVŠ. Prijava
za vpis je hkrati tudi vloga za priznavanje.
Informacije o postopku priznavanja:
Univerza v Mariboru, VPIS
Slomškov trg 15, 2000 Maribor,
Tel.: +386 (0)2 23 55 263, e‐mail: recognition@um.si
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2.5 Kdaj bodo znani rezultati izbirnega postopka 1. prijavnega roka za tuje
državljane (nedržavljane EU in Slovence brez slovenskega državljanstva)?

Vsem kandidatom z veljavno prijavo bo izdan pisni Sklep o rezultatu izbirnega
postopka najkasneje do 6. 9. 2019. Sklep bo poslan na sporočeni poštni naslov
za obveščanje.

2.6 Ali morajo tuji državljani (nedržavljani EU in Slovenci brez slovenskega
državljanstva) opravit izpit iz slovenskega jezika pred vpisom v 1. letnik
dodiplomskega študija?

Visokošolski zavodi univerze lahko določijo raven zahtevanega znanja
slovenskega jezika in termin (letnik študija), do katerega mora študent opraviti
izpit iz slovenskega jezika.
Več informacij je dostopnih na www.vpis.um.si (povezava »Tujci«).

2.7 Kdaj in kje bo potekal vpis v 1. letnik dodiplomskega študija Univerze
v Mariboru za tuje državljane (nedržavljani EU in Slovenci brez
slovenskega državljanstva), ki bodo sprejeti v 1. prijavnem roku?

Sprejeti kandidati se bodo lahko s prejetim Sklepom o rezultatu izbirnega
postopka vpisali na referatu visokošolskega zavoda, kamor bodo sprejeti,
najkasneje do 30. septembra 2019. Kandidati, ki bodo naknadno uvrščeni na
seznam sprejetih kandidatov (pritožbeni postopek), se bodo lahko vpisali
najkasneje do 30. oktobra 2019.

2.8 Kaj storiti, če se kandidat vpisa osebno ne more udeležiti?

Kandidat lahko s pisnim pooblastilom pooblasti drugo osebo za izvedbo vpisa.
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2.9 Ali tuji državljani (nedržavljani EU in Slovenci brez slovenskega
državljanstva) plačajo šolnino?

2.10 Ali se je možno prijaviti za vpis v 1. letnik dodiplomskega študija tudi
po končanem prvem prijavnem roku?

Skladno s Pravilnikom o šolninah in bivanju v javnih študentskih domovih za
Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v R Sloveniji morajo državljani
držav, ki niso članice EU, plačevati šolnine za študij po javnoveljavnih študijskih
programih. Višino šolnine določi visokošolski zavod in je enaka šolnini za izredni
študij za državljane RS. Šolnino kandidati plačajo ob vpisu na fakulteto za tekoče
študijsko leto. Cenik je objavljen na spletni strani Univerze v Mariboru (povezava
Študij na UM/Financiranje).

Na Univerzi v Mariboru bo od 11. do 13. septembra 2019 potekal drugi prijavni rok.

Plačila šolnine za redni dodiplomski študij so oproščeni tuji državljani s stalnim
bivališčem v RS in ki so sami oz. njihovi starši/skrbniki rezidenti RS za davčne
namene, državljani EU in državljani držav, s katerimi ima RS sklenjene bilateralne
sporazume (Bosna in Hercegovina, Severna Makedonija, Črna Gora, Srbija,
Kosovo).

V drugem prijavnem roku se na še prosta oziroma razpisana vpisna mesta lahko
prijavijo kandidati:
‐
ki niso oddali prve prijave za vpis in
‐
kandidati, ki se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi navedenih študijskih
programov.
Kandidati lahko oddajo največ tri prijave. V eni prijavi kandidat napiše en študijski
program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis.
Prijavo za vpis v 1. letnik dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programov
kandidati oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ :
https://portal.evs.gov.si/prijava/.
Informacije o prijavnih rokih na drugih slovenskih univerzah so na voljo v razpisu za
vpis.

2.11 Kako poteka prijava v drugem prijavnem roku?
Kandidati, ki se prijavljajo s kvalificiranim digitalnim potrdilom, morajo prijavo oddati
elektronsko v eVŠ najkasneje do 13. septembra 2019. Po pošti obrazca ni treba pošiljati.
Kandidati, ki se prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim
imenom in geslom) morajo obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 13.
septembra 2019, ga nato tudi natisniti, podpisati in ga poslati, skupaj z zahtevano
dokumentacijo, priporočeno po pošti fakulteti do 14. septembra 2019.

2.12 Ali lahko kandidat, ki je državljan države članice EU in hkrati
Slovenec brez slovenskega državljanstva, odda prijavo za vpis po
postopku za slovenske in EU državljane ter po postopku za tujce In
Slovence brez slovenskega državljanstva??

Takšen kandidat lahko odda prijavi po obeh postopkih.

Kandidati vso zahtevano dokumentacijo do zaključka prijavnega roka pošljejo oz.
dostavijo neposredno na fakulteto na katero se prijavljajo.
Drugi prijavni rok poteka neposredno na fakultetah, zato si lahko kandidati vse potrebne
informacije pridobijo v referatih fakultet, ki jih zanimajo.
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2.13 Ali imajo tuji državljani (nedržavljani EU in Slovenci brez slovenskega
državljanstva) možnost bivanja v študentskih domovih?

Glede možnosti bivanja v študentskih domovih je potrebno kontaktirati
Študentske domove (kontakt: Študentski domovi Maribor, Gosposvetska cesta
83, 2000 Maribor, Slovenija, tel.: 02/228‐42‐00, e‐pošta: umsd@um.si,
www.studentskidomovi.um.si.

2.14 Kako si tuji študent lahko uredi zdravstveno zavarovanje v Republiki
Sloveniji?
Tuji študenti – državljani držav članic EU, EGP, Švice in Avstralije, imajo v času
začasnega bivanja v Sloveniji pravico do uveljavljanja nujnih oziroma potrebnih
zdravstvenih storitev, in sicer na osnovi Evropske kartice zdravstvenega
zavarovanja. Veljaven je tudi certifikat, ki velja kot nadomestilo. Evropsko
kartico zdravstvenega zavarovanja oziroma certifikat izda matična država, iz
katere študent prihaja. Za zavarovance Avstralije je ob predložitvi potnega lista
to dokazilo kartica Medicare.
Državljani držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjen bilateralni
sporazum o socialnem zavarovanju, npr. Hrvaške, Severne Makedonije, Bosne
in Hercegovine, Srbije, Črne gore imajo pravico le do uveljavljanja nujnih
zdravstvenih storitev. Več informacij je na voljo na spletni strani slovenskega
Ministrstva za zdravje
(http://www.mz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_konvencije
_in_sporazumi_ki_zavezujejo_republiko_slovenijo

2.15 Kako si uredijo zdravstveno zavarovanje študenti, ki niso državljani
držav članic EU, EGS ali Avstralije oziroma držav, s katerimi ima Slovenija
sklenjen bilateralni sporazum o socialnem zavarovanju?
Tuji študenti, ki niso državljani držav članic EU, EGS, Švice in Avstralije ali niso
državljani držav, s katerimi ima Slovenija sklenjen bilateralni sporazum o socialnem
zavarovanju, lahko sklenejo komercialno obvezno zdravstveno zavarovanje ali
obvezno zdravstveno zavarovanje na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Več informacij je mogoče najti na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(http://www.zzzs.si/).
Na nekaterih študijskih programih, ki jih izvaja Univerza v Mariboru, je zaradi
praktičnega usposabljanja (vaje, ekskurzije, praktično delo) obvezno tudi
zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
Obvezno zdravstveno zavarovanje v RS za tuje študente ni vključeno v ceni šolnine.
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2.16 Kje si lahko kandidat (tuj državljan) uredi EMŠO in davčno številko?

EMŠO se ureja na upravni enoti in ni pogoj za pridobitev davčne številke. Za
davčno številko je potrebno zaprositi na finančnem uradu. Davčna številka je
potrebna tudi za ureditev zdravstvenega zavarovanja v R Sloveniji. Če imate
davčno številko ni nujno, da ste tudi davčni zavezanec v R Sloveniji. Davčni
zavezanec je tisti, ki v R Sloveniji prejme kakršnokoli plačilo oz. dohodek.
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3.1 Kaj razumemo pod pojmom »čas študija«?

3.2 Kdaj pridobi študent, ki se v mesecu avgustu ali septembru vpiše v 1.
letnik dodiplomskega študija, status študenta?

Čas študija je obdobje od 1. oktobra študijskega leta, ko se je študent prvič vpisal
v študijski program posamezne stopnje, do dneva, ko je po prvem programu te
stopnje tudi diplomiral, upoštevajoč 69. člen Zakona o visokem šolstvu.

Kandidat pridobi status študenta 1. oktobra tega leta.

Vir: MIZŠ (e‐sporočilo z dne 2. 6. 2017)
Vir: MIZŠ (e‐sporočilo z dne 2. 6. 2017)
3. 3 Ali se od študentov, ki želijo zamenjati študijski program, ob vpisu
lahko zahteva izpisnica iz starega študijskega programa?
Pravico do spremembe študijskega programa ali smeri skladno s 66. členom Zakona
o visokem šolstvu in vpisa v nov (brezplačni) študijski program lahko posameznik
koristi le enkrat tekom študija. Pred vpisom na nov študijski program se mora
študent izpisati iz prejšnjega študijskega programa, kajti hkraten vpis na dveh
visokošolskih zavodih je možen le v primeru vzporednega študija.
Izpis iz študijskega programa zahteva tudi visokošolski zavod pred samim vpisom v
nov študijski program, saj je iz evidence študentov in diplomantov – evidenca 'eVŠ',
ki se vodi na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, razvidno, na kateri
visokošolski zavod in študijski program je študent vpisan.

3. 4 Ali lahko študent dokonča študij v krajšem času, kot je predvideno s
študijskim programom?

V skladu s 66. členom Zakona o visokem šolstvu lahko študenti napredujejo in
dokončajo študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom. S
statutom visokošolskega zavoda se podrobneje uredijo postopki in pravila o
napredovanju, vključno s pogoji za hitrejše napredovanje.
Za več informacij o možnostih dokončanja študija v krajšem času se lahko študenti
obrnejo na referat fakultete, kamor so vpisani.

Vir: Zakon o visokem šolstvu, dopis MIZŠ z dne 6. 6. 2016
Vir: Zakon o visokem šolstvu
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3. 5 Katere so bistvene spremembe glede statusa študenta, ki jih je
uvedel Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/2012 in vse
nadaljnje spremembe in dopolnitve)?
Zakon za uravnoteženje javnih financ spreminja 70. člen Zakona o visokem
šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 ‐ uradno prečiščeno besedilo, 40/12 ‐ ZUJF, 57/12 ‐
ZPCP‐2D, 109/12, 85/14), ki določa prenehanje statusa študenta.
Še posebej pomembno določilo je, da ne glede na četrto alineo 1. odst. 70. člena
Zakona o visokem šolstvu študentu status preneha ob zaključku zadnjega
semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali
smer. V tem primeru študent ne more koristiti statusa absolventa.
Ker so se začele spremembe in dopolnitve 70. člena Zakona o visokem šolstvu
uporabljati s študijskim letom 2012/2013, se to določilo ne uporablja za
študente, ki so možnost ponavljanja letnika študija ali spremembe študijskega
programa ali smeri izkoristili do izteka študijskega leta 2011/2012.

3. 6 Ali se lahko kandidat, ki je zaposlen, prijavi in vpiše na redni študij?

Da. Oseba, ki je redno zaposlena, se lahko vpiše na redni študij. Na status
študenta zaposlitveni status študenta ne vpliva. Vpliva pa zaposlitveni status na
druge pravice in ugodnosti, ki so vezane na statusa študenta. Študent, ki je redno
zaposlen, ne more opravljati dela preko napotnice študentskega servisa, ne
more prejemati štipendije ter ni upravičen do subvencioniranega prevoza,
prehrane in bivanja v študentskem domu, prav tako zaposlen študent ne more
biti vključen v zdravstveno zavarovanje preko staršev kot družinski član.

Vir: Zakon o visokem šolstvu, področni predpisi

3. 7 Ali ima študent pravico do ponavljanja letnika študija ali do
spremembe študijskega programa ali smeri zaradi neizpolnitve
obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu tako na prvi kot tudi
na drugi stopnji študija?

Študent ima pravico do ponavljanja letnika študija ali do spremembe študijskega
programa ali smeri zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem
programu tako na prvi kot tudi na drugi stopnji študija.

Vir: MIZŠ (e‐sporočilo z dne 3. 3. 2011)
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3.8 Ali se lahko študent, ki je po zaključku zadnjega letnika oziroma
semestra prekinil študij za leto ali več, ponovno vpiše v zadnji letnik kot
ponavljalec (če izpolnjuje pogoje za ponovni vpis) oziroma ali se mu lahko
podaljša status študenta zadnjega letnik iz upravičenih razlogov?

3.9 Kaj se zgodi s pravicami, ki izhajajo iz statusa študenta, če se študent
med študijskim letom zaposli (sklene pogodbo o delovnem razmerju)?

Ob upoštevanju 4. alineje 1. odstavka 70. člena Zakona o visokem šolstvu študentu
njegov status študenta preneha 12 mesecev po zaključku zadnjega semestra, zato
po prekinitvi študija po zadnjem letniku študent ne more vpisati ponavljanja
zadnjega letnika oziroma se mu status študenta ne more podaljšati.

Študentu, ki je med časom študija sklenil pogodbo o delovnem razmerju, prenehajo
pravice, ki izhajajo iz statusa študenta. V kolikor bi mu po določenem času nato
prenehalo delovno razmerje, ta študent ponovno pridobi vse pravice, ki izhajajo iz
statusa študenta, vendar je nekatere od teh dolžan sam ponovno urediti. Tak
študent pa izgubi pravico do bivanja v študentskem domu za tekoče študijsko leto,
ki jo lahko ponovno pridobi šele v naslednjem študijskem letu.

Vir. dopis MIZŠ z dne 2. 8. 2012

Vir: zapisnik sestanka vodij referatov z dne 10. 3. 2017

3.10 Kdaj študentu preneha status, če le-ta diplomira na 1. stopnji študija?

Študent, ki med študijskim letom diplomira na 1. stopnji študija, obdrži status
študenta do 30. 9. tekočega študijskega leta.

3.11 Kolikokrat lahko ima študent odobreno podaljšanje statusa študenta
iz upravičenih razlogov?

Podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov je mogoče uveljaviti le enkrat
(za največ eno študijsko leto) na posamezni študijski stopnji.

Navedeno velja tudi za 2. stopnjo študija in enovite magistrske študijske programe.
Študentu, ki zaključi študijski program 2. stopnje oziroma enovit magistrski študijski
program, preneha status študenta z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil
študij.

Vir: zapisnik sestanka vodij referatov z dne 10. 3. 2017
Vir: zapisnik sestanka vodij referatov z dne 10. 3. 2017
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3.12 Ali se lahko študent vpiše na isti študijski program, iz katerega se je
že izpisal?

3.13 Za kakšno obdobje se lahko študentu podaljša status študenta iz
upravičenih razlogov?

V študijski program, iz katerega se je posameznik izpisal na lastno željo, se ne
more več vpisati. Navedeno velja tako za redni kot tudi za izredni način študija
na istem študijskem programu.

V skladu z 214. členom Statuta UM se lahko študentu status študenta podaljša
»za eno leto«.
V skladu s 70. členom ZViS lahko visokošolski zavod študentu iz upravičenih
razlogov status podaljša le enkrat v času študija in največ za eno študijsko leto
(to pomeni enkrat tekom študija na isti stopnji).

Vir: MIZŠ (e‐sporočilo z dne 13. 6. 2017)
Vir: Statut UM, Zakon o visokem šolstvu
3.14 Ali se študent, ki zaključi študijski program prve ali druge stopnje
lahko odpove statusu študenta?

V skladu s 5. odst. 70. čl. Zakona o visokem šolstvu in 3. odst. 9. člena Zakona za
urejanje položaja študentov se študent, ki zaključi študijski program prva oziroma
druge stopnje, od 1. 10. 2018 lahko odpove statusu študenta po zaključku
študijskega programa.

Vir: Dopis MIZŠ z dne 05.04.2018

3.15 Ali se lahko študent, ki je v preteklih letih že spremenil študijski
program, vpiše na isti študijski program, na katerega je trenutno vpisan,
vendar na drugačen način študija?
Študent se ne more vpisati na isti študijski program, na katerega je že vpisan, tudi
če gre za menjavo načina študija, saj je v svojem študijskem izobraževanju že
spremenil študijski program.
Takšen študent lahko le ob napredovanju v višji letnik študijskega programa, kamor
je že vpisan, zamenja način študija.
Primer: štud. leto 2015/16: vpis v 1. letnik UM PF; štud. leto 2016/17: vpis v 1. letnik
izredno UM EPF, Ekonomske in poslovne vede UN (koriščenje pravice do menjave ŠP in
vpisa v nov ŠP); študijsko letno 2017/18: študent ne more ponavljati letnika, tudi ne
more menjati načina študija, da bi šel npr. v 1. letnik, redni način študija na UM EPF,
Ekonomske in poslovne vede UN; v naslednjem študijskem letu lahko napreduje v višji
letnik, torej v 2. letnik. Ali lahko v 2. letniku spremeni način študija iz izrednega v redno?
Da, lahko.
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3.16 Ali se lahko študent prijavi in vpiše v isti študijski program, v
katerega je že bil vpisan in se je iz tega programa izpisal, vendar na
drugačen način študija?

Študent se ne more vpisati na isti študijski program, na katerega je že bil vpisan in
se je iz tega programa izpisal.
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4.1 Kje je mogoče najti informacije o višini šolnin za študijsko leto
2019/2020?

Informacije o šolninah za študijske programe Univerze v Mariboru za študijsko
leto 2019/2020 je mogoče najti na spletni strani Univerze v Mariboru
(www.um.si), na povezavi Študij na UM/Financiranje.
Cenik storitev za Univerzo v Mariboru se sprejema meseca junija tekočega leta
za naslednje študijsko leto in je objavljen na spletni strani Univerze v Mariboru.

4.2 Kdaj se študentom državljanom R Slovenije in državljanom držav članic
EU v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Ur.l. RS, št. 32/12 – uradno
prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16,
61/17 – ZUPŠ in 65/17) zaračuna šolnina?
Zakon o visokem šolstvu v 77. členu določa naslednje:
Državljanom Republike Slovenije in državljanom držav Evropske unije šolnine ni
mogoče predpisati za izobraževanje v okviru dodiplomskih študijskih programov
in podiplomskih študijskih programov druge stopnje z javno veljavnostjo, ki se
izvajajo kot javna služba.
Ne glede na prejšnji odstavek se državljanom Republike Slovenije in državljanom
članic Evropske unije šolnina zaračuna, če imajo že doseženo izobrazbo, ki
ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v
katerega so vpisani, oziroma še nimajo dosežene izobrazbe, ki ustreza najmanj
ravni izobrazbe pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani, in
jim je prenehal status študenta v skladu s 70. členom Zakona o visokem šolstvu
na prejšnjem študijskem programu.
Navedeno velja tudi, če si kandidat pridobi izobrazbo v tujini.
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4.3 Ali tuji državljani (nedržavljani EU in Slovenci brez slovenskega
državljanstva) plačajo šolnino?

4.4 Kdo ne plača šolnine za redni dodiplomski študij?
Šolnine za redni dodiplomski študij ne plačajo:

Skladno s Pravilnikom o šolninah in bivanju v javnih študentskih domovih za
Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v R Sloveniji (Uradni list RS, št.
77/16) morajo državljani držav, ki niso članice EU, plačevati šolnine za študij po
javnoveljavnih študijskih programih. Višino šolnine določi visokošolski zavod in
je enaka šolnini za izredni študij za državljane RS. Šolnino kandidati plačajo ob
vpisu na fakulteto za tekoče študijsko leto. Cenik je objavljen na spletni strani
Univerze v Mariboru (povezava Študij na UM/Financiranje).
Kategorije študentov ‐ tujih državljanov, ki ne plačajo šolnine za redni študij so
navedene v točki 4.4 tega poglavja.

‐ slovenski državljani,
‐ državljani držav članic EU, Švice, Liechtensteina, Islandije, Norveške,
‐ tuji državljani s stalnim bivališčem v RS, ki so samo oziroma starši/skrbniki rezidenti
RS za davčne namene in osebe s priznano mednarodno zaščito ter prosilci za
mednarodno zaščito,
‐ Slovenci brez slovenskega državljanstva, štipendisti Javnega štipendijskega,
razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS,
‐ državljani držav, s katerimi ima RS sklenjene dvostranske ali večstranske sporazume
o sodelovanju na področju izobraževanja oziroma vzajemnosti (Bosna in
Hercegovina, Črna gora, Kosovo, Severna Makedonija, Srbija).

4.5 Ali se študentom, ki zamenjajo študijski program, pred tem pa še niso
koristili pravice do ponavljanja letnika ali menjave študijskega programa,
zaračuna šolnina?

Študentom, ki še niso koristili pravice do ponavljanja letnika ali spremembe
študijskega programa oziroma smeri na isti stopnji študija, se na rednem študiju
šolnina ne zaračuna, ne glede na letnik, v katerega se vpišejo v novem študijskem
programu.

Vir: zapisnik 4. sestanka Delovne skupine VPIS z dne 10. 4. 2017
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4.6 Ali se študentom, ki so že izkoristili pravico do ponavljanja letnika ali
spremembe študijskega programa, v primeru ponovne menjave
študijskega programa zaračuna šolnina?

4.7 Ali lahko študent, ki je vstopil v študijski program na izredni način
študija, preide v višjem letniku na redni način študija? Ali ta študent v
višjem letniku plača šolnino?

Če je študent že izkoristil pravico do ponavljanja letnika ali spremembe
študijskega programa, na novem študijskem programu plačuje šolnino ne glede
na letnik, v katerega se vpiše in ves čas študija.

Če študent študijskega programa vstopi vanj na izredni način, mu visokošolski
zavod v skladu s svojimi pravili lahko odobri prehod v višji letnik rednega študija;
ta študent ne plača šolnine, če še ni ponavljal letnika ali spremenil študijskega
programa oziroma smeri.

Vir: zapisnik 4. sestanka Delovne skupine VPIS z dne 10. 4. 2017
Vir: zapisnik 4. sestanka Delovne skupine VPIS z dne 10. 4. 2017
4.8 Ali študent, ki se vpiše na enoviti magistrski študijski program in že ima
doseženo raven izobrazbe prve stopnje, plačuje šolnino?

Enoviti magistrski študijski programi se skladno s 33. členom Zakona o visokem
šolstvu uvrščajo v študijske programe druge stopnje. V povezavi s 77. členom se
diplomantom študijskih programov prve stopnje ne zaračuna šolnina ob vpisu na
redni študij enovitih magistrskih študijskih programov, saj še nimajo dosežene
druge stopnje izobrazbe

4.9 Ali študenti, ki se vpišejo v nov študijski program iste stopnje kot
diplomanti, za katero so že pridobili izobrazbo, plačujejo šolnino?
Študenti, ki se vpišejo na študijski program iste stopnje, za katero so že pridobili
izobrazbo, na tem študijskem programu plačujejo šolnino v skladu s 77. členom
Zakona o visokem šolstvu (velja tako za redni kot izredni študij).
Zgoraj zapisano velja za študente, ki so se vpisali kot diplomanti od študijskega
leta 2017/2018 naprej.
Za študente, ki so se v študijskem letu 2016/17 vpisali na redna vpisna mesta za
diplomante velja, da da za njihov študij ni predvideno plačilo šolnine, če je
izpolnjen pogoj rednega napredovanja, v nasprotnem primeru pa šolnino
plačujejo. Za redno napredovanje se smatra napredovanje v višji letnik brez
vmesnih prekinitev, tudi brez ponavljanja letnika.

Vir: Zakon o visokem šolstvu

Vir: dopis MIZŠ z dne 2. 6. 2017
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4.10 Ali študenti vzporednega študija plačujejo šolnino?

Študentom, ki so se vpisali na vpisna mesta za redni vzporedni študij v
študijskem letu 2016/17 ali prej, visokošolski zavodi ne zaračunajo šolnine, če so
na matičnem študiju že diplomirali (ali še bodo), ob predpostavki, da na
vzporednem študiju redno napredujejo v višji letnik. V kolikor pogoj rednega
napredovanja ni izpolnjen, študentom s študijskim letom 2017/18 (ali kadarkoli
kasneje) visokošolski zavod zaračuna šolnino na vzporednem študiju, če so na
matičnem študiju diplomirali, in sicer z vpisom v naslednjem letniku študija. Za
redno napredovanje se smatra napredovanje v višji letnik brez vmesnih
prekinitev, tudi brez ponavljanja letnika.

4.11 Ali mora diplomant študijskega programa 1. stopnje, ki se kot
diplomant vpiše na enovit magistrski študijski program, plačati šolnino za
študij na tem študijskem programu?

Diplomantu študijskega programa 1. stopnje ni potrebno plačati šolnine za študij
na enovitem magistrskem študijskem programu, saj še nima dosežene izobrazbe
2. stopnje.

Vir: dopis MIZŠ z dne 2. 6. 2017
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5.1 Po katerem študijskem programu je treba omogočiti zaključek študija
študentom, ki ponavljajo letnik študija na študijskem programu, v katerega
so vpisani?

Zakon o visokem šolstvu v 66. členu določa, da ima študent pravico, da se
izobražuje in dokonča študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu, če redno
napreduje. V primeru, da študent ponavlja letnik študija, nadaljuje svoj študij s
to generacijo študentov in pod pogoji, ki so veljali ob vpisu te generacije.

Vir: MIZŠ (e‐sporočilo z dne 4. 6. 2013)

5.2 Ali ima študent pravico ponavljati zadnji letnik študija?

Zakon o visokem šolstvu daje pravico do ponavljanja vsakemu študentu in za
katerikoli letnik. Navedeno pomeni, da ima študent pravico ponavljati tudi
zadnji letnik posameznega študijskega programa.

Vir: dopis MIZŠ z dne 7. 10. 2011

5.3 Ali se lahko študent, vpisan v 1. letnik izrednega načina študija, ob
vpisu v 2. letnik istega študijskega programa prepiše na redni način
študija?

V skladu z določili Statuta Univerze v Mariboru se študent izrednega načina
študija lahko ob vpisu v višji letnik istega študijskega programa prepiše
oziroma vpiše na redni način študija, vendar pod pogojem, da izpolnjuje
predpisane vpisne pogoje za redni študij in da fakulteta razpolaga z
materialnimi pogoji za izvedbo študija ter so na voljo prosta vpisna mesta.

5.4 Kako fakulteta za posamezni letnik študija določi razpoložljivo število
vpisnih mest, namenjenih tistim študentom, ki se želijo ob vpisu
(napredovanju) v višji letnik študija prepisati iz izrednega na redni način
študija?

Število razpoložljivih vpisnih mest za posamezni študijski program je omejeno s
številom (kvoto) vpisnih mest, ki je bilo razpisano za vpis v 1. letnik rednega
študija te generacije študentov.

Vir: A.G. (e‐sporočilo z dne 24. 8. 2012)
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5.5 Kako Zakon o uravnoteženju javnih financ spreminja 70. člen Zakona o
visokem šolstvu?
Zakon o visokem šolstvu v 70. členu opredeljuje prenehanje statusa študenta.
Bistvena sprememba, ki jo prinaša Zakon o uravnoteženju javnih financ v povezavi z
Zakonom o visokem šolstvu je 2. odst. 70. člena Zakona o visokem šolstvu, ki določa,
da študentu status preneha ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija
ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer.
Navedeno velja le za študijske programe prve stopnje in magistrske študijske
programe druge stopnje. Za študente enovitih magistrskih študijskih programov
velja, da imajo pravico do absolventskega staža ne glede na to, ali so ponavljali ali
zamenjali študijski program ali smer v študijskem letu 2012/13 ali pozneje ali pa pred
navedenim študijskim letom.
Spremenjene določbe 70.člena Zakona o visokem šolstvu se začnejo uporabljati s
študijskim letom 2012/2013.

5.6 Ali ima študent pravico do absolventskega staža, če je v študijskem
letu 2012/2013 ponavljal letnik študija/zamenjal študijski program?
Zakon za uravnoteženje javnih financ, v okviru katerega je bil v letu 2012
spremenjen med drugim tudi 70. člen Zakona o visokem šolstvu (ZViS), določa,
da študenti, vpisani v študijske programe prve stopnje ali magistrske študijske
programe druge stopnje, ki so ponavljali ali zamenjali študijski program ali
smer:
‐
do vključno študijskega leta 2011/12, lahko dobijo pravico do
absolventskega staža na podlagi 70. člena ZViS;
‐
v letu 2012/13 ali pozneje, pravice od absolventskega staža na podlagi 70.
člena ZViS več nimajo (določbe spremenjenega 70. člena ZViS so se namreč
začele uporabljati s študijskim letom 2012/13).
Za študente enovitih magistrskih študijskih programov pa velja, da imajo
pravico do absolventskega staža ne glede na to, ali so ponavljali ali zamenjali
študijski program ali smer v študijskem letu 2012/13 ali pozneje ali pa pred
navedenim študijskim letom.
Vir: ZUJF, dopis MIZŠ z dne 6. 6. 2016

5.7 Ali imajo pravico do absolventskega staža študenti, ki so ponavljali
letnik ali zamenjali študijski program pred študijskim letom 2012/2013, ko
je bil sprejet Zakon o uravnoteženju javnih financ?

Študenti iz opisanega primera imajo pravico do koriščenja absolventa, saj so
pravico do ponavljanja letnika študija/zamenjave študijskega programa
izkoristili pred sprejetjem Zakona o uravnoteženju javnih financ in s tem pred
uveljavitvijo spremembe 70. člena Zakona o visokem šolstvu.
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5.8 Ali se lahko študent še enkrat vpiše na študijski program iz katerega
se je izpisal?

5.9 Ali se lahko študent rednega študija, ki je že izkoristil pravico do
ponavljanja letnika, absolventa ali podaljšanje tega statusa in se je izpisal,
vpiše na izredni študij istega programa?
Študent se ne more prijaviti za vpis v 1. letnik izrednega študija istega programa.

V študijski program, iz katerega se je posameznik izpisal na lastno željo, se ne
more več vpisati.

Vir: MIZŠ (e‐sporočilo z dne 13. 6. 2017)

5.10 Ali se število ponavljanj ali zamenjav študijskega programa šteje
(upošteva) od sprejetja Zakona o visokem šolstvu iz leta 1994?

Zamenjava študijskega programa ali ponavljanje letnika študija se štejeta ne
glede na leto vpisa kandidata oz. ne glede na sprejetje Zakona o visokem šolstvu
iz leta 1994.

5.11 Do kdaj se lahko kandidat izpiše iz 1. letnika študijskega programa,
na katerega je bil sprejet v prijavno-sprejemnem postopku istega leta, ne
da bi se mu vpis upošteval?

Kandidat se lahko izpiše najkasneje do 15. oktobra tekočega leta.

Vir: Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
Vir: UZ (B. Kenig, 22. 8. 2005)
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5.12 Kolikokrat se lahko študentkam materam, ki v času študija rodijo, in
študentom, ki v času študija postanejo očetje, podaljša študentski status?

V skladu s 70. čl. Zakona o visokem šolstvu imajo študentke matere, ki v času študija
rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, pravico do podaljšanja
študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.

5.13 Ali imajo tudi študenti, ki v času študija postanejo očetje, pravico do
podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega
otroka?

V skladu s 70. členom Zakona o visokem šolstvu imajo tudi študenti, ki v času študija
postanejo očetje, pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega
živorojenega otroka.

Vir: Zakon o visokem šolstvu
Vir: Zakon o visokem šolstvu

5.14 Ali študent, ki diplomira na prvi stopnji med študijskim letom
2018/2019, lahko prekine status študenta in se prijavi na Zavodu za
zaposlovanje kot iskalec zaposlitve?
V skladu z 70. členom Zakona o visokem šolstvu študentu, ki zaključi študijski
program prve stopnje, preneha status študenta z iztekom študijskega leta, v katerem
je zaključil študij. Navedeno velja tudi za študente, ki zaključijo študijski program
druge stopnje.
Študent, ki je zaključil študijski program prve ali druge stopnje, se lahko odpove
statusu študenta (velja od 1. oktobra 2018).

5.15 Kdaj lahko posameznik uveljavlja pravico do podaljšanja statusa
študenta zaradi razloga materinstva oziroma očetovstva?
Če želi posameznik uveljaviti pravico do podaljšanja statusa študenta zaradi razloga
materinstva oziroma očetovstva skladno s 70. členom ZViS, mora imeti »aktiven«
status študenta, ko nastopi to novo dejstvo. Če mati oziroma oče nima »aktivnega«
statusa študenta (torej pavzira), ko postane roditelj, potem ne more koristiti pravice
do podaljšanja statusa študenta za eno leto iz razloga materinstva/očetovstva
skladno s 70. členom ZViS.
Študent lahko koristi podaljšanje statusa študenta eno študijsko leto za vsakega
živorojenega otroka v skladu s 4. odst. 70. čl. ZViS. Časovnega okvirja, kdaj študentka
mati oziroma študent oče podaljšanje statusa študenta za vsakega živorojenega
otroka lahko uveljavlja ZViS ne določa. To je skladno s 66. čl. ZViS prepuščeno
internim aktom visokošolskih zavodov.

Vir: Zakon o visokem šolstvu
Vir: Zakon o visokem šolstvu, dopis MIZŠ z dne 3. 8. 2017
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5.16 Kolikokrat lahko študent v času študija ponavlja letnik?
Študent lahko enkrat v času študija ponavlja letnik, če še ni izkoristil pravice do
spremembe študijskega programa oziroma smeri zaradi neizpolnitve obveznosti v
prejšnji smeri ali študijskem programu.

Vir: Zakon o visokem šolstvu
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6.1 Ali študent izkoristi pravico iz 2. alineje 66. člena Zakona o visokem
šolstvu, če se vpiše na drug študijski program v višji letnik (po merilih za
prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje?

Ob vpisu v višji letnik se lahko študent v odvisnosti od obsega priznanih
obveznosti prvega programa vpiše v isti ali višji letnik drugega študijskega
programa. Če prehaja v isti letnik, v katerega je že vpisan ali je bil nazadnje
vpisan, študent ob prehodu izkoristi tudi pravico iz 2. alineje 66. člena Zakona o
visokem šolstvu, tj. pravico do ponavljanja letnika oziroma do menjave
študijskega programa. Iz navedenega tudi sledi, da se študent, ki je že ponavljal
letnik rednega študija ali že zamenjal redni študijski program, s prijavo za vpis v
višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)
ne sme več vpisati v isti letnik študija, razen s plačilom šolnine.

6.2 Ali se lahko študent, ki je že izkoristil pravico do ponavljanja letnika
študija ali spremembe študijskega programa ali smeri, s prijavo za vpis
v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše
napredovanje) vpiše na redni način študija drugega študijskega
programa?

Študent, ki je že ponavljal letnik študija ali spremenil študijski progam ali smer,
se lahko s prijavo za vpis v višji letnik (po merilih za prehode …) vpiše le v višji
letnik drugega študijskega programa, torej ne more prehajati v isti letnik, v
katerega je že vpisan na trenutnem študijskem programu, razen s plačilom
šolnine.

Vir: dopis MIZŠ z dne 6. 6. 2016
6.3 Ali morajo kandidati, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik, izpolnjevati
tudi pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa, kamor se želijo
vpisati?

Kandidati morajo izpolnjevati tudi vpisne pogoje za vpis v 1. letnik študijskega
programa, kamor se želijo vpisati.

6.4 Dne 11. 3. 2019 so stopila v veljavo nova Merila za prehode med
študijskimi programi (Uradni list RS, št. 14/19), ki v 2. alineji 2. čl. določajo,
da je prehod med študijskimi programi vpis višješolskega diplomanta v
drugi letnik visokošolskega študijskega programa prve stopnje. Ali
navedeno pomeni, da se lahko višješolski diplomanti fakultet vpišejo po
merilih za prehode le v 2. letnik dodiplomskega študija in so torej izenačeni
z diplomanti višjih strokovnih šol?
Navedeno pomeni, da se višješolski diplomanti lahko vpišejo v 2. letnik
visokošolskega študijskega programa prve stopnje. Merila namreč ne ločijo med
diplomanti z višjih strokovnih šol in višješolskimi diplomanti s fakultet.

Vir: e‐sporočilo Oddelka za izobraževanje in študij z dne 27.03.2019
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6.5 Kdaj se morajo pri študijskih programih, ki so bili akreditirani pred
začetkom veljavnosti novih meril, uskladiti pogoji za prehode med
študijskimi programi z novimi merili?
V prehodnih določbah (6. člen) novih meril je določeno, da se v študijskih programih,
ki so bili akreditirani pred začetkom veljavnosti novih meril, uskladijo pogoji za
prehode med študijskimi programi z novimi merili najkasneje do 30. 9. 2019.

6.6 Po katerih merilih se bodo vpisovali diplomanti za študijsko leto
2019/2020 po merilih za prehode
Ker so merila za prehode med študijskimi programi v Razpisu za vpis v dodiplomske
in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2019/2020 zapisana in
določena na podlagi prejšnjih Meril in na podlagi študijskega programa, kot je bil
akreditiran pred začetkom veljavnosti novih Meril, bodo fakultete diplomante po
merilih za prehode v študijskem letu 2019/2020 še vpisale na podlagi starih določil.
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7.1 Študent rednega študija določenega študijskega programa prve
stopnje bi se želel vpisati istočasno na drug študijski program prve
stopnje, vendar na izredni način študija. Ali se takšen vpis obravnava kot
vzporedni študij?

7.2 Ali lahko študent istočasno študira na študijskem programu 1. in 2.
oziroma 3. stopnje študija?

Če je nekdo istočasno vpisan na dva študijska programa iste stopnje študija, se
navedeno šteje kot vzporedni študij ne glede na način študija. Zakon o visokem
šolstvu pri opredelitvi vzporednega študija ne ločuje med načini študija.

Vzporedni študij je študij po več programih hkrati. Natančneje se vzporedni
študij opredeli s statuti univerz.

Vir: MIZŠ (e‐sporočilo z dne 27. 2. 2013)

Vir: dopis MIZŠ z dne 7. 11. 2012

7.3 Ali se lahko absolvent vpiše kot vzporedni študent ?

7.4 Ali se lahko kandidati z diplomo 1. stopnje, ki se vpisujejo na študijski
program 2. stopnje, hkrati vpišejo še na en program 1. stopnje kot
vzporedni študenti?

V skladu z določili Statuta Univerze v Mariboru se absolventi ne morejo vpisati
na vzporedni študij.

Kandidati iz opisanega primera se ne morejo hkrati vpisati v še en program 1.
stopnje kot vzporedni študenti, ampak le kot diplomanti.

Vir: Statut UM

Vir: Razpis za vpis
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7.5 Ali se lahko študent, ki je že ponavljal letnik študija ali zamenjal
študijski program, vpiše po pravilih za vzporedni študij?

7.6 Ali študenti vzporednega študija plačujejo šolnino?

Študentom, ki so se vpisali na vpisna mesta za redni vzporedni študij v
študijskem letu 2016/17 ali prej, visokošolski zavodi ne zaračunajo šolnine,
če so na matičnem študiju že diplomirali (ali še bodo), ob predpostavki, da
na vzporednem študiju redno napredujejo v višji letnik. V kolikor pogoj
rednega napredovanja ni izpolnjen, študentom s študijskim letom 2017/18
(ali kadarkoli kasneje) visokošolski zavod zaračuna šolnino na vzporednem
študiju, če so na matičnem študiju diplomirali, in sicer z vpisom v naslednjem
letniku študija. Za redno napredovanje se smatra napredovanje v višji letnik
brez vmesnih prekinitev, tudi brez ponavljanja letnika.

Študent se lahko vpiše na vzporedni študij.

Vir: dopis MIZŠ z dne 2. 6. 2017
Vir: MIZŠ (e‐sporočilo z dne 16. 7. 2012 oz. UZ)
7.7 Ali lahko študent vzporednega študija koristi absolventa na matični
fakulteti in vzporednem študiju?

Študent lahko koristi absolventa na matični fakulteti, če na matični fakulteti
še ni ponavljal letnika študija ali spremenil študijskega programa.
Na vzporednem študiju lahko koristi absolventa, tudi če je, npr. prej na
matičnem študiju ponavljal letnik.

Vir: MIZŠ (e‐sporočilo z dne 6. 5. 2019)
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8.1 Če je študent v študijskem letu 2012/2013 zamenjal študijski program
na osnovi meril za prehode in se vpisal v 2. letnik (višji letnik) novega
študijskega programa, ali temu študentu po zadnjem letniku študija
pripada absolventski staž?

8.2 Ali lahko študent koristi absolventsko leto po preteku 12 mesecev od
zaključka zadnjega semestra?

Študentu pripada absolventski staž, saj se njegov prepis po merilih za prehode v
višji letnik študija ne šteje kot menjava študijskega programa kot v primeru, če
bi se ponovno vpisal v prvi letnik rednega študija.
Zakon za uravnoteženje javnih financ v svojem 60. členu, ki vpliva na 70. člen
Zakona o visokem šolstvu, predpisuje prenehanje statusa študenta ob zaključku
zadnjega semestra, v kolikor je študent v času študija letnik ponavljal ali
spremenil študijski program ali smer.
Določila 70. člena Zakona o visokem šolstvu veljajo od študijskega leta
2012/2013 naprej, kar pomeni, da ne vključujejo študentov, ki so do zaključka
študijskega leta 2011/2012 že uveljavljali pravico do ponavljanja letnika študija
ali spremembe študijskega programa ali smeri zaradi neizpolnjevanja obveznosti
v prejšnji smeri ali študijskem programu (66. člen Zakona o visokem šolstvu).

V skladu s 70. členom Zakona o visokem šolstvu študentu status preneha, če ne
diplomira v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra. Absolvent se ne
šteje kot vpis v višji letnik, saj to ni letnik, temveč predstavlja le status. Iz
navedenega sledi, da lahko absolvent traja največ do 12 mesecev po zaključku
zadnjega semestra. Študent statusa absolventa torej ne more pričeti koristiti po
preteku enega leta po zaključku zadnjega semestra študija.

Vir: dopis MIZŠ z dne 2. 8. 2012

Vir: Dopis MIZŠ z dne 2. 8. 2012
8.3 Ali se lahko absolvent določenega študijskega programa vpiše še na
drug študijski program fakultete Univerze v Mariboru?

V skladu s 66. členom Zakona o visokem šolstvu se izobraževanje po več
študijskih programih hkrati razume kot vzporedno izobraževanje. Statut
Univerze v Mariboru v 94. členu določa, da v času absolventskega staža vpis v
vzporedni študij ni mogoč.

8.4 Ali ima pravico do absolventa študent, ki je v študijskem letu
2012/2013 ali kasneje (po ZUJFu) zamenjal študijski program iz rednega na
izredni študij?

ZUJF ne razlikuje med rednim in izrednim načinom študija, zato študent do
absolventa ni upravičen.

Navedeno pomeni, da se absolvent ne more vpisati še na drug študijski program
fakultete Univerze v Mariboru.

Vir: Statut UM
Vir: MIZŠ (e‐sporočilo z dne 9. 6. 2015)
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8.5 Ali ima študent pravico do absolventskega staža, če je v študijskem
letu 2012/2013 ponavljal letnik študija/zamenjal študijski program?

8.6 Ali imajo pravico do absolventskega staža študenti, ki so ponavljali
letnik študija ali zamenjali študijski program pred študijskim letom
2012/2013, ko je bil sprejet Zakon o uravnoteženju javnih financ?

Študent, ki je ponavljal letnik študija/zamenjal študijski program v študijskem
letu 2012/2013 nima pravice do absolventskega staža. Zakon o uravnoteženju
javnih financ je začel veljati s študijskim letom 2012/2013, kar pomeni, da za tega
študenta veljajo spremenjene določbe 70. člena Zakona o visokem šolstvu, kot
jih je prinesel Zakon o uravnoteženju javnih financ.

Študenti iz opisanega primera imajo pravico do koriščenja absolventa, saj so
pravico do ponavljanja letnika študija/zamenjave študijskega programa
izkoristili pred sprejetjem Zakona o uravnoteženju javnih financ in s tem pred
uveljavitvijo spremembe 70. člena Zakona o visokem šolstvu.

Vir: ZUJF, Zakon o visokem šolstvu

Vir: ZUJF, Zakon o visokem šolstvu

8.7 Ali ima študent, ki je v času študija imel podaljšanje statusa študenta
iz upravičenih razlogov, pravico do absolventa?

Študent še lahko koristi absolventski staž.

8.8 Ali ima študent, ki je že ponavljal ali zamenjal študijski program, ter je
preskočil letnik študija, pravico do absolventa?

Ker je študent ponavljal letnik študija (ali zamenjal študijski program), mu
pravica do absolventa v skladu s 70. členom Zakona o visokem šolstvu ne pripada
več.

Vir: Zakon o visokem šolstvu
Vir: Zakon o visokem šolstvu
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8.9 Kandidat z že pridobljeno UN izobrazbo se je vpisal na redni študij 2.
stopnje in plačal šolnino. Ali ima pravico do absolventa?

Kandidat ima pravico do absolventskega staža.

Vir: Zakon o visokem šolstvu
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9.1 Ali se lahko na vpisna mesta za diplomante za vpis v prvi letnik
dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programov prijavi
kandidat, ki že ima diplomo dodiplomskega študijskega programa in
uspešno zaključen znanstveni magisterij ali doktorat?
Splošna določila Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske
programe, ki urejajo prijavo in vpis diplomantov visokošolskih študijskih
programov, obravnavajo pod pojmom diplomantov diplomante visokošolskih
študijskih programov po prejšnjih predpisih in diplomante univerzitetnega in
visokošolskega strokovnega študijskega programa, pri čemer se ne izključujejo
kandidati, ki imajo uspešno zaključen tudi podiplomski študij.
Ker je kandidat s pridobljeno visokošolsko diplomo (kljub opravljenemu
podiplomskemu študiju) tudi diplomant dodiplomskega študija, se lahko prijavi
po postopkih in na vpisna mesta kot jih določajo splošna določila razpisa za vpis
za pripadajoče študijsko leto (ob upoštevanju razpisnih in vpisnih pogojev).

9.2 Kdaj študentu, ki diplomira na prvi stopnji, preneha status študenta?
Študentu, ki zaključi študijski program prve stopnje, preneha status študenta z
iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij.
V skladu s 5. odst. 70. čl. Zakona o visokem šolstvu in 3. odst. 9. čl. Zakona za urejanje
položaja študentov se študent, ki zaključi študijski program prve stopnje lahko
odpove statusu študenta po zaključku študijskega programa.

Vir: Zakon o visokem šolstvu

9.3 Ali morajo diplomanti starih in bolonjskih študijskih programov, ki se
prijavljajo za vpis v prvi letnik dodiplomskih študijskih programov,
izpolnjevati pogoje za vpis, kot so določeni s študijskim programom?

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis kot so določeni s študijskim
programom in z razpisom za vpis.
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9.4 Na katera mesta se lahko za vpis v 1. letnik dodiplomskega študija
prijavi slovenski državljan ali državljan EU, ki je diplomiral v RS ali tujini?

9.5 Na katera mesta za vpis v 1. letnik dodiplomskega študija se lahko
prijavi diplomant, ki je diplomiral na izrednem študiju?

Diplomanti in študenti, ki bodo diplomirali v tekočem študijskem letu, se za redni
študij na enovitih magistrskih študijskih programih druge stopnje lahko prijavijo le
na mesta za diplomante, za redni študij na študijskih programih prve stopnje in za
izredni študij pa lahko tudi v rednih rokih, in sicer na način in v rokih iz točke I. razpisa.
Za študij na teh vpisnih mestih je predvideno plačilo šolnine ne glede na to, ali gre za
redni ali izredni študij (skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu).

Diplomant, ki je diplomiral na izrednem študiju, se kot diplomant prijavi po istih
postopkih in na ista vpisna mesta kot diplomanti rednega študija.

Vir: Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v
študijskem letu 2019/2020

Vir: Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v
študijskem letu 2019/2020

9.6 Ali študenti, ki se vpišejo v nov študijski program iste stopnje kot
diplomanti, za katero so že pridobili izobrazbo, plačujejo šolnino?

9.7 Na katera vpisna mesta za vpis v prvi letnik enovitega magistrskega
študijskega programa se lahko prijavijo diplomanti?

Študenti, ki se vpišejo na študijski program iste stopnje, za katero so že pridobili
izobrazbo, na tem študijskem programu plačujejo šolnino.

Diplomanti se lahko za vpis v prvi letnik enovitega magistrskega študijskega
programa prijavijo samo na mesta za diplomante.

Zgoraj zapisano velja za študente, ki se vpišejo kot diplomanti od študijskega leta
2017/2018 naprej.
Za študente, ki so se v študijskem letu 2016/17 vpisali na mesta za diplomante
to pomeni, da ne plačujejo šolnine, če redno napredujejo. Če pogoj rednega
napredovanja ni izpolnjen, visokošolski zavod s študijskim letom 2017/2018 (ali
s katerimkoli drugim študijskim letom ob nastopu tega dejstva ‐ neizpolnjenega
pogoja rednega napredovanja) za njihov študij zaračuna šolnino.

Vir: zapisnik 4. sestanka Delovne skupine VPIS z dne 10. 4. 2017; dopis MIZŠ z
dne 2. 6. 2017

Vir: Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
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Vir fotografij:
‐ arhiv Univerze v Mariboru,
‐ Mediaspeed.

Verzija: 3.0_DS_MK_potrjeno_MIZŠ_06_05_2019
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