
Mirne študijske sobe za uspešne študente. 

• kakovostne sobe

• izbrani sostanovalci (uspešni študenti) 

• infrastruktura v bližini 

• hiter dostop do fakultet 

• stroški so med najnižjimi v Ljubljani 
Za ogled in rezervacijo termina pokličite 

01 / 518 72 46, H.C. 01 / 518 72 45 ali 040 / 973 000 

Študentska Hiša v Ljubljani 

Najemanje sob za novo študijsko leto se vsako leto prične že po 
informativnih dnevih, zato si študenti najboljše sobe v Ljubljani vsako 

leto ogledajo in rezervirajo že v mesecu februarju ali marcu.

Mogenas Mladinski Mediji 

FAX

VSE FAKULTETE, VISOKE IN VIŠJE ŠOLE 

NAJTEŽJI PREDMETI IN KAKO ŠTUDIRATI

PREIZKUSI NADARJENOSTI 

ROKOVNIK ZA VPIS 

ŠTUDIJ V TUJINI 

 

V P I S N I K 
2023

PREŠTUDIRAJ 

SKUPAJ S STARŠI

  

VSTOPI V NOV SVET, IZBERI SVOJO FAKULTETO / V.Š.

Dnevni center Skupaj v skupnosti
Kunaverjeva ulica 2, Ljubljana
T: 01/510 16 75, 051 300 380

E: dnevni.center@skupajvskupnosti.si

Krizni center za mlade
Podmilščakova ulica 20, Ljubljana

T: 01/236 12 22, 041 419 121, 041 419 122
E: kcmlj@gov.si

    

    2
0 let izhajanja 

   
    

    v
 podporo maturantom 



· · ··

- Timej - Aleksandra

“Študij po trimestrih omogoča, 
da poslušamo največ 3 
predmete naenkrat. 
Tako se lažje osredotočim 
na študij posamezne snovi.”

“Zaradi Širokega znanja in 
praktičnih izkušenj, ki sem jih 
pridobil, sem zanimiv za 
bodoče delodajalce.”
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SEZNAM SAMOSTOJNIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV

90

Dragi dijak in starši, 

tudi letos smo za vas pripravili brezplačen priročnik Fax Vpisnik 2023. Odnesite ga domov in skrbno preglejte. Fax 
Vpisnik spravite na vidno mesto na svoji pisalni mizi, da ga boste stalno uporabljali v naslednjih mesecih, ko se boste 
odločali za vpis na fakulteto, samostojni visokošolski zavod ali višjo strokovno šolo, potrebovali štipendijo, iskali 
nov dom v bodočem študijskem mestu ter iskali odgovore na številna ostala vprašanja, ki se vam bodo porajala kot 
bodočim študentom. 

Veliko sreče pri izbiri prave fakultete! 

Vaše uredništvo Priročnika Fax Vpisnik & portala DijaskiSvet.si 

KAZALO

4 KORAKI ELEKTRONSKE PRIJAVE ZA VPIS NA VISOKOŠOLSKE ZAVODE 68

87 VPIS NA VIŠJO STROKOVNO ŠOLO 69

SEZNAM JAVNIH IN ZASEBNIH VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL 61
43

ŠTIPENDIJE ZA ŠTUDENTE 

ŠTUDENTSKI DOM ALI ŠTUDENTSKO STANOVANJE 

UREDITE SI SUBVENCIONIRAN PREVOZ 

UNIVERZA V NOVEM MESTU38

10 ODGOVOROV NA VPRAŠANJA O ZAŠČITI 79

UNIVERZA V NOVI GORICI41

PRVE PARTNERSKE ZVEZE 81

UNIVERZA V MARIBORU22

ŠTUDENTSKO DELO 77

VPIS NA FAKULTETO V TUJINI 76

NOVA UNIVERZA 33
UNIVERZA NA PRIMORSKEM36

UNIVERZA V LJUBLJANI7

Zahvaljujemo se podjetjem, ustanovam, vladnim 
organizacijam in strokovnjakom, ki so omogočili, da je 
priročnik Fax Vpisnik za dijake brezplačen. 
Ovitka ne plastificiramo, ker varujemo okolje. 

Razvoj Priročnika Fax Vpisnik je omogočilo 
Študentsko društvo za razvoj medijev MiHeC. 

Napake v tisku so možne, izdajatelj zanje ne odgovarja. 
Izjave avtorjev in intervjuvanih oseb ne odsevajo nujno 
stališč uredništva. Blagovne znamke in logotipi so last 
oglaševalcev. Vse pravice so pridržane. Kakršnokoli 
razmnoževanje, fotokopiranje ali reproduciranje 
vsebin v celoti ali po delih brez dovoljenja izdajatelja 
je prepovedano. 

STROKOVNJAKI  

Igor Brlek, Študentski dom Ljubljana (ŠDL) (Bivanje v 
študentskem domu ali stanovanju)

Melanie Buhin, Študentski servis, d.o.o. (Študentsko delo)

Društvo VTIS (Vpis na fakulteto v tujini)

Veronika Gerbic, e-Študentski Servis (Študentsko delo)

Katarina Jerman, dr. med. specialistka ginekologije in 
porodništva (10 odgovorov na vprašanja o zaščiti)

Ana Kastelic, specializantka psihoterapije pod supervizijo, 
Sistemska psihoterapija mojpsihoterapevt.si (Prve 
partnerske zveze)

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti (Štipendije za študente)

Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za trajnostno 
mobilnost in prometno politiko (Uredite si subvencioniran 
prevoz, 12 ključnih odgovorov o subvencioniranem prevozu)

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (4 koraki 
elektronske prijave za vpis na visokošolske zavode, Koledar 
za vpis 2023, Vpis na višjo strokovno šolo)

Oddelek za mednarodno sodelovanje ŠOUM (Vpis na 
fakulteto v tujini)

Polona Papler, Državni izpitni center (Rokovnik mature 2023) 

Alojz Razpet, Višješolska prijavna služba (Vpis na višjo 
strokovno šolo)

70

72
74

ROKOVNIK MATURE 20235

12 KLJUČNIH ODGOVOROV O SUBVENCIONIRANEM PREVOZU 75

SEZNAM FAKULTET IN MNENJA ŠTUDENTOV 7

KOLEDAR ZA VPIS V VISOKOŠOLSKE ZAVODE 2023 5
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FEBRUAR
3. februar 2023: objava Razpisa za vpis v dodiplomske in 
enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 
2023/2024 za javne visokošolske zavode in koncesionira-
ne študijske programe, objavljen bo na spletni strani Mi-
nistrstva za izobraževanje, znanost in šport (www.mizs.
gov.si), spletnih straneh visokošolskih prijavno-informa-
cijskih služb in na spletnem portalu eVŠ (https://portal.
evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani).

17. in 18. februar 2023: fakultete, visoke strokovne šole 
in akademije po Sloveniji bodo organizirale informativne 
dneve, ki se jih udeležite in dobite dodatne informacije o 
želenih študijskih smereh in študiju nasploh.

MAREC
Od 17. februarja do 20. marca 2023: prvi prijavni rok za 
oddajo prijave za vpis. V prijavi lahko napišete največ tri 
želene študijske programe, pri čemer je pomemben vrstni 
red. Na spletnih straneh vpisnih služb www.vpis.uni-lj.si, 
www.um.si/vpis, www.vpis.upr.si in www.ung.si, so vam 
dostopni tudi podrobni statistični podatki o značilnostih 
vpisa na želeni študijski program v zadnjih letih.

JUNIJ
Od 23. junija do 7. julija 2023: preizkusi nadarjenosti, 
sposobnosti in spretnosti na visokošolskih zavodih (izjema: 
Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo za študijski 
program Glasbena umetnost –  19. maj 2023). 

KOLEDAR ZA VPIS V VISOKOŠOLSKE ZAVODE 2023
JULIJ
Od 10. do 20. julija 2023: potekal bo izbirni postopek 
za prvi prijavni rok. Do 21. julija boste prejeli elektronski 
sklep(*) o tem, ali ste sprejeti na izbrano fakulteto.

AVGUST
Od 24. julija do najkasneje 17. avgusta 2023: vpis 
sprejetih v prvem roku.

Od 21. do 25. avgusta 2023: drugi prijavni rok za oddajo 
prijave za vpis. 

SEPTEMBER
Od 5. do 8. septembra 2023: preizkusi posebnih 
nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti na 
visokošolskih zavodih (drugi rok).

Od 15. do 20. septembra 2023: izbirni postopek za 
drugi prijavni rok. Do 21. septembra 2023 boste prejeli 
elektronski sklep(*) o rezultatih izbirnega postopka.

Od 22. do 30. septembra 2023: vpis sprejetih v drugem 
prijavnem roku. 

Od 22. do 25. septembra 2023 do 12. ure: možnost 
zapolnitve še prostih mest na visokošolskih zavodih.

Do 30. septembra 2023: vpis sprejetih v okviru možnosti 
za zapolnitev še prostih mest.

(*) Osebno vročanje sklepov in tudi vsa preostala komunikacija s kandidati bo potekala 
prek spletnega portala eVŠ le ob pravočasni uveljavitvi predloga Zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu, ki je trenutno še v fazi sprejemanja.

ROKOVNIK MATURE 2023

SPOMLADANSKI ROK SPLOŠNE MATURE

SPLOŠNA MATURA

Recenzija: Polona Papler, D
ržavni izpitni center

28. marec 2023: zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v 
spomladanskem izpitnem roku na šoli
20. april 2023: rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli
27. april 2023: rok za spremembo prijave (sporočite lahko zamenjavo izbirnega predmeta ali pa raven zahtevnosti 
predmeta, zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode; spremembe sporočite na svoji šoli)
4. maj 2023: slovenščina, ali italijanščina ali madžarščina (kot materinščina); I. del (izpitna pola 1 – šolski esej)
8.– 18. maj 2023: izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
11. maj 2023: glasbeni stavek – izpitna pola A
15. maj 2023: kandidati se seznanijo s točkami, doseženimi pri praktičnem delu izpita
17. maj 2023: zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov na šoli (nenadna bolezen, izredne okoliščine, 
izobraževanje v tujini, drugi upravičeni razlogi)
18. maj 2023: zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature
23. maj 2023: zadnji rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje splošne mature oziroma 
pisno odjavo na šoli
27. maj 2023: angleščina
29. maj 2023: slovenščina, ali italijanščina ali madžarščina (kot materinščina); II. del (izpitna pola 2)
30. maj 2023: filozofija, psihologija, sociologija
31. maj 2023: kemija
1. junij 2023: geografija

Recenzija: M
inistrstvo za izobraževanje, znanost in šport (decem

ber 2022)
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JESENSKI IZPITNI ROK POKLICNE MATURE

6. julij 2023: zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli
13. avgust 2023: zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov
19. avgust 2023: zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
23. avgust 2023: slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit
23. avgust–1. september 2023: ustni izpiti in 4. predmet
24. avgust 2023: matematika – pisni izpit
25. avgust 2023: angleščina, nemščina, slovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit
30. avgust 2023: 2. predmet – pisni izpit
8. september 2023: seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
11. september 2023: zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

POKLICNA MATURA

28. marec 2023: zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli
17. maj 2023: zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov (nenadna bolezen, izredne okoliščine, 
izobraževanje v tujini, drugi upravičeni razlogi)
23. maj 2023: zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
27. maj 2023: angleščina – pisni izpit
29. maj 2023: slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit
3. junij 2023: matematika – pisni izpit
6. junij 2023: nemščina – pisni izpit
8. junij 2023: 2. predmet – pisni izpit
12. junij 2023: slovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit
12.–21. junij 2023: ustni izpiti in 4. predmet (šola le izjemoma organizira ustne izpite še 3. junija in 10. junija 2023)
5. julij 2023: seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
8. julij 2023: zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

6. julij 2023: zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli
13. avgust 2023: zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov
19. avgust 2023: zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
23. avgust 2023: slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit
23. avgust–1. september 2023: ustni izpiti in 4. predmet
24. avgust 2023: matematika – pisni izpit
25. avgust 2023: angleščina, nemščina, slovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit
30. avgust 2023: 2. predmet – pisni izpit
8. september 2023: seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
11. september 2023: zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

Vir: Državni izpitni center. 

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK POKLICNE MATURE 

JESENSKI IZPITNI ROK POKLICNE MATURE

2. junij 2023: mehanika, elektrotehnika, računalništvo,  biotehnologija, ekonomija, materiali, likovna teorija, 
glasba, sodobni ples, zgodovina in teorija gledališča in filma
3. junij 2023: matematika
5. junij 2023: umetnostna zgodovina
6. junij 2023: nemščina, francoščina*
7. junij 2023: zgodovina
8. junij 2023: ruščina, latinščina, grščina
9. junij 2023: biologija
12. junij 2023: italijanščina, drugi jeziki na NMO (slovenščina v Prekmurju, slovenščina v Slovenski Istri, 
madžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri), informatika, francoščina*
13. junij 2023: španščina, francoščina*
14. junij 2023: fizika
od 12. do vključno 21. junija 2023: ustni izpiti mature (v skladu z okvirnim koledarjem splošne in poklicne 
mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 3. junija in 10. junija 2023)
10. julij 2023: seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi 
10.–12. julij 2023: e-vpogledi v izpitno dokumentacijo
13. julij 2023: rok za vložitev ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocen

* OPOMBA: Dokončen datum pisanja maturitetnega izpita iz francoščine bo znan do 15. aprila 2023 na šoli.
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NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

UNIVERZA V LJUBLJANI

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
ima v študijskem letu 2022/2023 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, 
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): BIOTEHNOLOGIJA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu in 40 
% splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo poklicno maturo v programih 
srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja farmacevtski tehnik, gozdarski tehnik, 
hortikulturni tehnik, kemijski tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni 
tehnik, strojni tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine, tehnik mehatronike, tehnik računalništva, veterinarski 
tehnik, zdravstvena nega, živilsko prehranski tehnik, in izpit iz splošne mature iz predmeta fizika, biologija, 
biotehnologija ali kemija; če je kandidat ta predmet že opravil na poklicni maturi, pa iz kateregakoli predmeta 
splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil  na poklicni maturi): 20 % splošni uspeh 
pri poklicni maturi, 40 % splošen uspeh v 3. in 4. letniku in 40 % uspeh pri predmetu splošne mature.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: znanstveno raziskovalne in izobraževalne ustanove, vladne službe za delo v razvojnih programih 
kmetijstva in živinoreje, kemijski in živilski industriji, farmacevtski industriji, tehnologijah ohranjanja in sanacije 
okolja, medicinskih programih, v proizvodnji izdelkov za splošno rabo in v podjetjih, kjer so v rabi sodobni 
biotehnološki postopki. 
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 87,2 (2022), 87 (2021), 84,5 (2020)

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): MIKROBIOLOGIJA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 50 % splošen uspeh pri splošni maturi, 30 % splošni uspeh v 3. in 4. 
letniku in 20 % uspeh pri enem od naravoslovnih predmetov (biologija, biotehnologija, kemija ali fizika) na maturi; 
za kandidate s poklicno maturo (farmacevtski tehnik, kemijski tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni 
tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine, veterinarski tehnik, živilsko prehranski tehnik, zdravstvena nega, 
zobotehnik, kozmetični tehnik in izpit iz enega od predmetov splošne mature: biologija, biotehnologija ali 
kemija; če je kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli  predmeta splošne 
mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi.): 20 % splošni 
uspeh pri poklicni maturi, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku in 40 % uspeh pri predmetu splošne mature.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: v medicini, agro-živilstvu, farmacevtski in biotehniški industriji, organizacijah za zaščito okolja, 
molekularni biologiji, genetskem inženiringu, izobraževanju in drugih vladnih službah ter v raziskovalni sferi.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 81,5 (2022), 86,75 (2021), 82,5 (2020)

Pripravili smo obsežen sklop mnenj starejših študentov fakultet, akademij in visokih šol po Sloveniji. Da bi vam olajšali 
odločitev o vpisu na pravo študijsko smer, smo jih namesto vas povprašali, katere predmete imajo najraje in kateri so 
najtežji, koliko časa dnevno porabijo za študij in koliko pred izpiti, kje kupujejo in dobijo literaturo, kako ocenjujejo 
svojo fakulteto, koliko prostega časa imajo na dan, kako ga izkoristijo in kaj bi svetovali bodočim študentom. Vsem 
anketiranim študentom se za predstavljene koristne informacije, ki vam bodo omogočile lažjo izbiro ustrezne fakultete, 
iskreno zahvaljujemo. Prav tako se zahvaljujemo fakultetam in šolam, ki so nam pomagale s pravilnimi podatki. 
V uredništvu se vsako leto trudimo, da dobimo nove izjave študentov. V primeru, da to ni mogoče, si pridržujemo 
pravico do objave v preteklosti pridobljenih izjav. Ker smo predstavili mnenja le nekaterih smeri posameznih fakultet, 
priporočamo, da podatke upoštevate le okvirno. Nekaterim ustanovam smo pripisali tudi osnovne podatke: študijske 
programe, vpisne pogoje, kakšno zaposlitev vam izbrani študij omogoča in število potrebnih točk za sprejem v prvem 
prijavnem roku za zadnja tri leta. Podatki fakultet so bili veljavni v času priprave Fax Vpisnika, v tekočem letu so 
možne spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe. Vsem bodočim 
študentom in njihovim staršem želimo veliko uspeha pri izbiri nadaljnjega izobraževanja in uspešen študij.

SEZNAM FAKULTET IN MNENJA STAREJŠIH ŠTUDENTOV

VODIČ SKOZI 1. LETNIK Dijaskisvet.siDijaskisvet.si

DD
i

Dijaskisvet.siDijaskisvet.si

DD
i

v študentskem mestu najdete na  
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BIOTEHNIŠKA FAKULTETA - ODDELEK ZA AGRONOMIJO

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): KMETIJSTVO – AGRONOMIJA

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): KMETIJSTVO – AGRONOMIJA IN 
HORTIKULTURA

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA - ODDELEK ZA BIOLOGIJO

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): BIOLOGIJA

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA - ODDELEK ZA GOZDARSTVO IN OBNOVLJIVE GOZDNE VIRE

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): GOZDARSTVO IN OBNOVLJIVI GOZDNI VIRI

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): GOZDARSTVO

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA - ODDELEK ZA LESARSTVO

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): LESARSTVO

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): LESARSKO INŽENIRSTVO

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA - ODDELEK ZA ZOOTEHNIKO

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): KMETIJSTVO – ZOOTEHNIKA

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): KMETIJSTVO – ŽIVINOREJA

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA - ODDELEK ZA ŽIVILSTVO

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): ŽIVILSTVO IN PREHRANA
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NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA - ODDELEK ZA KRAJINSKO ARHITEKTURO 
ima v študijskem letu 2022/2023 razpisan naslednji študijski program (v tekočem letu so možne spremembe, 
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): KRAJINSKA ARHITEKTURA 
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 75 % preizkus posebne nadarjenosti, 15 % splošna matura 
oz. poklicna matura v programih srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja 
aranžerski tehnik, ekonomski tehnik, elektrotehnik, farmacevtski tehnik, fotografski tehnik, gastronomija in 
turizem, geodetski tehnik, geotehnik, gozdarski tehnik, gradbeni tehnik, grafični tehnik, hortikulturni tehnik, 
kemijski tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, ladijski strojni tehnik, lesarski tehnik, logistični tehnik, medijski 
tehnik, metalurški tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik, plovbni tehnik, predšolska vzgoja, 
strojni tehnik, tehnik elektronskih komunikacij, tehnik laboratorijske biomedicine, tehnik mehatronike, tehnik 
oblikovanja, tehnik računalništva, tehnik steklarstva, tehnik varovanja, ustvarjalec modnih oblačil, veterinarski 
tehnik, živilsko prehranski tehnik ali primerljive programe iz tujine, in izpit iz splošne mature iz predmeta 
matematika; če je kandidat ta predmet že opravil na poklicni maturi, pa iz kateregakoli predmeta splošne 
mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil na poklicni maturi z izpitom iz maturitetnega 
predmeta matematika, v kolikor ga ni opravil že pri poklicni maturi, in 10 % uspeh v 3. in 4. letniku. Preizkus 
posebne nadarjenosti velja 1 leto. 
Izredni študij: ne 
Zaposlitev: podjetja za izdelovanje načrtov krajinskih ureditev, prostorskih planov, presojanja vplivov na okolje, 
ministrstva, agencije, občine oz. njihovi oddelki za področje gradnje, urejanje prostora, varstvo okolja, razvoj 
podeželja. 
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 55,53 (2022), minimum za 2. 
in 3. željo je 55,28 (2021), 58,51 (2020)

Urška Dobovišek, program: 
UN Mikrobiologija
»Mikrobiologi smo zakon, biti del 
Biotehniške fakultete je najlepša 
izkušnja. Če vas zanima kaj vse 
se skriva v našem vsakdanjiku, 
laboratorijsko okolje in raziskovanje 

mikrobnega sveta, potem vabljeni, da se vpišete na ta 
študij. Poleg prisotnosti na faksu, mi je študij na dan v 
povprečju vzel še 2 do 3 ure. Zapiske sem si urejala sproti 
in objasnjevala nerazumljivo snov, intenzivno učenje pa 
je nastopilo nekaj dni pred izpitom. V 1. letniku je najbolj 

zanimiva Molekularna biologija, kjer se študentje prvič 
srečajo s samostojnim delom v laboratoriju. Za najtežji 
predmet velja Mikrobna ekologija v zadnjem letniku. 
Knjig za naš študij ne potrebuješ, saj so dovolj zapiski 
iz predavanj. Včasih profesorji pošljejo dodatne članke, 
ki se štejejo kot gradivo za izpit. Glede obštudijskega 
življenja je na BF lepo poskrbljeno, študentska 
organizacija in študentski svet skrbita za povezanost 
različnih smeri, za nepozabne trenutke mikrobiologov 
pa skrbi Društvo študentov mikrobiologije.«

 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Martina Čeper, program:  
UN Gozdarstvo in obnovljivi 
gozdni viri, 3. letnik
»Na fakulteti je najboljše to, da smo 
majhen oddelek, kar da študentom še 
boljše pogoje za zaposlitev. Kar nekaj 
je sprotnega dela. Terenski pouk je 

pri polovici predmetov (približno 10 dni na letnik), kjer 
je potrebno pripraviti poročilo terenskega pouka ali 
seminarsko nalogo. Dobro je to, da preko terenskih dni 
spoznaš celo Slovenijo. Zapiske in učne knjige si delimo 
med seboj. Knjižnica vsakoletno odpisuje razne knjige 

in revije, ki se jih dobi tudi brezplačno. Ostalo gradivo 
imajo profesorji skenirano in objavljeno na spletu. Kar 
ni tam, pa je na voljo v knjižnici oddelka, v novembru je 
tudi knjižni sejem z učbeniki po znižanih cenah. Sama 
sem tutorka in članica Društva študentov gozdarstva. 
Na oddelku so organizirane ekskurzije, kot so enodnevni 
izleti v različne revirje, ki jih občasno pripravljamo 
kar študenti sami ali pa tudi 12-dnevna ekskurzija v 
Ameriko (Kalifornija). Letos zaključujem študij in imam 
veliko možnosti za usmeritev izobraževanja v naprej in 
prav toliko možnosti za zaposlitev.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Tadeja Vidmar, program:   
VS Zootehnika – živinoreja, 3. letnik
»Toplo priporočam redno obiskovanje predavanj (tudi 
neobveznih), saj je tako učenje bolj enostavno in celovito, 
poleg tega ti profesorji posebno poudarijo snov, ki bi 
lahko bila na izpitu. Pred posameznim izpitom sem se v 
povprečju učila 2–7 dni prej po 2 uri na dan maksimalno, 
ker sem imela večinoma urejene zapiske in sem porabila 
manj časa kot ostali sošolci. Najzanimivejši predmet mi 
je bil Etologija živali, ker spoznavaš vzroke za različne 

načine obnašanja živali, poleg tega lahko ogromno 
teorij impliciraš tudi na domačih rejnih živalih (če imaš 
doma kmetijo) in predmet Neposredna prodaja na 
kmetiji, ki se mi je v spomin vtisnil zaradi uporabnosti 
v vsakdanjem življenju. Zelo zanimive so terenske vaje, 
ki jih lahko organizirajo tudi študenti – če pokažejo 
interes. Pozitivne strani faksa so tudi življenjska snov 
za učenje, razumevajoči profesorji, dokaj širok nabor 
znanj, pridobitev splošne razgledanosti in možnost 
opravljanja prakse na obratih, kjer sam želiš.«
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David Trontelj, program:  
UN Krajinska arhitektura,   
3. letnik
»Na naši fakulteti so sprejemni izpiti, 
ki so nujni za vpis. Niso zahtevni, 
pokazati moraš, da si zagret in da 
imaš zanimive ideje. Prvi dve leti 

sem se učil večinoma samo pred izpitom, letos sem še 
bolj »padel« v sam študij in se učim sproti. Vendar ne 
veliko, ker je na našem faksu delo večinoma praktično. 
Med letom imamo bolj in manj obsežne seminarje, ki 
jim posvečamo veliko časa. Najbolj zanimiv predmet 

je Uvod v prostorsko načrtovanje, ki se v višjih letnikih 
imenuje Studio. Zanimiv je zato, ker združuje vse znanje 
krajinske arhitekture in zajema veliko praktičnega 
dela. Na faksu je sproščeno vzdušje, kjer lahko rasteš in 
se izpopolnjuješ. Pred oddelkom je prostor, kjer so po 
navadi razstavljeni projekti, risbe in makete, imamo 
pa tudi maketarnico s 3D printerji, rezalniki itd. Faks 
ponuja dosti možnosti in podpira napredek študentov 
tudi na področjih, ki niso vezana izključno na študij. Po 
študiju želim delati na projektih krajinske arhitekture in 
ilustrirati kakšno pravljico za otroke.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA  

Urh Toš,
3. letnik  
»Za ta faks sem se odločil, ker sem 
iskal študij, v katerem bi dobil zelo 
široko in zaokroženo znanje iz 
naravoslovja, kar sem z gotovostjo 
tudi pridobil. Ljudje pravijo, da 

je faks kar zahteven, a meni ni povzročal posebnih 
težav. Dnevno ne porabim veliko časa za učenje. Moja 
taktika je redno obiskovanje predavanj. Čeprav so 
ta neobvezna, ti prisotnost na njih zabetonira vsaj 
40 % znanja in lahko imaš po tem več časa zase. Po 
predavanjih si urediš zapiske in si po možnosti dopišeš 
kakšno zanimivost o dani temi. Tako se lahko začnem 

intenzivneje učiti tri do pet dni pred izpitom, do zdaj me  
ta sistem še ni pustil na cedilu in mi je omogočal dobro 
kombiniranje prostega časa in študija. Razmerje med 
teorijo in prakso je 3:1. Večino predavanj je neobveznih, 
a bi priporočal, da se jih v čim večji meri udeležite. Vaje so 
obvezne, po navadi to pomeni 90% prisotnost. Osebno 
mi je bila najbolj zanimiva Fizikalna metalurgija jekla, 
saj je imela veliko boljše razmerje med teorijo in prakso, 
skoraj pol-pol. Ob študiju lahko delaš, vendar bi to 
do 3. letnika odsvetoval. Priporočam, da čas, ki vam 
preostane investirate v znanje kakšnega tujega jezika 
ali pa za tkanje poslovnih povezav.«

 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Dijaskisvet.siDijaskisvet.si
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in se prijavite 

na uporabne 

info.
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NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET, PORTOROŽ 
bo imela v študijskem letu 2023/2024 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne 
spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): TEHNOLOGIJA PROMETA IN LOGISTIKA 
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: vpiše se lahko: 
a) kdor je opravil splošno maturo;
b) kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega 
izobraževanja: ekonomski tehnik, elektrotehnik, geodetski tehnik, gradbeni tehnik, grafični tehnik, kemijski 
tehnik, lesarski tehnik, ladijski strojni tehnik, logistični tehnik, medijski tehnik, metalurški tehnik, plovbni 
tehnik, strojni tehnik, tehnik elektronskih komunikacij, tehnik laboratorijske biomedicine, tehnik mehatronike, 
tehnik računalništva, tehnik steklarstva, tehnik varovanja in izpit iz splošne mature iz predmeta: informatika, 
računalništvo, ekonomija, elektrotehnika, kemija ali geografija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že 
opravil na poklicni maturi; 
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na: splošni uspeh pri splošni 
maturi oziroma zaključnem izpitu: 60 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk; 
kandidati iz točke b) izbrani glede na: splošni uspeh pri poklicni maturi: 40 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 
40 % točk, uspeh pri maturitetnem predmetu: 20 % točk. 
Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2022/2023 znaša 2.000 € in možno je plačilo v 2 obrokih. 
Kraj izvajanja študija: Portorož 
Zaposlitev: Vodstvena dela v različnih prometnih, pomorskih in logističnih podjetjih, v organih državne 
uprave, kjer bodo s svojim znanjem oblikovali razvoj prometnega in logističnega sektorja. Pričakuje se, da bodo 
študentje študij nadaljevali na drugi stopnji. 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): PROMETNA TEHNOLOGIJA IN TRANSPORTNA 
LOGISTIKA 
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: vpiše se lahko, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli 
štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, 
bodo kandidati izbrani glede na: 
•	 splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi: 60 % točk, 
•	 splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk. 
Izredni študij: se izvaja, šolnina za študijsko leto 2022/2023 znaša 2.000 € in možno je plačilo v 2 obrokih. 
Kraj izvajanja študija: Portorož (in Ljubljana, če je dovolj kandidatov)
Zaposlitev: Strokovna in vodstvena dela v različnih prometnih in pomorskih podjetjih ali podjetjih, ki se 
ukvarjajo z logistiko in distribucijo izdelkov, npr: letališča, pristanišča, avto-prevozna podjetja, železnica, marine, 
špedicije, carine, zunanja trgovina, pošta, avtocestna podjetja, organi državne uprave in podobno. Ker so poleg 
Splošne uvedli tudi Vojaško smer, je možna tudi zaposlitev v ustreznih službah v Slovenski vojski.

VISOKOŠOLSKA STROKOVNA PROGRAMA I. STOPNJE (3 leta): NAVTIKA in POMORSKO STROJNIŠTVO 
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: vpiše se lahko, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli 
štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: splošni uspeh pri zaključnem izpitu, 
poklicni maturi oziroma splošni maturi: 60 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk. 
Izredni študij: se izvaja, šolnina za študijsko leto 2022/2023 znaša 2.000 € in možno je plačilo v 2 obrokih. 
Kraj izvajanja študija: Portorož
Zaposlitev: Diplomanti navtike so usposobljeni za neposredno službo na ladjah trgovske mornarice, začenši 
s kadeturo – pripravništvom in napredovanjem v častniške nazive krovne službe do kapitana največje preko-
oceanske trgovske mornarice, tovorne ali potniške ladje, ki lahko pluje po vsem svetu. Lahko se zaposlijo tudi 
na kopnem, saj imajo znanja, potrebna za strokovna in vodstvena dela v različnih panogah pomorskega in 
prometnega gospodarstva, kot so: pristanišča, marine, špedicije, agencije, ladjedelnice. 
Diplomanti pomorskega strojništva so usposobljeni za vodenje, upravljanje in vzdrževanje strojnih ter 
energetskih sistemov. Zaposljivi so na ladjah trgovske mornarice, najprej kot asistenti stroja in napredovanjem 
v častniške nazive do upravitelja stroja velike ladje, ki lahko pluje povsod po svetu. Primerno so usposobljeni 
tudi za delo v gospodarstvu na kopnem, kot so na primer: pristanišča, ladijski prevozniki, marine, ladjedelnice, 
upravljanje in vzdrževanje jaht, vodenje proizvodnih obratov, razvojni oddelki, vzdrževanje strojev in naprav, 
vodenje energetsko procesnih sistemov v industriji, hotelirstvu, turizmu, bolnišnicah itd. Ker so v obeh programih 
poleg Splošne uvedli tudi Vojaško smer, je možna tudi zaposlitev v ustreznih službah v Slovenski vojski.

Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejive
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Rok Trtnik, program: 
VS Navtika, 3. letnik  
»Za FPP sem se odločil, ker me 
že od otroštva zanima navtika, 
avanturizem, spoznavanje novih 
krajev ter delo na morju. Naša 
fakulteta ima v lasti več pomorskih 

simulatorjev, kjer se učimo navigacije in manevriranja. 
Pri nekaterih predmetih veliko časa preživimo na 
vodi, kjer jadramo, plujemo s čolni in se učimo ostalih 
mornarskih veščin. Dnevno delo obsega domače naloge, 
seminarske naloge ter sprotno učenje. Predmete se učim 

sproti, za izpite pa se poglobljeno učim nekaj dni prej. 
Rabljene knjige so na voljo v knjižnici. Vsa snov potrebna 
za znanje je na voljo v spletnih učilnicah. Najzanimivejši 
predmeti so tisti, ki imajo večji poudarek na praksi. 
Skoraj večina predmetov ima obvezno prisotnost zaradi 
STCW konvencije. Najtežji predmeti so tisti, ki obsegajo 
obsežno znanje matematike in fizike. Vsem dijakom, 
ki jih zanima morje in pomorski transport, svetujem 
vpis, saj po končani fakulteti dobimo dovolj znanja na 
področju navtike in pomorskega prometa za uspešno 
opravljanje poklica. Fakulteta organizira dodatne 
dejavnosti in krožke, ki nam karierno pomagajo. «

Francesco Ferretti, program 
VS Prometna tehnologija in 
transportna logistika, 3. letnik 
»Fakulteta ti omogoča spoznanje 
delovanja logističnega sveta vseh 
prometnih panog. Je mešanica 
med ekonomsko-strojno smerjo, pri 

kateri je potrebno bit inovativen. Veliko profesorjev je 
delalo v gospodarstvu, zato podajajo dobre praktične 
primere. Pozitivne strani so, da ti na programu odprejo 
oči, kako deluje svet logistike, negativno pa je morda 
to, da je urnik včasih dolg. Na dan porabim približno 
eno uro, odvisno od zahtevnosti domačih/seminarskih 
nalog. Za izpit se začnem učiti približno en teden 

prej, si razporedim snov za vsak dan približno enako 
in ponavljam snov. Dosti študentom delata težave 
Informatika dela ter Informatika in avtomatizacija v 
prometu, ker sta takšna predmeta, kjer si je potrebno 
vzeti več časa za razumevanje snovi in dodatno 
učenje. Na vajah je obvezna prisotnost, za predavanja 
ne, čeprav pripomore k temu, da boljše razumemo 
snov. Stari izpiti in skripte se podajajo iz generacije v 
generacijo, dodatno literaturo lahko dobimo v knjižnici 
ali kupimo pri profesorjih, ki nam ponudijo nižje cene 
kot v knjigarnah. Pot bom nadaljeval na drugi stopnji, 
dijakom pa svetujem, da naj ne obupajo v 1. letniku, saj 
je kasneje samo lažje.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

VODIČ SKOZI 1. LETNIK Dijaskisvet.siDijaskisvet.si
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v študentskem mestu najdete na  
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NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO    

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO     

Rebeka Škrjanc
»Študija sem se resno lotila, saj 
imam veselje do multimedije, in 
sem želela pridobiti na fakulteti čim 
več znanja in izkušenj. Učila sem se 
sproti, saj smo imeli vedno kakšno 
domačo nalogo, skozi katero sem 

tudi ponovila obravnavano snov. Kar pa je vodilo do 
veliko več znanja, kot če bi se učila le nekaj dni pred 
izpiti. V primerjavi s srednjo šolo, vzame sprotno delo 
več časa, tako da se študentskega dela nisem lotila. Čas 

sem raje izkoristila za različne tečaje na FE in UL. Na 
predavanjih prisotnost sicer ni obvezna, ampak vseeno 
priporočam vsem, ki se boste vpisali, da jih obiskujete. 
Vaje so zanimive, pa tudi obvezne. Literaturo za študij 
smo imeli na spletu, v spletni učilnici, v FB skupinah 
od multimedije ali FRI-ja. Sem mnenja, da se lahko vse 
mogoče naučimo, če le imamo voljo, tudi fakulteta je 
praktično šola za življenje. Lahko pa izpostavim kot 
zahtevnejša predmeta za večino študentov v prvem 
letniku Programiranje in Arhitekturo računalniških 
sistemov, ker terjata veliko sprotnih obveznosti.« 

Lucija Babij, 
3. letnik
»Zahtevnejši tehnični predmeti 
zahtevajo teden intenzivnega 
učenja, manjši predmeti pa le tri 
dni, ker delam sproti. V 1. letniku 
sta najtežji Matematika II in 

Fizika zaradi obsežnosti, morda še Mehanika. Že 
zadnji teden v septembru je zato organiziran tudi 
neobvezni pripravljalni tečaj matematike. Gradivo 
redko kupujemo, saj dobimo material od profesorjev 

in starejših letnikov, tudi profesionalni računalniški 
programi so za nas brezplačni. Študij predstavlja širok 
spekter znanj iz biologije, gradbeništva, matematike 
in kemije. Inženirska plat programa nudi znanja za 
oblikovanje rešitev okoljskih in drugih problemov, 
večina študentov postane projektantov. Na FGG imamo 
3 društva in ŠO, ki omogočajo oblikovanje poznanstev 
z bodočimi delodajalci in žurke, hkrati pa ponujajo 
številne športne dogodke (smučanje, rafting, jadranje, 
planinarjenje). Toplo priporočam poletno delo iz stroke.« 
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FAKULTETA ZA FARMACIJO    

Marko Miočić, 
4. letnik  
»Sprejem je pogojen z vpisnimi 
točkami. V najbolj intenzivnih delih 
študija (2., 3. letnik) sem porabil 
okoli 10 ur dnevno za predavanja, 
(obvezne) vaje ter učenje in pisanje 

poročil. Učenje sproti je razmeroma nujno, na izpite sem 
se pripravljal do 4 tedne vnaprej. Stare skripte in zapiski so 
dostopni v študentski sobici in prek tutorskega sistema, 
kupiti je treba predvsem uradne skripte za tekoče leto in 
laboratorijsko opremo. Na študiju so najtežji predmeti 

Patološka fiziologija (»pafi«), Fiziologija, Biofarmacija s 
farmakokinetiko in Matematika. V 1. letniku sta najtežja 
predmeta Matematika in Fizika, predvsem zaradi veliko 
snovi v kratkem času. Teorija in praksa se dosledno 
dopolnjujeta z vajami, ki so strogo obvezne. Ob študiju 
je težko delati več kot nekaj ur na teden. Osebno bi rekel, 
da sem tudi hobije zasledoval na račun študija in ne 
ob njem. Program je zahteven in pričakuje časovno in 
intelektualno predanost, a je zanesljiva pot do donosne 
kariere.« 
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO   

Jakob Podlesek, 
3. letnik  
»Pogoj za vpis je sprejemni izpit. Ta 
je dokaj zahteven in priporočam, 
da se bodoči študenti nanj 
pripravite. Sam sem obiskoval tečaj 
prostoročnega risanja, na katerem je 

bil tudi nek uvod v izdelovanje maket, ki so ob risanju 
del sprejemnih izpitov. Praktičnega dela je na faksu 
veliko več kot teoretičnega, ocenjujem da v razmerju 
70:30. Posebnost je to, da delamo večinoma na faksu, 
tudi zvečer in ponoči, rezultat tega je, da smo študenti 

med sabo močno povezani, si pomagamo in drug 
drugega spodbujamo. Delo večinoma poteka na faksu, 
na seminarjih in obsega izdelovanje raznih maket, 
prostoročno risanje ter risanje v programih. Sam se 
učim le pred izpiti, z učenjem pa začnem kakšen teden 
prej, da v miru predelam snov. 1. letnik je na splošno 
zaradi količine sprotnega dela in tedenskih oddaj zelo 
zahteven, a z delom se da in če si organiziran. Najboljše 
gradivo za pripravo na izpite so zapiski s predavanj, ki 
jih starejši študenti z veseljem delijo z novimi, na faksu 
je tudi knjižnica. Več denarja je potrebnega za nakup 
materiala za izdelavo maket.«
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FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO   

MEDICINSKA FAKULTETA    

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO  

Klara Razboršek, 
3. letnik  
»Faks je zahteven, ampak tega 
vreden. Trenutno sem na fakulteti 
med 6-8 ur na dan, za sprotno 
delo pa porabim približno 3 ure na 
dan. To obsega urejanje zapiskov 

iz predavanj, pisanje seminarjev in pisanje poročil 
za laboratorijske vaje. Meni osebno so zelo zanimivi 
različni laboratoriji, ki se nahajajo po celotni fakulteti 
in oprema, ki si jo lahko ogledamo in nenazadnje 
tudi uporabljamo. Najtežja predmeta sta predvsem 
Matematika in Fizika v 1. letniku, saj prihajamo iz 

različnih okolij in imamo različno predznanje. Na 
naši smeri pa imamo nekaj predmetov v 2. letniku, ki 
vsebujejo veliko snovi. Ti so zahtevni predvsem zaradi 
velike količine snovi in opisov procesov, ki zahtevajo 
dolga imena molekul in encimov. Dobro je, da si prisoten 
na predavanjih, kjer se rešujejo vaje in razlaga praktična 
snov (torej snov potrebna za laboratorijske vaje). Vsa 
literatura nam je na voljo v knjižnici naše fakultete. 
Prav tako imamo svojo založbo, ki prodaja skripte, ki so 
potrebne za laboratorijske vaje. Negativna stran je ta, 
da mi ostane malo časa za hobije in druženja. Seveda je 
veliko pozitivnega, kot so odličnih profesorji in asistenti, 
ki so vedno na voljo za kakršnokoli pomoč.«

Petra Šter, 
6. letnik 
»Za vpis sem se odločila, ker se nisem 
predstavljala v drugem poklicu. 
Medicina je široka in zanimiva veda 
z ogromnim poslanstvom. Tudi po 
zaključku študija nas čaka dolga pot 

izobraževanja, od pripravništva, strokovnega izpita, 
do specializacije. Proti koncu študija je vse več prakse, 
na začetku pa precej teorije. V prvih letih študija nekaj 
več časa vzamejo priprave na vaje in pisanje poročil, 
v kliničnih letnikih (4. in dalje) pa je tega manj. Za 
večino predmetov je dovolj do 2 tedna strnjenega 
učenja, največ pa sem se za en izpit pripravljala 2 

meseca. Poleg Centralne medicinske knjižnice in sejma 
rabljene literature dobimo tudi zapiske starejših. V prvih 
letnikih je obveznih nekaj delovnih zvezkov, tako da 
skupaj z učnim gradivom pride nekje 100 € na leto, če 
želite ves material v fizični obliki. Faks je dinamičen in 
ponuja številne obštudijske dogodke, kot so medicinske 
izmenjave, prostovoljstvo in mednarodni kongresi. 
Toplo priporočam naše študentsko društvo zavoljo 
druženja in zanimivih projektov. Kljub temu, da je 
učenja dosti in nas čaka izobraževanje še po koncu 
študija, bi rekla, mit o nas ne drži – imam več prostega 
časa kot sem pričakovala, in tudi po svojih žurih slovimo 
z razlogom.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Nino Djordjevic, 
2. letnik
»Pri večini predmetov je razmerje 
med teorijo in praktičnim delom 
50:50. Prisotnost ni obvezna ne 
pri vajah ne pri predavanjih pri 
nobenem predmetu, priporočal 

pa bi 100 % prisotnost na vajah in predavanjih, saj 
se gradivo hitro nabere in je tako dosti lažje slediti 
snovi. Najtežja predmeta sta Analiza in Algebra v 1. 
letniku. Zahtevna ju naredi količina snovi, saj sta oba 

predmeta dvo-semestrska in pa profesorji, ki zahtevajo 
pri teh dveh zelo natančno poznavanje teorije. Pred 
kolokviji se poskusim začeti učiti 5–7 dni prej, odvisno 
od zahtevnosti predmeta, pred izpiti pa si je dobro vzeti 
en do dva tedna časa, saj je snov obširnejša. Vso učno 
gradivo, ki je potrebno, je objavljeno v šolski spletni 
učilnici, vključno s starimi testi in skriptami. Obstaja 
tudi sejem rabljene literature. Natančnih načrtov za po 
faksu še nimam. Dijakom, ki  razmišljajo o vpisu na faks 
priporočam, da si ogledajo snov na naši spletni učilnici, 
ki je dostopna vsem: https://ucilnica.fmf.uni-lj.si/.«

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO  

Jure Čufer, 
absolvent 3. letnika
»Za študij na tej fakulteti sem se 
osebno odločil po principu na vse 
ali nič, že v začetku srednje šole. Od 
tedaj pa me so me prepričali, da je 
bila izbira pravilna FRI skupnost, 

možnosti obštudijskih dejavnosti, predmetnik, ki se 
mi je zdel zanimiv, in dejstvo, da gre za enega izmed 

naprednih faksov z digitalizirano vsebino. V primerjavi 
z VSŠ smer UN pokriva veliko več teorije, a to ne pomeni, 
da ni prakse in sprotnega dela. Rekel bi, da je čez vse 
predmete razmerje nekje 50:50. Predmete naredijo 
zanimive profesorji s pravo energijo. Za preverjanje 
prisotnosti se iz leta v leto zahteve spreminjajo, zato je 
najbolje poslušati uvodna predavanja in iti vsaj na prvih 
nekaj vaj. Predlagal bi, da spremljate predavanja in vaje 
predmetov matematične narave. Osebno mi v 1. letniku 



17

NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO  

ZDRAVSTVENA FAKULTETA   

VETERINARSKA FAKULTETA    

Edi Benko
»Bodočim vrstnikom svetujem vpis 
na fakulteto, saj vas bo naučila 
trdega dela in vztrajnosti. Z rezultati 
izpitov se ne obremenjujte preveč, 
saj boste s pridnostjo osvojili 
veliko znanja in dosegli marsikaj. 

Pri predmetih bodite prisotni in aktivni, profesorji se 
potrudijo z dobrimi razlagami. Teorije in prakse je 
približno pol pol. Vaje pri predmetih imamo obvezne, 

medtem ko predavanja v veliki večini niso, a se sam 
vseeno potrudim, da sem stalno prisoten, ker tako lažje 
razumem obravnavano snov. Sproti namenim okoli dve 
do tri ure na dan za domače naloge in seminarske. V 
prvem letniku sta najtežji Matematiki zaradi obsežne 
snovi. Za posamezen izpit sem se običajno začel učiti en 
do dva tedna prej. Učno gradivo je na voljo v založeni 
knjižnici fakultete. Za vpis ni sprejemnih izpitov, je pa 
pogoj Matematika kot predmet na maturi.«   
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Katja Krenos, 
3. letnik 
»Študij vsebuje ogromno prakse 
na različnih institucijah. Vzdušje je 
prijetno, profesorji pa zelo prijazni 
in razumevajoči. Vaje in seminarji 
zahtevajo 100 % prisotnost. Za težje 

in bolj obsežne izpite se učim teden prej, za preostale 
pa nekaj dni. V 1. letniku je nekaj težjih predmetov 
zaradi obsežnosti in novih izrazov, tudi v latinščini. V 2. 
letniku je več strokovnih predmetov, kjer pridobiš globlji 

vpogled v področja potencialne zaposlitve. Študijskega 
gradiva ni potrebno kupovati, večina profesorjev nam 
posreduje svoje gradivo, tutorji pa zapiske. Skoraj vse 
predmete smeš opravljati že na predrokih pred izpitnim 
obdobjem. ŠO Pacienti prireja dogodke, kot so drsanje, 
pohodi, izobraževanja in zdravstveni vikend, prav 
tako tudi nepozabne žure - spoznavni žur, brucovanje 
in Predbožični žur. Če ste komunikativni, radi delate z 
ljudmi ter ste željni znanja, vam toplo priporočam vpis 
na ta študij.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Peter Kržan, 
absolvent
»Študiju sem namenil od 1 do 12 
ur dnevno, odvisno od tekočih 
obveznosti in študijskega obdobja. 
Poleg obiskovanja vaj in predavanj, 
so del študijskih obveznosti tudi 

priprave na vaje, pisanje seminarskih ali predstavitev, 
organizacija zapiskov, obiskovanje dodatnih 
izobraževanj in učenje. Zame je bilo ključno aktivno 
obiskovanje in sodelovanje na vajah in določenih 
predavanjih. Pred izpitnim obdobjem sem si pripravil 
tudi dober plan učenja, ki sem se ga striktno držal. 
Najtežji predmeti so tisti najbolj obsežni, torej 
Anatomija, Fiziologija, Mikrobiologija, Patofiziologija 

in Patologija, Sodno in upravno veterinarstvo. Gre za 
nenehno nadgradnjo znanja, zato se vsake luknje v 
njem kasneje poznajo. Zadnji letnik vsebuje praktično 
delo prek klinične in strokovne prakse ter raziskovalno 
nalogo in zaključni izpit. Vsako leto je organizirana 
predaja učnih vsebin med letniki, učbeniki so na voljo 
v knjižnici in na veterinarskih kongresih po študentskih 
cenah. Fakulteta organizira Spoznavni kostanjev piknik, 
Štala party, Božičkovanje, društvo IVSA motivacijski 
vikend v Kranjski Gori, imamo svoj pevski zbor. Zaposljivi 
smo v državni upravi, raziskovalnem laboratoriju, 
farmacevtski združbi, zasebni veterinarski kliniki, smo 
zelo prilagodljiv kader. Študij je dolg in pomembno je, 
da v težkih trenutkih ne pozabimo, zakaj študiramo in 
kaj je naše poslanstvo.« 

noben predmet ni predstavljal izziva, saj je prvi semester 
za študente iz tehničnih srednjih šol le ponovitev. 
Bistvenega pomena je sprotno delo, saj lahko v večini 
primerov študent le s sprotnimi obveznostmi opravi 
predmete. Dnevno delo lahko tedaj zahteva od 3–10 
ur, saj so dnevi lahko le učenje, premlevanje informacij 
in delanje zapiskov ali pa gre za delo na projektu, ki 

zahteva programiranje na več načinov, če se prvi ne 
izide, ali skupinsko delo. Učno gradivo obsegajo spletne 
skripte, spletna učilnica, prosojnice, zapiski iz predavanj, 
tudi YouTube in ostali elektronski viri, Discord skupnost, 
kjer pomoč nudijo študenti in pretekli letniki s svojimi 
zapiski in viri.« 
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

VODIČ SKOZI 1. LETNIK Dijaskisvet.siDijaskisvet.si

DD
i

Dijaskisvet.siDijaskisvet.si

DD
i

v študentskem mestu najdete na  
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FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO 
bo imela v študijskem letu 2023/2024 razpisan naslednji študijski program (v tekočem letu so možne spremembe, 
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (4 leta): SOCIALNO DELO 
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % matura in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. 
Izredni študij: ne 
Zaposlitev: bolnišnice, psihiatrične ustanove, zdravstveni domovi, socialni zavodi, mreže za samopomoč, 
podjetja, centri za socialno delo. 
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 64 (2022), 65 (2021), 67 (2020)

Veronika Predovnik, program:    
UN Socialno delo, 4. letnik
»Predmeti so iz zelo različnih področij, 
od strokovnih socialno-delovnih 
predmetov, do prava, psihologije, 
sociologije, organizacijskih ved, 
raziskovanja in drugih področij, da 

vsak najde sebi zanimive predmete. Najtežja predmeta 
sta Statistika (3. letnik) in Epistemologija (4. letnik). 
V 1. letniku je najpomembneje hoditi na predavanja 
pri predmetu Vzpostavljanje delovnega odnosa in 
osebnega stika. Učim se samo pred izpitom, ker se 
veliko naučim že na predavanjih, obveznih vajah in 

iz sprotnih nalog. Za prakso moraš vsak dan napisati 
poročilo, zraven pa še dodatne, obsežnejše naloge. 
Delamo tudi razne analize, projekte, raziskovalne 
naloge, seminarske in eseje, ki so tudi pogoj za pristop k 
izpitu. Glede na druge študije imamo veliko prakse (680 
kontaktnih ur), ki si jo sami izberemo in se tako v 3. in 
4. letniku spoznamo z delom socialnih delavcev. Ostane 
mi dovolj časa, da se lahko ukvarjam še s celim kupom 
stvari. Poleg študija brez problema delam in se dodatno 
izobražujem. Faks je prijeten in spoščen, profesorji pa 
večinoma dostopni in razumevajoči.« 

 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FakultetaSocilanoDelo.indd   1 29.11.2013   21:26:27

1. letnik univerzitetnega programa prve stopnje Socialno delo – redni študij

Vpiše se lahko:
a) kdor je opravil splošno maturo,

b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in b) izbrani glede na:
• splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu (60 % točk)

• splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk)

Program izobraževanja za socialno delo usposablja strokovnjake in strokovnjakinje s posebnimi teoretskimi in 
metodičnimi znanji za pomoč ljudem pri reševanju kompleksnih življenjskih težav in stisk.

Socialni delavci in delavke posegajo v življenja ljudi v njihovem socialnem kontekstu in skupaj z njimi razvijajo od-
govore  na njihove težave in stiske. Z institucionalnimi sredstvi (socialno oporo) in na kreativen način z inovativnimi 
rešitvami omogočajo ljudem čim večjo samostojnost. Ponujajo človeško oporo in strokvno pomoč pri premagovanju 
hujših življenskih pretresov, ki ogrozijo blaginjo ljudi (zaradi ekonomskih in osebnih razlogov ali zaradi elementarnih 
in drugih nesreč). Zlasti pa krepijo ljudi, ki jim grozi izključitev ali so že izključeni iz družbenih tokov, tokov dela itn.

Zato je njihova naloga, da gojijo človeške kvalitete in uveljavljajo etična načela stroke – spoštujejo človeško integriteto 
in pravice, si prizadevajo za izboljšanje življenjskih razmer posameznikov, družin, delovnih, sosedskih in drugih sku-
pin in skupnosti ter pospešujejo socialno pravičnost, solidarnost, enake možnosti in demokratična razmerja v družbi.

VODIČ SKOZI 1. LETNIK Dijaskisvet.siDijaskisvet.si

DD
i

Dijaskisvet.siDijaskisvet.si

DD
i

v študentskem mestu najdete na  
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DRUŽBOSLOVNI IN HUM
ANISTIČNI ŠTUDIJI

Nika Šalamon, program:    
UN Socialno delo, 3. letnik
»Fakulteta nas izobražuje v sočutne, 
empatične, družbeno občutljive in 
kritične, asertivne posameznike, 
kateri bi slednje karakteristike širili v 
svoji širši skupnosti. Pozitivne strani 

mojega študijskega programa so krepitev socialnih 
veščin (komunikacija, vzpostavljanje odnosa), velik 
obseg praktičnega pouka, povezanost predavanj 
in koristnih vaj ter pomembna znanja na podlagi 
družbenega sistema kot takega. Imamo kar nekaj 
praktičnega pouka, v 1. in 2. letniku so ponedeljki 
prosti, saj so namenjeni praksi. Menim, da se v 1. letniku 

predvsem veliko odnese od predmeta Vzpostavljanje 
delovnega odnosa in osebnega stika. So pa vsi predmeti 
vsak po svoje pomembni ter dodajo svojo vrednost. 
Tedensko učenju namenim 6–10 ur, oziroma odvisno 
od količine obveznosti tisti teden. Dnevno delo za faks 
obsega predvsem pisanje refleksij, katere so obvezne 
pri določenih predmetih.  Vsa potrebna gradiva za 
predmete so navedena na spletni strani fakultete. 
Na fakulteti poteka tudi knjižni sejem založbe FSD s 
sejemskim popustom za študente. Po navadi je sejem 
v začetku zimskega in v začetku poletnega semestra. 
Zraven študija tudi delam in sem članica študentske 
organizacije fakultete, v sklopu katere skrbimo za 
študijsko in obštudijsko dogajanje na fakulteti.« 

TEOLOŠKA FAKULTETA 
ima v študijskem letu 2022/2023 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, 
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

ENOVITI MAGISTRSKI PROGRAM II. STOPNJE (5 let): TEOLOGIJA (izvaja se v LJ) 
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi 
kandidate s poklicno maturo (in z opravljenim petim maturitetnim predmetom), ki jih izbirajo po nasle¬dnjem 
ključu: 40 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu. 
Izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2022/2023 znaša 2.400 €. 
Zaposlitev: Laiki so zaposljivi v cerkvenih službah in na področju verske, karitativne, socialne in vzgojne 
dejavnosti. Možne zaposlitve so tudi v javni upravi, na političnem področju in na področju stikov z javnostjo, v 
medijih in založniških hišah, kot organizatorji kulturnih in drugih dogodkov. 
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve 

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): TEOLOŠKI IN RELIGIJSKI ŠTUDIJI (izvaja se v LJ in MB) 
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi 
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Elektra Katarina Korošec, 
program: UN Teološki in 
religijski študiji, 3. letnik  
»Teološka fakulteta te izgradi kot 
osebnost in je odlična popotnica 
za življenje. Od nas ne zahteva 
kakršne koli osebne vere ali 

pripadnosti krščanstvu. Študij je izrazito humanističen, 
z velikim deležem filozofije in celostnim obravnavanjem 
zgodovine (zgodovinsko dogajanje, zgodovina Cerkve, 
zgodovina filozofije). To je temelj celotnega študija 
in tekom let se znanje nadgrajuje. 1. letnik je nekoliko 
bolj splošen, predmeti so usmerjeni na razne preglede 

oz. uvode. Sam študij zahteva nekaj sprotnega dela, 
predvsem v obliki sprotnih nalog, seminarskih nalog, 
poročil, kolokvijev ipd., odvisno tudi od predmeta. Pri 
nekaterih predmetih prisotnost in sodelovanje vplivata 
na končno oceno. Glede na to, da je študij zelo filozofsko 
naravnan, se tekom predavanj pogosto odpira vse vrste 
tematik, ki vplivajo na celostno razumevanje študijske 
snovi, Cerkve, sveta in družbe. Študij dopušča precej 
prostega časa, vendar pa hkrati zahteva temeljito 
časovno organiziranost posameznika. Učno gradivo so 
predvsem interne skripte, vso gradivo si lahko izposodiš 
v knjižnici ali je dostopno v e-učilnici.«

Nejc Leskovar, program: 
UN Religiologija in etika,   
1. letnik II. stopnje
»Predavanja so zanimiva, ker 
profesorji obvladajo snov in jo 
tudi znajo povezati z vsakdanjim 
življenjem. Posebej bi izpostavil, 

da ni samo religija in vera, ampak tudi veliko morale, 
filozofije, psihologije, simbolizma, zgodovine. 
Dnevno delo za študij mi povprečno vzame 1–2 uri 
na dan. Večinoma se naloge navezujejo na branje in 
analiziranje člankov, Svetega pisma, na raziskovalna 
dela ipd. Učenje sproti je priporočeno, ker se lahko snov 
posebej pri svetopisemskih predmetih hitro nabere, 
vaje zelo pomagajo pri učenju, prav tako profesorji zelo 

poudarjajo kaj je pomembno. Najzahtevnejši predmeti 
so Eksegeze (torej Eksegeza peteroknjižja/evangelijev/
Pavlovih pisem). Vsa literatura, ki jo potrebuješ ob 
študiju je ali v knjižnici ali pa v spletni učilnici. Glede 
starih izpitov ali kolokvijev se pa lahko pogovoriš s tutorji 
ali starejšimi študenti. Vprašanja za izpite so pri večini 
predmetov vnaprej dana, da se lahko na njih pripraviš. 
Predavanja so zanima, ker profesorji obvladajo snov in 
jo tudi znajo povezati z vsakdanjem življenju. Prav tako 
imamo na fakulteti odlične odnose med profesorji in 
študenti, saj si profesorji vedno vzamejo čas za študente. 
Bodočim študentom bi svetoval to, da ti nobena smer 
ne bo dala zagotovljenega poklica, povsod se boš 
moral truditi in pomembno je, da študiraš v smeri, ki te 
zanima, ker drugače boš samo zapravljal čas.«

kandidate s poklicno maturo (in z opravljenim petim maturitetnim predmetom), ki jih izbirajo po naslednjem 
ključu: 40 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu. 
Izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2022/2023 znaša 2.400 €. 
Zaposlitev: na področju verske dejavnosti kot referent/referentka pastoralnih dejavnosti in na vseh področjih, 
kjer se zahteva prva stopnja univerzitetne izobrazbe humanistične smeri. 
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve 

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): TEOLOŠKI ŠTUDIJI (izvaja se v LJ in MB – v 
sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani in s Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru) 
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi 
kandidate s poklicno maturo (in z opravljenim petim maturitetnim predmetom), ki jih izbirajo po nasle¬dnjem 
ključu: 40 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu. 
Izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2022/2023 znaša 3.000 € (za obe smeri študija skupaj). 
Zaposlitev: na področju verske dejavnosti kot referent/referentka pastoralnih dejavnosti in na vseh področjih, 
kjer se zahteva prva stopnja univerzitetne izobrazbe humanistične smeri. 
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE   

Max Davidović,
3. letnik  
»FDV je poln priložnosti za vsakega, 
da se izkaže, lahko prek društev, 
lahko posamezno, lahko strokovno, 
res je ogromno priložnosti. Same 
teorije je nekaj več, posebej pri 

temeljnih predmetih v 1. letniku, kjer naj bi si nabrali 
temeljno znanje za kasnejši študij. Prisotnost na 
predavanjih je pri večini predmetov le priporočena, a na 
nekaterih predmetih prisotnost tudi preverjajo, medtem 

ko je prisotnost na skoraj vseh seminarjih obvezna. 
Za razumevanje snovi je pomembna prisotnost pri 
jezikovnih predmetih, Ekonomiji ter vseh od 2. letnika 
naprej. Sicer je priprava na predavanja najdaljši in 
najzahtevnejši del, saj je treba najti, prebrati in razumeti 
več deset strani dolge odseke tekstov, za katere se 
pričakuje, da jih na predavanjih že poznamo in tudi 
razumemo. Glede opravljanja izpitov je odvisno od 
predmeta, nekatere predmete in vse jezike je potrebno 
delati sproti. Sam začnem snov resno predelovati slaba 
dva tedna pred izpiti. Gradivo, za sama predavanja, 
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AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE   

Aleš Hočevar,
3. letnik 
»Za vpis so potrebni sprejemni izpiti, 
ki so zahtevni. Pred izpiti je potrebno 
pripraviti Mapo na podlagi katere te 
povabijo/nepovabijo na sprejemne 
izpite. Domačega dela ni veliko, je pa 

bilo pogosto treba dlje ostati na faksu in veliko je bilo 
dela v ateljeju. Učenja ni bilo veliko in tudi teoretični 
izpiti niso bili zelo zahtevni. Za izpite se je bilo potrebno 
učiti približno toliko kot za teste v gimnaziji. Za knjige 
in drugo gradivo nam ni bilo potrebno zapraviti nič, na 

faksu imamo tudi svojo knjižnico. ALUO je bolj praktičen 
faks, tako da je bilo veliko praktičnega dela v ateljejih.  
Najbolj zanimiva predmeta sta mi bila Steklo in 
Fotografija, kjer smo v 1. letniku slikali z doma narejeno 
camero obscuro. Za ta študij sem se odločil, ker sem želel 
razširiti svoje znanje o oblikovanju stekla in keramike. 
Smer unikatno oblikovanje zna biti problematična, 
ker ne vodi v veliko možnosti za zaposlitev. Dijakom 
svetujem, da vnaprej razmislijo, kaj nameravajo delati 
in kje bodo lahko zaposleni. Zraven študija mislim da 
je težko delati, vsaj polen delovnik, je pa dovolj časa za 
kakšno obštudijsko aktivnost.«

AKADEMIJA ZA GLASBO    

Tilen Udovič, 
absolvent II. stopnje
»Sprejemni izpiti so obvezni pogoj za 
vpis. Dobra poslanica za opravljanje 
sprejemnega izpita je kontaktiranje 
enega od profesorjev, ki poučuje 
tvoj instrument, da zate izve in te, 

če izraziš željo, lahko dodatno pripravi. Predmetnik ni 
hudo naporen in ima poudarek na praksi. Sam največ 
pozornosti posvečam glavnemu predmetu, v mojem 
primeru violi. Teoretičnih predmetov je največ v 1. in 2. 
letniku, nekateri zahtevajo sprotno delo in prisotnost. 
Največ težav imajo študenti s Solfeggiom, ki se ga 
izvaja v prvih dveh letnikih. Ob sprotnem delu učenje 
pred izpiti lahko vzame le en dan. Brez težav se pridobi 

zapiske in stare teste od starejših študentov, nekateri 
profesorji imajo tudi že izdelane skripte. Večina 
študentov obštudijsko služi z igranjem in petjem. 
Tekom študija pretežno skozi lastne izkušnje ugotovijo, 
ali jih bolj mika pedagoško ali izvajalsko delo. 
Akademija je dobra odskočna deska za študij v tujini, 
kar nekaj zaposlenih je namreč izjemnih glasbenikov in 
pedagogov. Privlačni so tudi naši novi prostori v Palači 
Kazine in občasna možnost brezplačne udeležbe zelo 
kvalitetnih dodatnih izobraževanj – »masterclassov«. 
Večina študentov ob študiju dela, igra v orkestrih, uči, 
kar tudi dopušča študij na Akademiji, moramo pa 
upoštevati urnike projektnih predmetov in obveznosti 
(orkestri, študentske predstave in koncerti), ki lahko 
spremenijo ustaljen obštudijski urnik.« 

Mak Tepšić
»Sprejemni izpiti so odločilnega pojema za sprejem 
na akademijo. Kar 90 % je odvisno od njih in le 10 % 
od mature. Glede zahtevnosti bi povedal, da je za 
prvi krog treba pripraviti 3 monologe, 2 poeziji in eno 
prozo. Komisija se odloči kdo napreduje iz 1. v 2. krog. 
V 2. krogu trajajo naloge malo dlje in bolj temeljijo 
na improvizaciji. Svojo študijsko izkušnjo bi opisal 
kot precej posebno in nenavadno. S sošolci preživiš 
veliko več časa kot tvoji vrstniki. Veliko več je dela na 

faksu in manj doma. Poseben je tudi zaradi načina 
dela, ki je zelo fizičen in temelji na poskušanju in vaji, 
ne pa na učenju. Na faksu dnevno preživim kar nekaj 
časa. Po navadi imamo zjutraj teoretična predavanja 
in ostali predmeti, popoldan pa je vsak dan igra do 
večera. Doma zato nimam preveč časa za delo, saj 
večino časa preživim na faksu. Pred teoretičnimi izpiti 
se učim kakšen teden. Praktične izpite pa tako ali tako 
pripravljaš s profesorjem celo leto.« 
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO     

nam naložijo profesorji na spletno učilnico. Nekateri 
naložijo celo predstavitve, kar resno olajša pripravo 
na izpite. Učbeniki so dostopni na Zebri, ki je naša 

spletna knjižnica, zato nakup večine ni potreben. Sejem 
literature izvaja študentski klub, tam se najdejo zapiski 
prejšnjih let in učbeniki polni opomb.«

Dijaskisvet.siDijaskisvet.si
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Ines Kavčič 
»Vpis na fakulteto je odvisen tudi od 
sprejemnih izpitov, ki prinašajo 40 % 
vpisnih točk in jih pridobiš glede na to, 
katero mesto v primerjavi z ostalimi 
kandidati si dosegel pri določenem 
gibalnem preizkusu. Predavanja 

je načeloma priporočljivo obiskovati in se učiti sproti, 
a je to bolj odvisno od posameznega predmeta in 
njegovega profesorja. Vaje so obvezne in se vedno 
beleži prisotnost. Učno literaturo sem največkrat dobila 
od višjih letnikov ali na fakulteti, večino je dostopen v 
elektronski obliki. Menim, da se lahko vsak predmet 
naučiš, kot težje pa bi lahko izpostavila Gimnastiko in 

EKONOMSKA FAKULTETA  

FILOZOFSKA FAKULTETA  

FAKULTETA ZA UPRAVO   

 Ekaterina Petrovič, 
2. letnik
»Pri meni je bila Ekonomska 
fakulteta edina opcija, zato nisem 
dosti premišljevala. Gre za faks, ki 
študentom odpira številne karierne 
priložnosti tako v Sloveniji kot 

tudi v tujini. Kar se mi zdi najbolj pomembno pa je 
to, da študent skozi študij pridobi ogromno novega 
znanja in splete svojo mrežo kontaktov, ki je na našem 
področju izrednega pomena. Imamo več teorije kot 
prakse, še posebej če gledamo univerzitetni program, 
na visokošolskem pa je obvezna praksa v 3. letniku. 
Obiskovanje predavanj in vaj načeloma v 1. letniku ni 

obvezno, prisotnosti ne pregledujejo. Mislim pa, da je 
najboljše, da študentje redno obiskujejo vsa predavanja 
in predvsem vse vaje, kjer se skozi praktične primere 
utrjuje že pridobljeno znanje. V 1. letniku bi za najtežje 
predmete označila Mikroekonomijo, Makroekonomijo 
in Pravo. Gre za predmete, o katerih večina brucev nima 
predznanja. Na izpite se po navadi intenzivneje začnem 
pripravljati en mesec pred začetkom izpitnega obdobja. 
Tekom semestra se redno pripravljam le na morebitne 
kolokvije, seminarske naloge.  Imamo srečo, da je 
medgeneracijska študentska skupnost zelo povezana 
in je za vsako študijsko leto ustvarjena nova skupina za 
bruce, kamor starejši študentje objavljajo stara gradiva, 
ki so na prodaj oz. ki jih podarjajo.«

Tjaž Mihelič, 
3. letnik
»Na fakulteti je pozitivno predvsem 
to, da imaš na voljo široko paleto 
zunanjih izbirnih predmetov. Zlasti, 
če si vpisan na dvopredmetni 
program. Na 1. stopnji gre v večji 

meri za teorijo. Prisotnost se preverja samo na vajah, 
pri predavanjih naj se načeloma ne bi. Sprotni čas je 
večinoma namenjen seminarskim nalogam, če jih imaš, 
in nalogam, ki/če jih dobiš na vajah ali predavanjih. 
Koliko časa vsak dan namenim študiju težko ocenim, 
zagotovo precej manj, kot v izpitnem obdobju, ko se 
učim intenzivneje. Koliko pred posameznim izpitom, 

pa je precej odvisno od izpita. V 1. letniku je gotovo na 
smeri Zgodovina najtežji predmet Slovenska zgodovina 
srednjega veka, na Slovenistika pa Morfologija SKJ. Gre 
za snov, ki je kar precej obsežna. Gradivo je dostopno 
v knjižnicah, ali v Knjigarni FF, ostalih knjigarnah 
ali antikvariatih. Večino knjig sem si sposodil. 
Najugodnejša varianta za nakup knjig so antikvariati. 
Zelo verjetno se bom vpisal še na 2. stopnjo. Mnogi v 
času študija tudi delajo, kar morajo uskladiti s študijem. 
Na oddelku imamo tudi glasilo Besedoholik, kjer 
sprejemajo v objavo pesmi. Študentskih žurov ravno ni, 
vsak oddelek pa organizira brucovanja in tudi druženja 
so na vsakem oddelku drugačna.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Martina Kramberger, 
1. letnik II. stopnje
»Fakulteta je vabljiva predvsem zaradi raznovrstnosti 
predmetov, ki zagotavljajo širok nabor znanja iz 
različnih področjih. Velik plus je tudi prijazen urnik, ki 
dopušča opravljanje drugih aktivnosti in majhnost 
fakultete, na kateri se ne zgubiš v množici in se počutiš 
slišanega. Predavanja so največkrat neobvezna, vendar 
je njihov obisk precej priporočljiv, saj profesorji na njih 
podajo primere in poudarijo snovi, ki pridejo v poštev za 
izpit. Na njih se največkrat obravnava teorijo, medtem 
ko se na vajah ta obravnava na podanih primerih iz 
prakse. Bodočim študentom bi predlagala, da obiskujejo 

predavanja in vaje, saj se na njih precej naučiš in tako 
porabiš manj časa za samo učenje doma. Prisotni 
bodite predvsem pri predmetu Informatika in pri pravno 
naravnanih predmetih zaradi njihove težavnosti. Ob 
izzivih se obrnemo na tutorje, kateri obrazložijo snov 
in odgovorijo na vprašanja. Zaradi uravnoteženo 
razporejenega urnika nam ostane veliko prostega časa 
za druge zanimive dejavnosti. Za spoznavanje drugih 
študentov je na začetku študijskega leta organiziran 
spoznavni žur, prav tako »FUL povezani« organizirajo 
študentske zabave, dogodke in strokovne ekskurzije.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FAKULTETA ZA ŠPORT  



23

DRUŽBOSLOVNI IN HUM
ANISTIČNI ŠTUDIJI

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

PRAVNA FAKULTETA  

Tina Fabjan,
1. letnik ll. stopnje 
»Za program sem se odločila, ker 
se vidim v učiteljskem poklicu in 
rada delam z otroki. Pri didaktičnih 
predmetih imamo nastope pred 
kolegi in občasno tudi v šolah. 

Najbolj so zanimivi predmeti z vajami (Biologija, 
eksperimenti pri Kemiji). Na vajah se preverja prisotnost, 
na predavanjih večinoma ne, a se splača hoditi na 
oboje, saj potrebuješ manj učenja za izpite, če stvari 
vidiš »v živo«. V 1. letniku mi je bila najtežja Analizna 

kemija, sicer pa kakšni splošni pedagoški predmeti 
(Sociologija, Filozofija), ker imam bolj naravoslovno 
ozadje. Žal imamo predavanja pogosto časovno 
razpršena in na različnih fakultetah (vezava biologija-
kemija; BF, FKKT), se pa da v teh vmesnih urah potem 
tudi veliko narediti. Imamo svojo knjižnico, profesorji 
nam posredujejo skripte, stari testi in zapiski pa se 
podelijo med generacijami. Poleg faksa se da delati a se 
moraš uskladiti z urnikom. Na fakulteti se lahko vključiš 
v različna društva, študentski svet PEF, projekte ipd. 
Dodatna izobraževanja so vedno na voljo na fakulteti 
in preko Kariernih centrov.«

Matej Igličar, 
4. letnik 
»Sprotno delo predstavlja priprava 
na vaje, bodisi študij predpisanega 
gradiva in odgovarjanje na 
vprašanja, bodisi študij sodnih odločb 
in njihova analiza. Čas namenjen 

študiju je od pristopa k študiju. V 1. letniku sta največji 
izziv Rimsko pravo zaradi osvajanja novih pravnih 
konceptov in načel in obsežnosti ter Ekonomija zaradi 
znanj, s katerimi se marsikateri študent tu sreča prvič. 
Kasneje sta najtežja predvsem Kazensko materialno in 
Civilno procesno pravo. Program vseskozi daje poudarek 

na teoriji pred prakso, čeprav se tekom študijske poti z 
možnostjo sodelovanja na pravnih klinikah in moot-
court tekmovanjih nekoliko uravnovesi, a poudarek 
študijskega programa ostane na teoriji. Pozitivna stran 
študija je možnost za intelektualno in osebno rast, 
ki jo prinašata sama zahtevnost študija in za uspeh 
potrebna disciplina. Ob študiju številni vseeno najdejo 
čas tudi za razne tečaje in športe, pa tudi študentsko 
delo. Združenje Pravna Panda poskrbi za odlične žure, 
pa tudi dodatna predavanja, okrogle mize in karierne 
dogodke za popestritev študentskega življenja. Toplo 
priporočam študij in vabim študente, da postanejo član 
čudovite študentske skupnosti.« 

Živčno-mehanske osnove gibanja. Učila sem se sicer bolj 
poglobljeno pred izpiti, medtem ko je sprotna vadba 
pri praktičnih predmetih kar nujna. Dijakom svetujem, 
da se povežejo s sošolci, ker bodo s skupnimi močmi in 
podporo lažje opravljali obveznosti študija, pridobili pa 

tudi tesne prijatelje, s katerimi se bodo lahko družili tudi 
izven predavalnic. Po predavanjih sem imela še dovolj 
časa za športne aktivnosti in študentske žure, aktivna je 
študentska organizacija, ki prireja zanimive dogodke.« 
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Dijaskisvet.siDijaskisvet.si
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UNIVERZA V MARIBORU

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 
bo imela v študijskem letu 2023/2024 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne 
spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

UNIVERZITETNI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): ELEKTROTEHNIKA, RAČUNALNIŠTVO IN 
INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE, INFORMATIKA IN PODATKOVNE TEHNOLOGIJE, TELEKOMUNIKACIJE, 
MEDIJSKE KOMUNIKACIJE, MEHATRONIKA (v sodelovanju s Fakulteto za strojništvo Maribor) 
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo 
tudi kandidate s poklicno maturo, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 40 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 
4. letniku in 20 % maturitetni predmet. 
Izredni študij: ne 
Zaposlitev: elektrotehniška industrija s področja avtomatike in robotike, elektronike, močnostne elektrotehnike, 
mehatronike; računalniška industrija s področja računalništva in informacijskih tehnologij ter informatike 
in tehnologij komuniciranja; telekomunikacijska industrija; diplomanti študija Medijske komunikacije imajo 
možnosti zaposlitve v radijskih, televizijskih, produkcijskih hišah, marketinških organizacijah, založnikih 
interaktivnih medijev, ponudnikih internetnih storitev in v industriji na področju trženja preko spleta ter v 
univerzitetnih ustanovah za obnavljanje lastnega kadra za izvajanje študijskega programa. 
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Medijske komunikacije: 70 
(2022), 64 (2021, 2020); Računalništvo in informacijske tehnologije: 63 (2022), 64 (2021), 60 (2020); Mehatronika: 
66 (2022), brez omejitve (2021, 2020); ostali programi v zadnjih treh letih brez omejitve. Program Informatika in 
podatkovne tehnologije se bo v študijskem letu 2022/2023 izvajal prvič.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): ELEKTROTEHNIKA, RAČUNALNIŠTVO   
IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE, INFORMATIKA IN TEHNOLOGIJE KOMUNICIRANJA, MEHATRONIKA  
(v sodelovanju s Fakulteto za strojništvo Maribor) 
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. 
Izredni študij: ne 
Zaposlitev: elektrotehniška industrija s področja avtomatike in robotike, elektronike, močnostne elektrotehnike 
in telekomunikacij; računalniška industrija s področja računalništva in informacijskih tehnologij ter informatike 
in tehnologij komuniciranja. 
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Elektrotehnika: brez omejitve 
(2022, 2021), 69 (2020); Računalništvo in informacijske tehnologije: 72 (2022), 76 (2021), 77 (2020); Mehatronika: 
66 (2022), 76 (2021), 73 (2020); Informatika in tehnologije komuniciranja: brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo 
69 (2022), brez omejitve (2021, 2020) ostali programi v zadnjih treh letih brez omejitve.

Amer Mujagić, program:
UN Računalništvo in 
informacijske tehnologije, 
absolvent 3. letnika
»Če vas zanima računalništvo in če 
želite preizkusiti veliko zanimivih in 
različnih področij računalništva, je 

ta študij za vas. Meni se zdi, da je na našem študijskem 
programu več prakse kot teorije. Pri nekaterih predmetih 

se preverja prisotnost na vajah, pri večini ne, prisotnost 
na predavanjih pa ni obvezna. Večino časa porabim 
za reševanje nalog. Za večino predmetov dobimo 
novo nalogo vsak teden. Za izpite sem se večinoma 
učil nekaj dni pred izpitom, odvisno od predmeta. 
Najtežji predmeti v 1. letniku so za večino študentov 
Matematika I in II, Aplikacije računalniških algoritmov, 
Uporabniška programska oprema in Podatkovne 
baze. Pri matematičnih predmetih je večini študentov 

Urban Vižintin, program:
UN Informatika in tehnologije 
komuniciranja, 3. letnik
»Za ta študij sem se odločil, ker 
me računalništvo zanima in je 
perspektiven študij. Faks je zanimiv, 
ampak težek. Sprejemni izpiti niso 

potrebni. Po navadi za faks porabim po 8 ur na dan, kar 
zajema reševanje vaj, obiskovanje predavanj, učenje ter 
pregled obravnavane snovi. Najtežji so matematični 
predmeti, in sicer predmet Diskretne strukture. Zahteven 
je še predmet Modeliranje poslovnih procesov, zaradi 

obsega ter teoretičnega izpita. Razmerje med prakso in 
teorijo je približno 70 % prakse in 30 % teorije, odvisno 
od predmeta. Na vajah se v večini preverja prisotnost, 
na predavanjih nikoli. Knjige se ne uporabljajo, gradivo 
je na internetu. Stari izpiti se lahko dobijo od starejših 
študentov. Gradiva si ne kupujte, se ne splača. Preostane 
kar nekaj prostega časa, poleg študija lahko tudi delate 
in pridobivate pestre izkušnje na različnih področjih. 
Sam sodelujem v študentskem svetu, svetu tutorjev, 
senatu za mednarodne odnose ter v Hack klubu FERI. 
Dogodki se konstantno organizirajo, tako da se jih 
udeležite čim več!«
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NARAVOSLOVNI ŠTUDIJIFAKULTETA ZA ENERGETIKO, KRŠKO IN VELENJE
ima v študijskem letu 2022/2023 razpisana naslednja študijska programa (v tekočem letu so možne spremembe, 
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); 

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): ENERGETIKA 
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo 
tudi kandidate s poklicno maturo, ki so opravili izpit iz enega od maturitetnih predmetov: matematika, tuji jezik, 
elektrotehnika, računalništvo, informatika, fizika ali mehanika, izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je 
kandidat že opravil pri poklicni maturi: 40 % poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % uspeh 
pri maturitetnem predmetu. 
Izredni študij: ne 
Zaposlitev: energetske družbe s področja proizvodnje, prenosa in distribucije energije ter druge gospodarske 
in negospodarske družbe (npr. na področju učinkovite rabe energije, uporabe obnovljivih virov energije, ipd.).
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve
 
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): ENERGETIKA 
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. 
Izredni študij: da, okvirni znesek šolnine 2.550 € Višina prispevka za študijsko leto 2023/2024 bo objavljena v 
začetku julija 2023.
Zaposlitev: energetske družbe s področja proizvodnje, prenosa in distribucije energije ter druge gospodarske 
in negospodarske družbe (npr. na področju učinkovite rabe energije, uporabe obnovljivih virov energije, ipd.).
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

zahtevna teorija, pri ARA so zahtevni izpiti, pri UPO pa 
vaje niso preveč zahtevne, jih je pa veliko. Gradiva, ki 
jih potrebujemo za študij, so dostopna na eštudij-u. 
Za dodatno izobraževanje uporabljam platformo 

Coursera in sem trenutno vpisan na 9 tečajev. Za študij 
računalništva lahko rečem, da je za to, da vidite kakšna 
področja računalništva obstajajo in se naučite osnove 
velikega števila področij, tudi malo bolj napredne stvari.«

VODIČ SKOZI 1. LETNIK Dijaskisvet.siDijaskisvet.si

DD
i

Dijaskisvet.siDijaskisvet.si

DD
i

v študentskem mestu najdete na  
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Katja Zapušek, program:
UN Energetika, absolventka   
3. letnika
»Naša fakulteta je naravnana v 
prihodnost, tako kot tudi študijski 
programi. Naučimo se lahko veliko 
zanimivih in različnih stvari, od 3D 

modeliranja, ekonomike, sončnih modulov, jedrske 
in hidro energije. Za vpis na fakulteto me je prepričal 
zanimiv predmetnik in zanimiva prihodnost, saj se ti s 
to fakulteto odpre veliko različnih področjih za poklice 
prihodnosti. Urnik na fakulteti je zelo razgiban skozi 
cel teden. Pri nekaterih predmetih se dodelijo domače 
naloge, seminarske naloge. Čez teden porabim za 

učenje, zapiske in ostale naloge 1 uro, med vikendi 2. 
Pred izpiti se začnem intenzivno učiti 3 do 4 dni prej. 
Pri vajah moraš izpolniti poročila vaj in jih po koncu 
vaj zagovarjati. V zimskem semestru je nekoliko več 
predavanj kot vaj, v poletnem semestru pa se število 
ur vaj in predavanj izenači. Pri nekaterih predmetih je 
potrebna prisotnost na predavanjih, da lahko pišeš 
kolokvij. Večino starih testov lahko dobiš od višjih 
letnikov, nekateri profesorji jih imajo objavljene tudi 
na Moodlu. Gradivo se dobi od profesorjev, lahko na 
predavanjih v papirni obliki, ali pa ga objavi na Moodlu 
ali nam ga posreduje kako drugače. V sklopu fakultete 
so organizirani izleti v ustanove za energetiko in poulcne 
ekskurzije v tujino, letos je bila v Nemčijo.«

Manja Obreza, program:
VS Energetika, 2. letnik
»Opis faksa v enem stavku bi bil: 
individualni pristop profesorjev v zelo 
naprednih laboratorijih. Pozitivnih 
lastnosti mojega študija je veliko, gre 
za interdisciplinarno smer, kjer lahko 

pridobiš ogromno znanja iz materialov, elektrotehnike, 
jedrske fizike, elektronike kot tudi strojništva. Toliko kot 
je teorije, je tudi prakse, kar je velika prednost. Imamo 
širok obseg tako laboratorijskih vaj, kot tudi računskih 
vaj. Ena izmed prednosti v današnjem svetu pa so tudi 

simulacije, ki jih izvajamo v okviru računalniških vaj v 
programu Matlab. Meni so bili zahtevnejši strokovni 
predmeti v 1. letniku, zaradi splošnega znanja iz 
gimnazije, mi je pa ravno to znanje pripomoglo pri 
splošnih predmetih, kot sta npr. Matematika in Fizika. 
Ena od mnogih prednosti na tej fakulteti je tudi ta, da 
dejansko ni potrebno kupovati študijskega gradiva, 
saj so se profesorji in asistenti zelo potrudili in pri 
večini predmetov pripravili elektronska gradiva, ki so 
dostopna vsem študentom. Moji načrti po prejemu 
diplome so, da bom študij nadaljevala na magistrskem 
programu energetike.«

VODIČ SKOZI 1. LETNIK Dijaskisvet.siDijaskisvet.si

DD
i

Dijaskisvet.siDijaskisvet.si

DD
i

v študentskem mestu najdete na  
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NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO 
ima v študijskem letu 2022/2023 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, 
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); 

UNIVERZITETNA PROGRAMA I. STOPNJE (3 leta): KEMIJA, KEMIJSKO INŽENIRSTVO 
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura, uspeh v 3. in 4. letniku 40 % oz. 40 % poklicna 
matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % maturitetni predmet (matematika ali tuji jezik). 
Izredni študij: ne 
Zaposlitev: kemijski inženirji pri vodenju, projektiranju, trženju, zaščiti okolja, varstvu pri delu, razvoju 
novih proizvodov in procesov v kemijski, biokemijski, farmacevtski in drugih procesnih industrijah; kemiki v 
laboratorijski analitiki, pri razvoju kemijskih proizvodov in kemijski zaščiti okolja. 
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): KEMIJSKA TEHNOLOGIJA 
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. 
Izredni študij: ne 
Zaposlitev: kemijski tehnologi pri vodenju, projektiranju, trženju, zaščiti okolja, varstvu pri delu, razvoju 
novih proizvodov in procesov v kemijski, biokemijski, farmacevtski in drugih procesnih industrijah; kemiki v 
laboratorijski analitiki, pri razvoju kemijskih proizvodov in kemijski zaščiti okolja. 
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

Eva Patik, program:
UN Kemija, 3. letnik
»Za študij kemije sem se odločila, ker 
mi je bila kemija vedno zanimiv šolski 
predmet, prav tako pa ponuja široke 
možnosti izgradnje kakovostne 
kariere s tega področja. Za FKKT UM 

bi rekla, da ponuja pester in dinamičen študij, poln 
preizkušenj. Pozitivna stran študija je zagotovo pester 

študijski program, ki ga spremlja veliko praktičnega 
dela, malo manj pozitivna pa obseg snovi in dela. V 1. 
letniku še ni toliko laboratorijskih vaj, drugače pa ima 
skoraj vsak predmet v 2. in 3. letniku določeno število 
ur laboratorijskih vaj, pri katerih je udeležba obvezna. 
Sama se dosti posvečam učenju in delu za faks. Ob 
prihodu s faksa napišem potrebna poročila opravljenih 
laboratorijskih vaj in si uredim zapiske snovi, ki smo 
jo tisti dan na predavanjih obravnavali, saj tako lažje 
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FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO 
bo imela v študijskem letu 2023/2024 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne 
spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): GRADBENIŠTVO, ARHITEKTURA, PROMETNO 
INŽENIRSTVO 
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 
Gradbeništvo in Prometno inženirstvo: 60 % splošna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo 
tudi kandidate s poklicno maturo in izpitom iz petega maturitetnega predmeta (izbrani predmet ne sme biti 
predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi) glede na: 40 % poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. 
in 4. letniku in 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu. 
Arhitektura: Kandidati morajo opraviti preizkus nadarjenosti, ki velja le za tekoče leto. Kandidat lahko opravlja 
preizkus nadarjenosti samo enkrat v istem študijskem letu. Končna izbira kandidatov se izvede po naslednjem 
ključu: 60 % uspeh pri preizkusu nadarjenosti, 20 % splošna matura, 20 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo 
tudi kandidate s poklicno maturo in izpitom iz petega maturitetnega predmeta (izbrani predmet ne sme biti 
predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi), pri čemer velja: 60 % uspeh pri preizkusu nadarjenosti, 
15 % točk poklicna matura, 20 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku, 5 % uspeh pri maturitetnem predmetu. 
Izredni študij: ne 
Zaposlitev: Gradbeništvo: vodenje in organizacija graditve objektov; projektiranje gradbenih in 
infrastrukturnih objektov; zasnova ter načrtovanje tehnologij in izvajanje nadzora pri graditvi objektov ter 
podobnih nalog; zahtevnejše strokovno in raziskovalno delo na področju visokih in nizkih gradenj, prometa, 
hidrotehnike, preskrbe z vodo, vodenje gradbenih podjetij; dela pri zasnovi, statičnih analizah, dimenzioniranju 
in konstrukcijski ter tehnološki izvedbi vseh vrst gradbenih objektov; načrtovanje, projektiranje in upravljanje 
prometnic, zasnova in načrtovanje ter graditev vodnogospodarskih objektov. 
Prometno inženirstvo: načrtovanje in upravljanje prometnih sistemov; načrtovanje in vzdrževanje prometnic; 
upravljanje s prometom in prometnimi tokovi; samostojno izvajanje prometno varnostnih analiz; načrtovanje in 
izvajanje prevozov; povezovanje načel trajnostnega razvoja, ekonomike, pravne ureditve, problematike razvoja 
prostora in poselitve; problematike varstva okolja s problematiko zagotavljanja mobilnosti prebivalstva in 
konkurenčnosti gospodarstva. 
Arhitektura: povezovanje temeljnih in specifičnih znanj z veščinami, potrebnimi za opravljanje del in nalog 
arhitekturnega oblikovanja, arhitekturnega projektiranja, urbanističnega načrtovanja ter prostorskega 
planiranja; poznavanje osnov zasnove konstrukcij ter tehnologije gradnje in gradbenih materialov z vidika 
tehničnih in oblikovno-estetskih zahtev s ciljem zagotavljanja kako¬vosti bivalnega okolja. 
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Arhitektura: 50,75 (2022), 
omejitev vpisa (2021, 2020); Gradbeništvo in Prometno inženirstvo: brez omejitve 

VISOKOŠOLSKA STROKOVNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA I. STOPNJE (3 leta): GRADBENIŠTVO, PROMETNO 
INŽENIRSTVO 
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. 
Izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2022/2023 je znašala 3.500 €. 

spremljam dogajanje prihodnje ure. Bodoči študenti 
naj se ne obremenjujejo z načini pridobivanja potrebne 
študijske literature, saj je enostavno dostopna. S 

študijem sem zadovoljna in po zaključku 3. letnika 
in napisani diplomi želim nadaljevati s študijem na 
magistrskem programu.« 

Andrej Zidarič, program:
UN Kemija 
»Pozitivna stran faksa je ta, da 
dobimo znanje, katerega večina 
ljudi ne pozna. Naučimo se procese, 
ki se dogajajo v svetu okrog nas in 
da tudi zrak, ki ga dihamo ni tako 

samoumeven, kot se na začetku zdi. Moramo pa vložiti 
večji trud in ure v učenje. Ob študiju je težko opravljati 
študentsko delo, saj so obvezne vaje čez teden, tako da 
lahko delamo ob vikendih. Dnevno delo za faks obsega 
povzetek teoretično obdelane snovi med predavanji in 
pripravo na laboratorijske vaje, ter učenje za kolokvije 
tako iz vaj kot iz teorije. Sprotno učenje med študijskim 
letom je opazno v času izpitnega obdobja, ko ima 
lahko študent izpit vsakih par dni. Če se ne učiš sproti, 

bi potreboval za pozitivno opravljen izpit težjega 
predmeta približno 2 tedna intenzivnega učenja. Tega 
na FKKT niti ni, študentje se učijo sproti in poskušajo 
večino predmetov opraviti s kolokviji. Pogoj za pristop 
na izpit je opravljen kolokvij iz laboratorijskih vaj, ki se 
ga piše po opravljeni obveznosti. Profesorji so vedno 
pripravljeni pomagati in dodatno razložiti snov. Predajo 
nam veliko literature, prav tako je na fakulteti knjižnica. 
Za Matematiko in Fiziko, ki sta najtežja predmeta 1. 
letnika, so izpiti prejšnjih obdobij objavljeni na internetu 
s strani profesorjev. Laboratorijske vaje so obvezne, 
predavanja niso. Vsak, ki se odloči za študij na FKKT, naj 
se udeležuje Matematike in Fizike. To sta predmeta, kjer 
je razlaga profesorja obvezna za razumevanje snovi.«

 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Zaposlitev: Gradbeništvo: načrtovanje, gradnja, vzdrževanje in uporaba objektov; industrija gradbenega 
materiala; samostojno delo v upravnih službah na področju gradbeništva oz. v povezavi z gradbeno 
problematiko; samostojno delo kot strokovnjak v lokalni ali državni upravi pri vodenju in organizaciji graditve 
objektov; svetovanja s področja gradbeništva, organizacije in tehnologije grajenja. 
Prometno inženirstvo: sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za občinske, mestne, regionalne, 
nacionalne prostorske in razvojne plane; samostojne priprave mestnih in regionalnih trajnostnih mobilnostih 
načrtov; sodelovanje pri dimenzioniranju prometnic, prometnih površin in terminalov; planiranje vzdrževanja 
cestne infrastrukture; samostojno analiziranje gibanja prometnih tokov, železniška infrastruktura, vodenje in 
organiziranje železniškega prometa, zasedenost kapacitet ter načrtovanje potrebe po prometni infrastrukturi; 
samostojno izvajanje prometno varnostnih analiz in prognoz; sodelovanje pri analizah s področja transportne 
ekonomije ter rentabilnosti poslovanja; samostojno dogovarjanje poslov in sklepanje pogodb za izvedbo 
transportnih in prometnih storitev. 
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve 

INTERDISCIPLINARNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): GOSPODARSKO 
INŽENIRSTVO – SMER GRADBENIŠTVO (program se izvaja skupaj z Ekonomsko–poslovno fakulteto 
Maribor) 
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. 
Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo in izpitom iz petega maturitetnega predmeta (izbrani predmet ne 
sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi) glede na: 40 % poklicna matura, 40 % splošni 
uspeh v 3. in 4. letniku, 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu. 
Izredni študij: ne 
Zaposlitev: opravljanje različnih tehničnih in poslovnih nalog v gradbenih podjetjih, planiranje in vodenje 
gradbenih projektov pri investitorjih, inženiring oz. svetovalnih podjetjih in v javni upravi; vodenje gradbišč; 
izvajanje nadzora gradnje objektov; izdelovanje projektne dokumentacije; opravljanje tehnične in finančne 
kontrole v proizvodnji gradbenih izdelkov in materialov; delovanje na področjih upravljanja nepremičnih ter v 
sektorjih bančništva in zavarovalništva; izvajanje del zagotavljanja in kontrole kakovosti. 
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

www.fgpa.um.si
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Ivana Kurnjicki, program:
UN Arhitektura, 3. letnik
»Za to fakulteto sem se odločila, ker 
mi omogoča, da vsak dan počnem 
nekaj novega in drugačnega. 
Sprejemni izpit za smer Arhitektura 
je obvezen. Traja 3 ure. Za izpite/

kolokvije se učimo v povprečju 2–7 dni, kar je odvisno 
od zahtevnosti predmeta. Najmanj časa porabimo za 
učenje teorije, največ pa za vaje, seminarje in projekte, 
ki so pogoj za opravljanje izpita. Manj je učenja iz knjig, 

več pa praktičnega dela in risanja. Najtežja predmeta 
v 1. letniku sta Arhitekturno projektiranje I in II, prav 
zaradi tega, ker so študenti izzvani h kritičnemu pogledu 
na prostor in ker sta to predmeta, ki sta za študente prvi 
korak k spoznavanju svojega poklica. Vsak semester 
študenti dobijo nov projekt. Prisotnost se preverja pri 
predmetih, kjer moramo pokazati svoje projekte in 
opraviti korekture. Fakulteta organizira ekskurzije in 
terenske vaje, lahko so v Sloveniji ali v sosednjih državah. 
Vsako leto potekajo različne delavnice ali natečaji, ki se 
jih študenti lahko udeležijo.«

Martin Luskar, program: 
VS Prometno inženirstvo,
3. letnik
»Za smer prometno inženirstvo ni 
sprejemnih izpitov. Za ta faks sem se 
odločil, saj me promet zanima že od 
osnovne šole. Pridobimo ogromno 

znanja, ki ga podaja strokovno osebje, študentje se 
čutimo cenjene in spoštovane. Dnevno porabim za študij 
povprečno dve uri, večinoma so to seminarske naloge 
in obdelava podatkov. Učim se sproti, saj tako največ 
odnesem od predavanj. Večino izpitov lahko opravimo s 
kolokviji. Med težje predmete bi uvrstil Matematiko II ter 
Osnove tehniške mehanike, predmeta naredi zahtevna 

nepripravljenost študentov. Za vso gradivo poskrbijo 
predavatelji in profesorji, v največji meri so gradiva 
elektronska ali pa si jih lahko sposodimo v knjižnici 
na faksu. Za stare kolokvije in izpite se lahko obrnete 
na odličen tutorski sistem. Predavatelji in profesorji so 
nam omogočili veliko terenskih vaj in ogledov, da smo 
naučeno lahko videli tudi v realnem okolju. Obiskali 
smo številne kongrese in konference. Predavanja niso 
obvezna, na vajah pa profesorji prisotnost preverjajo. 
Sodelujem v študentskem svetu fakultete, s katerimi 
pripravljamo številne dogodke, tečaje in usposabljanja 
za študente. Na fakulteti se trudijo, da najdemo 
zaposlitev po zaključku študija, pomagajo nam tudi pri 
iskanju praktičnega usposabljanja v 3. letniku.« 

FAKULTETA ZA LOGISTIKO, CELJE 
ima v študijskem letu 2022/2023 razpisana naslednja študijska programa (v tekočem letu so možne spremembe, 
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); 

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): LOGISTIKA SISTEMOV 
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. 
Kandidati z opravljeno poklicno maturo morajo opraviti izpit iz enega od maturitetnih predmetov (matematika, 
tuji jezik, elektrotehnika, računalništvo, fizika ali mehanika, izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je 
kandidat že opravil pri poklicni maturi). 
Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2022/2023 znaša 2.180 €. Izredni študij se v študijskem letu 2022/2023 
izvaja v Celju in na dislocirani enoti v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 27 (če je dovolj vpisanih). 
Zaposlitev: na področju logistike v različnih gospodarskih in negospodarskih organizacijah. 
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): GOSPODARSKA IN TEHNIŠKA LOGISTIKA 
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. 
Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2022/2023 znaša 1.990 €. Izredni študij se v študijskem letu 2022/2023 
izvaja v Celju in na dislocirani enoti v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 27 (če je dovolj vpisanih). 
Zaposlitev: na operativnem področju logistike v različnih gospodarskih in negospodarskih organizacijah. 
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

Žak Javornik, program:
VS Gospodarska in tehniška 
logistika, 3. letnik
»Spadam v generacijo, ki je 
svojo študijsko pot začela preko 
računalniških zaslonov in programa 
MSTeams in to, da so se profesorji 

in asistenti lahko tako hitro prilagodili na nov način 
dela in s tem nam študentom omogočili kolikor toliko 
nemoten potek študijskega procesa, je sama po sebi 
velika pozitivna stran. Potek študija je nasploh dobro 
prilagojen, in sicer sestavljen je tako iz predavanj in 

vaj v živo, kot tudi iz e-predavanj in e-vaj, kar označuje 
samostojno delo od doma. Za slednje dnevno porabim 
okoli 2 uri, pri čemer se delo nanaša na pretekle ali 
prihodnje predavanje/vaje. Za izpit se po navadi 
pripravljam nekje 3 dni prej, saj si dosti zapomnim na 
samih predavanjih. Predavanja na naši fakulteti niso 
obvezna, vendar pa so pri marsikaterem profesorju 
pogoj za pristop k izpitu. Po drugi strani pa so vse vaje 
obvezne. Fakulteta organizira veliko dejavnosti, pri 
katerih lahko študentje širijo svoje znanje. Sam sem 
tudi član študentskega sveta in akademskega zbora ter 
predsednik letnika.« 
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NARAVOSLOVNI ŠTUDIJI

Lazar Cvejić, program:
UN Logistika sistemov, 
absolvent 3. letnika
»Vesel in ponosen sem, da sem 
študent takšne fakultete. Profesorji 
so zelo razumevajoči in nas 
podpirajo. Pridobili boste veliko 

teoretičnega znanja s področja logistike, fakulteta pa 
vam ponuja tudi različne aktivnosti (npr. poletna šola, 
program Erasmus ipd.), povezane s prakso. Prisotnost 
pri večini predmetov ni obvezna, je pa priporočljiva 
zaradi spremljanja in lažjega razumevanja snovi. 
Skušam se učiti sproti, da kasneje lažje opravim izpite. 
Teden pred izpitom si vzamem uro do tri ure na dan 

za učenje za prihajajoči izpit. Učna gradiva dobimo 
od profesorjev in jih običajno lahko prenesemo iz 
e-učilnice. Najzahtevnejši predmeti na fakulteti so 
Matematične metode 1, Matematične metode 2 in 
Statistično modeliranje v logistiki. Predmeti študentom 
lahko povzročajo izzive zaradi zahtevnosti nalog, toda 
z malo truda in vaje je predmet lahek. V času študija 
sem imel možnost zaposlitve in pridobivanja praktičnih 
izkušenj na delovnem mestu. Moji načrti za prihodnost 
so vpis na magistrski študij in kasneje zaposlitev v stroki. 
Fakulteta organizira številne dogodke in druženja, 
kjer lahko študenti pridobijo različna znanja (npr. 
brezplačen obisk različnih tujih jezikov).«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO  

Tim Javornik, 
3. letnik
»Sprejemni niso obvezni, ti se 
predpišejo le v izrednih pogojih, 
ko se smatra, da študent nima 
ustrezne podlage na področju fizike. 
Dnevno učenje ni potrebno, če je 

študijska dejavnost blizu in razumljiva. Če ni, okoli 

3 ure na dan resnega dela zadostuje tudi osebi brez 
predznanja. Sam se učim kak teden pred kolokvijem 
ali izpitom. Dnevno delo obsega pisanje seminarjev, 
člankov ter reševanje problemov in iskanje odgovorov 
izven fakultete za globlje razumevanje. Najtežji 
predmet je Termodinamika v 1. letniku, naprej pa je 
veliko programiranja, ki marsikomu ne leži. Knjige so 
dostopne brezplačno na spletnih straneh kot je recimo 

VODIČ SKOZI 1. LETNIK Dijaskisvet.siDijaskisvet.si
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FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO   

Libgen, znanstveni članki pa na IOP Science, naknadno 
jih odklenemo s spletnimi stranmi, recimo Unpaywall 
ali Open access. Zdi se, da je več prakse kot teorije, 
čeprav to ni res in je razmerje nekje 40:60, ampak je zelo 
dobro strukturirana. Zame najzanimivejša predmeta 

sta Programiranje in Kvantna mehanika, ker je najmanj 
raziskano in vedno odprto za nova odkritja in pristope. 
Prisotnost je potrebna le na laboratorijskih vajah, dobro 
pa je, da ste prisotni povsod.«

FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE   

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE 

MEDICINSKA FAKULTETA  

Rene Paskolo Mlasko 
»Sprejemni izpiti niso potrebni. Za 
sprotno delo porabim okoli pol ure 
dnevno. Za večino izpitov se učim 
sproti ter porabim nekaj ur pred 
izpitom, da utrdim snov. V prvem 
letniku je najtežji izpit Pedologija, 

saj je predmet zelo obsežen in je potrebno pridobit 
veliko novega znanja. Najzanimivejši predmet mi 
je bil Turizem na ekološki kmetiji, pri katerem je bilo 
potrebno narediti poslovni načrt turizma na kmetiji. 

Večina gradiva je na spletu in nam ga posredujejo 
profesorji ter tutorji. Ena od pomanjkljivosti smeri je, 
da je malo praktičnega učenja. Posebnost fakultete je 
bližina čudovitega gozda, katera daje sproščen »vibe«. 
Na faksu se odvija veliko projektov, kjer sodelujejo 
študentje in ki služijo kot dobra popotnica za nadaljnjo 
kariero. Prostega časa imam veliko. Po navadi na faksu 
poslušamo predavanja, žuramo po redko, ampak tudi 
za to se najde čas.« 
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Filip Bračko, 
3. letnik
»Sprejemi izpiti niso potrebni. 
Dnevno mi študij vzame 2 uri. Zelo 
pomembno je sprotno učenje, 
saj študij obsega veliko število ur 
praktičnega pouka. Najzahtevnejši 

so strokovni predmeti, ki so potrebni za kvalitetno 
izvajanje poklica. V 1. letniku sta najtežja predmeta 
Anatomija in Fiziologija. Težka sta predvsem zaradi 
količine snovi ter novih področij znanja. Najbolj 
zanimiv predmet je za moje pojme Zdravstvena 
nega, saj predstavlja osnovo za nadaljnje naše delo v 

kliničnem okolju. Gradivo za učenje dobimo večinoma 
v elektronski obliki od profesorjev. Starejše gradivo si 
izmenjamo med generacijami. Naša smer ima veliko 
prakse skozi ves čas študija. Praktični pouk poteka tako 
v simultanem okolju kot tudi v realnih ustanovah. Na 
fakulteti se pridobi res veliko znanja, ki ti omogoča 
takojšnje zaposlovanje po zaključenem študiju. 
Študentski svet tudi redno organizira razna predavanja 
ali delavnice iz področja zdravstva. Po zaključenem 
dodiplomskem študiju se bom vpisal na podiplomski 
program na naši fakulteti.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Daša Lukić, 
3. letnik
»Zanimiva je že medicina sama, če 
se pa osredotočimo še na obšolske 
dejavnosti in projekte, ki na faksu 
potekajo, bi pa tako lahko napisali 
verjetno kar celo knjigo zanimivosti. 

Marsikdo bo rekel, da je medicina samo učenje in 
sedenje za knjigami in nič druženja ali hobijev, pa ni 
res, samo malo bolj organiziran moreš bit. Priporočeno 
je sprotno delo in učenje, saj je snov zelo obsežna in si 
s tem lahko prihraniš veliko dela in časa pred samim 
izpitom. Večina predmetov zahteva en pisni izdelek, 
torej eno seminarsko nalogo, poleg tega pa je pri 

Blaž Vičman,
3. letnik
»Za ta faks sem se odločil, saj me 
je od nekdaj zanimala tehnologija 
in ustvarjalno delo. Prav tako 
sem si želel združevati znanja iz 
različnih področij in delo strojnega 

inženirja je popolno za to. Pozitivne strani študijskega 
programa so, da dobiš zelo široko znanje, prav tako je 
večina profesorjev zelo v redu in so vedno pripravljeni 
pomagat. Za študij dnevno porabim kakšno uro, včasih 
morda nekoliko več. Dnevno delo obsega domače 

naloge, pisanje seminarskih, ponavljanje snovi itd. 
Študentje imajo v 1. letniku največ težav z Matematiko 
ter Mehaniko I. in II. Predmete naredi zahtevne predvsem 
količina snovi in potreba po razumevanju le te. Najbolj 
zanimivi so mi predmeti, kjer uporabljamo inženirska 
računalniška orodja za modeliranje in simulacije. Pri teh 
predmetih je tudi največ samostojnega dela na vajah. 
Ob dobri organizaciji časa vedno ostane čas za hobije in 
druženje s prijatelji. Za pridobivanje praktičnih izkušenj 
je v času študija možno sodelovati v Formuli Student in 
v Aeronavtičnem društvu UM (ADUM), kjer vsako leto 
razvijajo model letala za tekmovanje v ZDA.«
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Domen Babič,
3. letnik
»Za vse dijake, ki imajo želje po 
ustanavljanju lastnih podjetij in 
zaposlitvi v sektorju ekonomije, 
priporočam vpis v našo fakulteto, 
saj vam bo fakulteta razširila pogled 

na svet ekonomije in kako deluje celoten svet. Naša 
fakulteta je znana po tem, da če narediš 1. letnik, 
boš z lahkoto naredil vse ostale. Razlog je predvsem 
v predmetih, kot so Matematika, Računovodstvo in 

Osnove financ, ki zahtevajo ljubezen do številk, kar 
pa večini, tako kot v srednji šoli, ni preveč ljubo. V 1. 
letniku je potrebno nameniti veliko manj ur za izdelavo 
seminarskih nalog, vendar več za učenje. To se spremeni 
v 2. letniku, ko se večina časa med semestrom posveti 
izdelavi nalog. Imamo tudi obvezno število ur prakse, 
ki jo moramo zapolniti z delom v podjetjih ali na 
fakulteti. Po študiju se bom osredotočil na pridobivanje 
izkušenj v podjetjih, kar pa bom tekom let nadgradil z 
ustanovitvijo lastnega podjetja.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA 

nekaterih predmetih potrebno opravljanje sprotnih 
kolokvijev ali kolokvijev iz vaj, kar pomeni, da je tam 
prisotnega še nekoliko več sprotnega učenja. Praksa 
se opravlja v sklopu rednih vaj, kar je od 3. letnika dalje 
veliko bolj pogosto. Pred tem je vse skupaj nekoliko 

bolj teoretične narave in vaje potekajo v predavalnicah 
ali pa največ v laboratoriju, od 3. letnika dalje pa nas 
vedno več vpeljujejo v kliniko in vaje večino potekajo 
v prostorih UKC. Vaje imajo vedno obvezno prisotnost, 
nekatere celo 100 %.«

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE 

FAKULTETA ZA TURIZEM, BREŽICE 

Sara Debenec
»Večina predmetov je teoretskih, a 
so ti povezani s primeri iz prakse. 
Prav ti primeri iz realnega delovnega 
okolja delajo predmete zanimive, 
pa tudi strokovni profesorji se 
zavzamejo, da jih podajo čim 

več. Z njimi imamo tople odnose, so prilagodljivi in 
dostopni, radi pomagajo z dodatnimi razlagami. 
Večino obveznosti smo opravljali od doma, kar sicer 
pomeni ogromno samostojnega dela. Dnevno sem 
namenila delu okoli dve uri, medtem ko sem se pred 

posameznimi izpiti običajno učila boj intenzivno okoli 
deset ur. Velika prednost so predroki, tako se veliko 
učenja opravi prej in si s tem olajšamo izpitno obdobje. 
Večini študentom, in tudi meni, so zahtevnejši predmeti 
tudi, ki so povezani z matematiko in statistiko. To sta 
v 1. letniku predmeta Osnove kvalitativnih metod I in 
II. Bodočim vpisanim dijakom priporočam, da poleg 
študija nabirajo dodatne izkušnje tudi z delom, časa 
je dovolj če se boste zorganizirali, udeležujte se pestrih 
dogodkov, obiskujte tečaje in izobraževanja, ki jih 
organizira fakulteta ali univerza, da pridobite dobro 
podlago za nadaljevanje kariere.«  

Kaja Šetinc, 
2. letnik II. stopnje
»Fakulteta je sodobna, prijazna 
in majhna. Ravno to majhnost bi 
izpostavila, kot pozitivno, saj se med 
seboj in tudi z zaposlenimi lahko 
bolje spoznamo in je tako izkušnja 

precej bolj individualna. Kot negativno bi morda 
izpostavila, da je za nekatere fakulteta dislocirana, saj se 
nahaja v Brežicah. Za faks sem se odločila ravno zaradi 
bližine doma in ker se mi zdi delo z ljudmi zanimivo. 
V 1. letniku je bil najtežji predmet Osnove turizma, saj 
je bilo veliko snovi, predvsem za nas, ki nismo prišli iz 
srednje šole, smer turizem. Težka predmeta sta bila 

še Kulturna dediščina v turizmu, zaradi obsežnosti ter 
Nemščina, če je še nisi imel. Rabljene knjige, skripte, 
lahko dobimo pri starejših letnikih. Sejmov ni, imamo 
pa veliko dostopnega gradiva preko spleta in ga 
profesor tudi priskrbi. Imamo veliko prakse in tudi pri 
predmetih veliko delamo sami, raziskujemo. V večini 
na predavanja ni potrebno hoditi, ima pa vsak profesor 
svoja pravila, od nas se pričakuje, da jih obiskujemo. 
Vaje in seminarji so obvezni, z razumnim razlogom 
kakšno manjkanje ni problem. Nekaj prostega časa se 
najde, še posebej če se znaš organizirati. Študentski svet 
in fakulteta organizirata veliko dogodkov, tako poučnih 
kot bolj sproščenih, veliko je dogodkov, ki jih ustvarijo 
podjetja ali javni zavodi, na katere smo povabljeni.«

Dijaskisvet.siDijaskisvet.si

DD
i

VODIČ SKOZI 1. LETNIK
v študentskem mestu

OSTANITE 

POVEZANI 

in se prijavite 

na uporabne 

info.
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FILOZOFSKA FAKULTETA  

PEDAGOŠKA FAKULTETA   

PRAVNA FAKULTETA 

Marija Topić 
»Pravo je ta(pravo). Gre za slogan 
naše fakultete in tudi sama sem ga 
nekoliko ponotranjila, saj menim, 
da je izbira tega študija zagotovo 
ena najboljših odločitev v mojem 
življenju in vedno bolj se zavedam 

privilegija širine, ki ga nudi pravo. Večini študentov sta 
posebej zanimiva predmeta Kazensko procesno pravo 
in Kazensko materialno pravo. Za težje izpite veljajo 
Rimsko pravo, Obligacijsko pravo, Civilno procesno 

pravo in Mednarodno zasebno pravo, saj terjajo veliko 
razumevanja nekoliko bolj abstraktnega znanja, prav 
tako pa so po količini snovi nekoliko bolj obsežni. Naš 
faks je po naravi bolj teoretično naravnan, vendar 
imamo na voljo številna tekmovanja in prakse, kjer 
se lahko praktično preizkusimo v raznih izzivih. Za 
gradivo imamo dobro vzpostavljen sistem, saj je vsako 
leto organiziran sejem literature, kjer si študenti lahko 
priskrbijo potrebne knjige oz. učbenike. Za ostalo 
gradivo se lahko vedno zanesemo na starejše študente.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE, LJUBLJANA 

Barbara Potočnik, 
1. letnik II. stopnje
»Posebnost fakultete za varnostne 
vede je njena majhnost, saj smo 
študenti dosti bolj povezani tako 
med sabo kot s profesorji. Moja 
smer je bolj teoretično naravnana, 

vendar ti ponudi širok spekter znanja tako na področju 
varnosti kot na drugih vidikih (psihologija, sociologija, 
organiziranje). Snov, ki jo obravnavamo, je dostikrat 
podobna vsebinam serij, vendar vso to znanje 
nadgradimo in podpremo z zakonodajo. Meni je bilo 

izmed vseh predmetov najbolj zanimivo Kazensko 
pravo, saj mi je bilo učenje tega največji izziv, hkrati pa 
smo v njem povezali osnove vseh ostalih predmetov. Za 
večino izpitov delam zapiske sproti, ampak od predmeta 
je odvisno, koliko dni prej se poglobim v samo učenje 
snovi. Na primer pravni predmeti vzamejo več časa kot 
ostali, ampak v 3 letih še nisem porabila več kot 2 tedna 
za učenje posameznega predmeta. Večino gradiva 
profesorji povzamejo na prosojnicah, dodatno gradivo 
pa objavijo na Moodle platformi. Rabljene knjige bivši 
študenti prodajo ali posodijo tudi v Facebook skupini 
študentov FVV.«

Nina Vinšek, 
3. letnik
»Za ta faks sem se odločila, ker me 
zanima sociologija, psihologija, 
delo z otroki, razvoj slovenskega 
jezika, analiziranje del in ker sem 
želela izpopolniti svoje izrazoslovje. 

Pozitivna stran mojega študija je, da je snov zelo zanimiva 
in uporabna v vsakdanjem življenju, negativna stran pa 
je prekrivanje ur, če si izbereš dvopredmetni študij. Teorija 
prevladuje, vendar imamo na fakulteti tudi seminarske 
naloge, ki jih moramo predstaviti. S tem utrjujemo 

svoje spretnosti za javno nastopanje. V 3. letniku 
dodiplomskega študija smer pedagogika je praksa 
obvezna. Osebno mi je pri pedagogiki najbolj zanimiva 
psihologija (Razvojna psihologija, Osnove pedagoške 
psihologije), pri slovenistiki pa morda Razvoj slovenskega 
jezika, Konzonantizem in Morfologija. Gradiva se dobijo 
od višjih letnikov, tudi od tutorjev. Na fakulteti se med 
študijskim letom organizira tudi dogodek, ki se imenuje 
menjalnica gradiva. Za knjige nisem zapravila nič 
denarja, saj sem si gradivo izposodila v knjižnici.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Tinkara Dražič,
3. letnik
»Moj faks je dinamičen, s praktičnimi 
vsebinami ter usmerjen v razvijanje 
študentov v učinkovite učitelje 
razrednega pouka. Ravno zaradi 
te dinamičnosti in raznolikosti 

praktičnih predmetov je faks zelo zanimiv. Dijakom, ki 
razmišljajo o vpisu na ta faks svetujem, da to področje 
izberejo le, če jih res zanima poučevanje otrok. 
Študij zajema različna področja, vse od glasbe, do 

naravoslovnih predmetov, športa, likovne in družbenih 
predmetov. Z vsakim letnikom se poveča količina 
praktičnega dela, v smislu nastopov na snovnih šolah. 
Meni osebno je najbolj zanimiv predmet Didaktika, 
saj se mi zdi najbolj praktična za razumevanje dela 
razrednega učitelja. Pri predavanjih ne potrebujemo 
nobenih dodatnih gradiv (knjig, učbenikov), saj je za 
opravljanje izpite dovolj le snov s predavanj. V kolikor 
predmet zahteva znanje iz drugih gradiv, knjig, profesor 
priskrbi kopijo oziroma skeniran material.«
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FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE 
bo imela v študijskem letu 2023/2024 razpisana naslednja študijska programa (v tekočem letu so možne 
spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): JAVNA UPRAVA 
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: V primeru sprejetja sklepa o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani 
glede na splošni uspeh pri maturi ali zaključnem izpitu ter na podlagi splošnega uspeha 3. in 4. letnika, pri 
poklicni maturi v srednješolskem programu Ekonomski tehnik pa na podlagi splošnega uspeha pri poklicni 
maturi, splošnega uspeha 3. in 4. letnika, in na podlagi uspeha pri maturitetnem predmetu. 
Izredni študij: da
Redni študij: je koncesioniran in brezplačen za vse, ki izpolnjujejo vpisne in zakonske pogoje. 
Zaposlitev: Študijski program zaradi pridobljenega širokega spektra znanja tako s pravnega in upravnega 
področja kot tudi s področja prava EU in prava človekovih pravic diplomantom nudi pester izbor zaposlitve v 
javni upravi, institucijah EU, mednarodnih organizacijah ter v zasebnem sektorju, kjer so strokovnjaki s takšnim 
znanjem zelo cenjeni.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: V primeru sprejetja sklepa o omejitvi vpisa bodo kandidati izbrani 
glede na splošni uspeh pri splošni ali poklicni maturi ali zaključnem izpitu ter na podlagi uspeha 3. in 4. letnika. 
Izredni študij: da 
Zaposlitev: Diplomanti se lahko zaposlijo na različnih ministrstvih, javnih agencijah, finančni upravi RS, davčni 
upravi RS, v mednarodnih organizacijah in v institucijah Evropske unije. Zaposlitev je možna tako v javnem kot 
tudi zasebnem sektorju, kjer so strokovnjaki s širokim spektrom znanja iz delovanja institucij EU vedno cenjeni. 
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA 
bo imela v študijskem letu 2023/2024 razpisana naslednja študijska programa (v tekočem letu so možne 
spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); 

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): PRAVO 
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: V primeru sprejetja sklepa o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani 
glede na splošni uspeh pri maturi ali zaključnem izpitu ter na podlagi splošnega uspeha 3. in 4. letnika, pri 
poklicni maturi v srednješolskem programu Ekonomski tehnik pa na podlagi splošnega uspeha pri poklicni 
maturi, splošnega uspeha 3. in 4. letnika, in na podlagi uspeha pri maturitetnem predmetu. 
Izredni študij: da – Ljubljana, Maribor.
Redni študij: je koncesioniran in brezplačen za vse, ki izpolnjujejo vpisne in zakonske pogoje. 
Zaposlitev: Študijski program vzgaja in izobražuje pravne strokovnjake za samostojno opravljanje dela tako 
na domačem, kot tudi mednarodnem trgu dela (zlasti EU). Diplomati so opremljeni z znanji in kompetencami 
za opravljanje dela v pravni praksi na začetnem nivoju bodisi v pravosodju, gospodarstvu, negospodarstvu ali 

Igor Kalabić, program: Mednarodni odnosi in 
diplomacija, 2. letnik II. stopnje
»Če delaš vse sproti je veliko lažje. Čas bi težko ocenil. 
Neka snov te lahko tako potegne, da tudi sam raziskuješ 
in gradiš svoje znanje. Število ur je tako odvisno od 
vsakega posameznika. Redna prisotnost na predavanjih 
in storitev oz. možnost, da si lahko predavanja ogledaš 
tudi v časovnem zamiku in večkrat, vsak predmet 
naredita veliko enostavnejšega. Profesorji so ti ves čas 
na voljo, tudi izven časovnega okvirja predavanj ti 
lahko dodatno razložijo snov. Veliko gradiva je na voljo 
v e-učilnici in knjižnici Nove Univerze. Knjige so na voljo 
tudi v specializiranih knjigarnah, kjer prodajajo knjige 
s pravnega področja. Za pristop k izpitu je potrebna 

80 odstotna prisotnost. Vsi predmeti so zanimivi, 
saj poleg teorije obsegajo tudi dejanske pravne 
primere v praksi. Učenje in razumevanje snovi je tako 
naprednejše. Zagotovo je velik plus, da so predavanja 
popoldne, ter da so posnetki predavanj na voljo v 
e-učilnici. Za prostočasne dejavnosti skrbi študentski 
svet, ki organizira vrsto zabavnih pa tudi dobrodelnih 
prireditev. Tako vsako leto poteka program izmenjave 
zapiskov, tukaj sta še akcija darovanja krvi ter piknik in 
večerja s profesorji. Poleg tega pa fakulteta s kariernim 
centrom organizira številne strokovne ekskurzije. Tako 
smo že obiskali ustavno sodišče, državni zbor, evropski 
parlament.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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UN Pravo
»Študiju sem dnevno namenil 
okoli 2 uri, za pregled prejšnjih 
predavanj ali pripravo domačih 
nalog. Pri nekaterih predmetih 
smo imeli obveznost pregledati 

določene vsebine pred predavanjem. Večinoma sem 
namenil učenju za posamezen izpit 7 do 10 dni, po 
2–4 ure na dan. Prav bi bilo, da bi se učil sproti, saj ne 
bi naletel na (ne)predvideno časovno stisko. Med težje 
predmete sodijo Rimsko pravo, Kazensko pravo in 
Pravoznanstvo. Upam si trditi, da večini predstavljajo 
trn v peti zaradi obsežnosti vsebine. Svetujem, da 
si snov sistematično razdelite in se učite po sklopih. 
Rabljene knjige, skripte smo si izmenjali s kolegi iz višjih 
letnikov, ki so vedno pripravljeni pomagati in izmenjati 
uporabne informacije. V knjižnici lahko pridobimo 

paket potrebnega gradiva za zelo ugodno ceno, sejma 
rabljene literature pa nimamo. Na Facebook-u imamo 
skupino »Ius farma«, kjer vsak objavi svoje izkušnje in 
priporočila, kako se čim bolje pripraviti na izpit. Teorije je 
malce več, če želimo praktične primere dobro diskutirati 
moramo poznati teorijo. Najzanimivejši predmet mi je 
bil Pravne veščine, pri katerem smo pretvorili dejansko 
znanje v končni pravno formalni izdelek. Prisotnost 
preverjajo le pri nekaterih predmetih. Obiskujte 
predavanja, saj lahko o nejasnostih takoj vprašate 
profesorja, ki ponovno razloži ali ponazori s praktičnim 
primerom. Najpomembnejša sta energija in volja 
profesorjev, ki so željni predati znanje in spodbujajo 
razmišljanje. Vpisal sem se, ker sem iskal fakulteto, 
ki bi mi omogočala da poleg študija postanem bolj 
samostojen in neodvisen, torej da lahko delam. Karierni 
center redno obvešča o aktivnostih  in skrbi za dodatne 
dejavnosti za študente.«

državni upravi. Lahko nadaljujejo študij prava na II. stopnji. Uspešno zaključen študij prava na I. in II. stopnji 
pa omogoča opravljanje pripravništva in Pravniškega državnega izpita, ki je zahtevan za opravljanje različnih 
poklicev v pravosodju (za sodnika, pravobranilca, strokovni delavci v pravosodju, ipd.), odvetništvu in notariatu 
ter drugih poklicih v gospodarstvu in javnem sektorju, kjer je to zahtevano glede na naravo delovnega mesta.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): PRAVO IN MANAGEMENT INFRASTRUKTURE 
IN NEPREMIČNIN 
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede 
na splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi ter na podlagi uspeha v 3. in 4. letniku. 
Izredni študij: da – Ljubljana
Zaposlitev: Študijski program izobražuje strokovnjake, ki poleg splošnih pravnih znanj osvojijo osnove s 
področja managementa, infrastrukture in nepremičnin. Diplomanti so opremljeni z znanji in kompetencami 
za opravljanje dela kot  samostojni strokovni svetovalci na vodnem, energetskem, transportnem področju 
in področju poštnih storitev (t.i. »infrastrukturnem« področju).  Na področju nepremičnin lahko kandidirajo 
za prosta delovna mesta v nepremičninskih agencijah, v podjetjih, ki nudijo nepremičninsko in kreditno 
posredništvo ter ekonomsko in pravno svetovanje ter v drugih gradbenih in inženiring podjetjih, ki delujejo na 
nepremičninskem področju.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

FAKULTETA ZA SLOVENSKE IN MEDNARODNE ŠTUDIJE 
bo imela v študijskem letu 2023/2024 razpisan naslednji študijski program (v tekočem letu so možne spremembe, 
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); 

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): SLOVENSKI ŠTUDIJI 
Javno veljaven triletni univerzitetni dodiplomski študijski program, ki je prvi in edini študijski program 
slovenoslovja v Republiki Sloveniji. 
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: V primeru sprejetja sklepa o omejitvi vpisa bodo kandidati izbrani 
glede na splošni uspeh pri maturi ali zaključnem izpitu ter na podlagi splošnega uspeha 3. in 4. letnika, pri 
poklicni maturi v srednješolskem programu Naravovarstveni tehnik ali Gastronomija in turizem pa na podlagi 
splošnega uspeha pri poklicni maturi, splošnega uspeha 3. in 4. letnika, in na podlagi uspeha pri maturitetnem 
predmetu. 
Izredni študij: da, v Ljubljani in možnost študija tudi na dislocirani enoti v Mariboru. Odprta tudi ločena vpisa 
mesta za izvedbo študijskega progama v angleškem jeziku (z dodatnim pogojem o znanju angleškega jezika na 
ravni B2).
Zaposlitev: Študijski program je praktično usmerjen in vodi k inovativnemu delu na različnih področjih, zato 
lahko diplomanti bistveno prispevajo k lokalnemu in globalnemu razvoju. Diplomantom so ponujene odlične 
zaposlitvene možnosti v diplomaciji, javni upravi, nevladnih organizacijah, kulturni dediščini, turizmu in 
gospodarstvu, novinarstvu, kreativnih in kulturnih industrijah, v kulturnih in turističnih organizacijah, v občinski 
upravi, v gospodarstvu in podjetniških razvojnih projektih; na področju dela z medijskimi komunikacijami, 
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Majda Potočnik, program: 
UN Slovenoslovje 
»Ocenjujem, da sem uro in pol dnevno namenila 
študiju. Pred posameznimi izpiti pa sem se učila 5 dni. 
Predavanja sem si pogledala in uredila naslednji dan. 
Če ne moreš na predavanje, lahko posnetke poslušaš 
doma, vendar so srečanja, debate s sošolci in profesorji 
nekaj najbolj živahnega in zaželenega. Profesorji 
imajo posluh za tvoje zanimanje in te usmerijo in 
povedo okvirne zahteve, tako da študij dobro steče. 
Sama menim, da težkih predmetov ni. Takoj po prvem 
predavanju, se strah izgubi. Profesorji podajo predloge 
za gradiva. Več je pisanja seminarskih nalog. Vsak 
predmet je po svoje zanimiv, so odlično in pestro izbrani. 
Le o redkih sem že nekaj vedela in so mi bili bližji. Najbolj 

so me navdušili predmeti Kreativno pisanje, Okoljski 
vidiki, Slovenska kulturna dediščina in Osamosvojitev 
Slovenije 1991. Obiskovanje tega faksa mi je v veselje in 
užitek. Posebnost je to, da so profesorji aktivni v javnem 
življenju. Na fakulteti organizirajo akademske forume, 
kjer iz prve roke vidiš in slišiš avtorje najnovejših knjig. 
Poskusila sem že drug študij, vendar študij Slovenoslovja 
nudi mnogo več kot samo zgodovino ali poznavanje 
jezika in slovnice. Imam družino in hodim tudi v službo, 
tako da lahko rečem, da nam prosti čas ostane. Za 
nas organizirajo praktične dneve, npr. okoljski dan v 
Zatoku in Strunjanu, ogled muzeja v Novem mestu in 
Kostanjevici na Krki, v NUK-u, obisk galerij.«

 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Patrik Benčina,
3. letnik
»Za to študijsko smer sem se odločil, 
ker povezuje zdravstvene vsebine in 
šport. Za vpis je potrebno opraviti 
preizkus gibalnih sposobnosti, ki 
je sestavljen iz beep testa in zgibov 

(moški) ter vese v zgibu (ženske). Če si telesno aktiven 
preizkus gibalnih sposobnosti ne predstavlja nobenih 
težav, vseeno pa svetujem, da se na preizkus ustrezno 
pripravite. Predavanja na naši fakulteti niso obvezna, so 

pa obvezne vaje in seminarji, prisotnost mora biti 100 
%. Razmerje med teorijo in prakso je 70:30. Vsekakor 
je najbolj zabaven predmet Letne aktivnosti v naravi, 
kjer se s fakulteto odpraviš na tabor in si deležen veliko 
različnih športnih aktivnosti, kot je raftanje, soteskanje 
in jadranje. Najtežji predmeti so bazični predmeti kot so 
Anatomija, Fiziologija, Biomehanika in Biokemija. Snov 
je pri vseh predmetih zelo obsežna, zato priporočam 
sprotno učenje, saj bo potem manj preglavic med 
izpitnim obdobjem.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Eva Krebl,
3. letnik
»Za ta študij sem se odločila, ker me 
zelo zanima psihologija, predvsem 
človek kot bio-psiho-socialno bitje 
in delovanje njegovih možganov. 
Dnevno delo na faksu obsega 

predvsem pisanje poročil, seminarskih nalog, urejanje 
zapiskov, iskanje manjkajočih podatkov in pripravo 
krajših domačih nalog. Negativna stran je mogoče le to, 
da je večina literature v angleščini, res pa je, da se na tak 
način dela hitro navadiš. Za najtežje veljajo tisti predmeti, 

ki so bolj matematično in biološko obarvani. Večinoma 
se učim pred izpiti, sproti pa si urejam zapiske in pred 
predavanjem preberem prejšnjo snov. Skozi študijsko leto 
se redno udeležujem raznih usposabljanj, izobraževanj in 
se vključujem v prostovoljske dejavnosti. Aktivna sem kot 
študentka tutorka in v Društvu biopsihologov. Fakulteta 
organizira razne dogodke, med drugim biopsihološko 
konferenco, kjer lahko sodelujemo študentje s 
predstavitvijo svojih člankov, raziskav, zaključnih 
nalog. Po zaključku študija 1. stopnje se bom vpisala 
na magistrski študij, in sicer razmišljam o vzporednem 
študiju psihologije in biopsihologije.« 

FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU  

FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE (FAMNIT)   

kulturno in naravno dediščino, literarnimi in zgodovinskimi vedami, digitalno humanistiko, kot učitelji, 
predavatelji in sodelavci v Sloveniji, zamejstvu in po svetu in kot raziskovalci področja slovenskih študij. Ustvarjalni 
in ambiciozni diplomanti bodo s poznavanjem slovenoslovja lahko segli do vodilnih mest doma in v tujini. 
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

VODIČ SKOZI 1. LETNIK Dijaskisvet.siDijaskisvet.si

DD
i

Dijaskisvet.siDijaskisvet.si

DD
i

v študentskem mestu najdete na  
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Inja Valant,
3. letnik
»Zaključila sem srednješolsko 
izobraževanje za vzgojitelja 
predšolskih otrok, zato sem se 
odločila, da znanje poglobim in se 
vpišem na visokošolski program. 

Naš faks bi opisala kot pester, vedno se nekaj dogaja 
in na voljo je veliko obštudijskih dejavnosti, kot npr. 
pevski zbor, orkester, gledališče … Program vključuje 
tako družboslovne kot naravoslovne predmete, gibanje 
in umetnost, tako da so vsi predmeti zanimivi, če te 

smer zanima in veseli delo z otroki. Nekateri predmeti 
ponujajo veliko praktičnega znanja, nekateri malo 
manj. Imamo kar veliko sprotnega dela, npr. seminarske 
naloge, načrtovanje nastopov v vrtcu, različne oblike 
raziskovanja otrokovega razvoja (ankete …), priprava 
nastopov za vaje pri različnih predmetih, saj so 
praktične izkušnje zelo poudarjene. Priporočam, da naj 
bodo učno gradivo tako zapiski kot profesorjevi izročki 
ter navedena literatura. Moje mnenje je, da je dobro biti 
prisoten pri vseh predavanjih, saj je to del priprave na 
izpit, hkrati pa lahko slišiš dodatno pojasnitev snovi.« 
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Daša Sprinčnik Dikić,
2. letnik II. stopnje
»Arheologija je ena izmed smeri 
dvopredmetnega študijskega 
programa, kar pomeni, da se 
dopolnjuje še z enim predmetom 
(zgodovino ali geografijo), kar 

študijski program naredi zahtevnejši in koristnejši. 
Razmerje med teorijo in prakso je na prvi stopnji na 
strani teorije, saj se je potrebno naučiti osnov, predvsem 
pa kako se naj v praksi pravilno opravlja svoje delo, saj 

se učimo na napakah drugih raziskovalcev. Vendar je 
vedno dostopna možnost, da se tekom dodiplomskega 
študija opravlja prakso tako v Sloveniji kot v tujini. 
Dnevno delo za faks zahteva ponavljanje snovi, branje 
člankov, ki opisujejo posamezno najdišče ter artefakte, 
učenje tipologije ter urejanje zapiskov s predavanj. 
Poudarila bi, da na tem faksu študenti nismo samo 
številke in kjer profesorjev ne zanima kdo smo in kaj 
hočemo v življenju. Ravno nasprotno, z nami z veseljem 
o teh stvareh diskutirajo ob kavi po predavanjih in nam 
svetujejo kaj in kako naprej.« 

Katja Kosem,
3. letnik
»Všeč mi je, kar faks ni preveč 
velik in imaš zato več možnosti, 
da raziskuješ, se tudi individualno 
posvetuješ s profesorji, sodeluješ v 
projektih izven šole ... Poleg tega je 

spekter predmetov dovolj raznolik, da najdeš nekaj, 
kar te zanima (in se potem lažje usmeriš za poklic ali 
podiplomski študij). Meni osebno sta bili najbolj všeč 
Angleščina in Nemščina, saj imam rada jezike, po drugi 

strani pa tudi Projektno vodenje in Inovativnost. Je kar 
precej sprotnega dela, največ v obliki krajših pisnih 
izdelkov (domačih nalog) ali predstavitev. Vsebine 
predmetov se smiselno dopolnjujejo s seminarskimi 
nalogami, ki temeljijo na raziskovanju. Najboljše je, če 
se za kolokvije in izpite učiš sproti in delaš zapiske na 
predavanjih, saj tako pred samim izpitom zgolj ponoviš 
in znaš. Zelo veliko literature je dostopne na spletu, na 
fakulteti pa imamo tudi knjižnico. Ostane ti dovolj časa, 
saj sem v času celotnega študija tudi hodila v službo, 
delala na projektih, bila aktivna v študentskem svetu.« 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE  

FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE – TURISTICA  

Miha Javnik,
absolvent 3. letnika
»Če vas zanima ekonomija, 
management ali če bi radi ustanovili 
svoje podjetje v prihodnosti ter 
si želite pridobiti znanje, kako to 
storiti, potem je FM KP pravi naslov. 

Pozitivno je, da je fakulteta manjša, kar pomeni, da so 
razredi manjši in si profesorji lažje vzamejo več časa za 
vsakega posebej. Fakulteta je tudi čisto nova in je tako 
moderno opremljena. Načeloma je razmerje med teorijo 
in prakso 50:50, saj imamo prvi del tedna predavanja in 

konec tedna vaje. Imamo en semester razdeljen na dva 
dela, po katerih sledi kvartalni izpitni rok. To pomeni, da 
lahko prva predmeta opraviš že konec novembra, takoj 
po tem ko sta bila predavana. Prisotnost na faksu je 
izjemnega pomena, saj se preverja povsod in brez nje ni 
mogoče pristopiti k izpitu. Zahtevani odstotki udeležbe 
se razlikujejo. Svetoval bi, da se obiskuje vse predmete, 
saj se tako olajša opravljanje končnega izpita. Iz mojih 
izkušenj so najtežji predmeti računski predmeti kot so: 
Matematika, Računovodstvo, Mikro-makro ekonomika, 
Poslovne finance.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 
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UNIVERZA V NOVEM MESTU 

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
bo imela v študijskem letu 2023/2024 razpisan naslednji študijski program (v tekočem letu so možne spremembe, 
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): TEHNOLOGIJE IN SISTEMI
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % točk splošni uspeh pri maturi, poklicni maturi oz. zaključnem 
izpitu, 40 % točk splošni učni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, možno plačilo po obrokih. 
Redni študij: je koncesioniran in brezplačen za vse, ki izpolnjujejo vpisne in zakonske pogoje.
Zaposlitev: gospodarstvo in negospodarstvo.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE
bo imela v študijskem letu 2023/2024 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne 
spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): ZDRAVSTVENA NEGA, 
FIZIOTERAPIJA, FITOTERAPIJA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % točk splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oz. 
zaključnem izpitu, 40 % točk splošni uspeh v 3. in 4. letniku.

ZDRAVSTVENA NEGA
Izredni študij: da, možno plačilo po obrokih. 
Redni študij je koncesioniran in brezplačen za vse, ki izpolnjujejo vpisne in zakonske pogoje.
Zaposlitev: zdravstveni zavodi na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: redni študij brez omejitve, 
minimum za 2. in 3. željo je 66 (2022), 68 (2021), 63 (2020); izredni študij brez omejitve (2022), 53 (2021), 49 (2020)

FIZIOTERAPIJA 
Izredni študij: da, možno plačilo po obrokih. 
Redni študij: šolnina tudi za redni študij.
Zaposlitev: vsi nivoji zdravstvene dejavnosti, zdravilišča, možnosti samozaposlitve.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve 

FITOTERAPIJA 
Izredni študij: da, možno plačilo po obrokih.
Redni študij: ni razpisan
Zaposlitev: zelene lekarne, nadgradnja zeliščarske dejavnosti na kmetijah, možnosti samozaposlitve.
Študijski program se bo začel izvajati v študijskem letu 2023/2024.

Luka Bahor, program: 
VS Tehnologije in sistemi, 2. letnik 
»Nisem pristaš sprotnega 
ponavljanja snovi, saj veliko 
odnesem od predavanj s 
poslušanjem. Povprečno na teden 
vložimo 10–15 ur za seminarske 

naloge, poročila, zapiske, vaje. Pri vsakem predmetu 
je vsaj ena seminarska naloga, pri nekaterih dve, ki jih 
tudi predstavimo. Poročila pišemo pri predmetih, pri 
katerih imamo laboratorijske vaje. Po navadi se učim 
kakšen teden pred izpitom, če imamo v istem dnevu dva 
še kakšen dan prej. V 1. letniku sta najtežja predmeta 
Matematika in Fizika. Matematiko naredi zahtevno 
slaba podlaga, Fiziko tudi, a za fiziko moraš imeti 
malo občutka, čeprav ga hitro dobiš, če so predavanja 

dobro zastavljena, kar pri nas so. Stare teste, kolokvije 
– izbrane naloge nam že profesorji podajo kot primer. 
Večinoma si jih tudi študentje posredujemo iz generacije 
v generacijo. Na vajah snov iz predavanj obravnavamo 
praktično v laboratoriju ali pa so to vaje, pri katerih 
obravnavamo računske probleme. Ne izvaja se vseh 
predmetov, ki so namenjeni enem semestru naenkrat, 
temveč imamo po 2–3 predmete in takoj po koncu 
predavanj izpit. Tako se lažje osredotočimo na snov 
enega predmeta, jo predelamo in pišemo izpit, dokler 
je znanje še sveže. Predavajo nam profesorji z veliko 
praktičnega znanja, ki vse primerjajo s prakso in 
nam poenostavljajo razlago s primeri iz vsakdanjega 
življenja. Dobro razmislite, kaj bi radi počeli v življenju, 
naša fakulteta vas bo naučila dovolj, da po zaključku 
najdete dobro inženirsko službo.«
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FAKULTETA ZA EKONOMIJO IN INFORMATIKO
bo imela v študijskem letu 2023/2024 razpisana naslednja študijska programa (v tekočem letu so možne 
spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

VISOKOŠOLSKA STROKOVNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA I. STOPNJE (3 leta): UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE, 
POSLOVNA INFORMATIKA (Program ima dve smeri Poslovna informatika ter Računalništvo in 
informatika)
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % točk splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oz. 
zaključnem izpitu, 40 % točk splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, možno plačilo po obrokih. 
Redni študij: je koncesioniran in brezplačen za vse, ki izpolnjujejo vpisne in zakonske pogoje.
Zaposlitev: Upravljanje in poslovanje - gospodarstvo, negospodarstvo, javna uprava. Poslovna informatika 
- diplomanti predstavljajo vezni člen med strokovnjaki ekonomije in strokovnjaki računalništva in informatike 
v vseh strukturah gospodarstva, negospodarstva in javne uprave. Računalništvo in informatika - diplomanti 
so usposobljeni za uporabo sodobnih orodij, tehnik in programskih rešitev za reševanje praktičnih primerov v 
gospodarstvu, negospodarstvu in javni upravi.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

FAKULTETA ZA POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE
bo imela v študijskem letu 2023/2024 razpisan naslednji študijski program (v tekočem letu so možne spremembe, 
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): UPRAVLJANJE Z OKOLJEM
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % točk splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oz. 
zaključnem izpitu, 40 % točk splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, možno plačilo po obrokih. 
Redni študij: je koncesioniran in brezplačen za vse, ki izpolnjujejo vpisne in zakonske pogoje.
Zaposlitev: gospodarstvo in negospodarstvo.
Študijski program se je začel izvajati v študijskem letu 2021/2022.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnje leto: brez omejitve

Ana Marija Bunderšek, program: 
UN Zdravstvena nega, 3. letnik 
»Vsakodnevno ob študiju porabim 
vsaj 2 uri, da uredim zapiske iz 
predavanj. Imamo kar nekaj nalog, 
ki jih moramo opraviti individualno. 
Poskušam se učiti sproti, ker ko pride 

izpitno obdobje postane kar naenkrat premalo časa 
za učenje, saj moramo hkrati opravljati tudi prakso. 
Večina meni, da so najtežji izpiti Teorija zdravstvene 
nege, Fiziologija, Farmakologija, kar je odvisno od 
posameznika. Študentje smo zelo povezani in si delimo 
zapiske. Večino gradiva si lahko sposodimo v knjižnici. 
Med izobraževanjem sem kupila nekaj knjig, ki so mi 

prišle prav, nekatere sem kar nekaj časa iskala in sem 
jih zato tudi predala nižjim letnikom. Najzanimivejši 
predmet je bil Nujna medicinska pomoč. K temu je 
pripomogel predavatelj, saj je uporabil tehnike, ki 
so vplivale na našo koncentracijo in nas pritegnile. 
Za vsak predmet je določena prisotnost v odstotkih, 
brez katere ne moremo pristopiti na izpit. Fakulteta je 
kreativna, inovativna in študentom prijazna. Prvo leto 
faksa je najtežje. Ni bilo veliko časa za dejavnosti izven 
fakultete, saj smo imeli predavanja cel dan. V 2. in 3. 
letniku se najde več časa. Hodim tudi v službo skoraj 
vsak dan, vodim svoje kulturno društvo in obiskujem 
glasbeno šolo. Moj urnik je zelo natrpan, ampak 
trenutno mi uspeva.«

Ana Lopatič, program: 
VS Upravljanje z okoljem, 1. letnik 
»Dnevno porabim okrog 30 minut, da pred predavanjem 
prelitim zadnjo obdelano snov ter po predavanju še 
novo. Ponavljanje snovi doma večinoma ni potrebno, 
saj že obdelane teme in pridobljeno znanje ponavljamo 
in povezujemo že med samim poukom. Tako tudi za 
izpit ni potrebno toliko časa za učenje, znanje pa ostane 
tudi po opravljenem izpitu. Zahtevnejša predmeta sta 
Uporabna matematika in Okoljska kemija zaradi (ne)
razumevanja področja, zainteresiranosti posameznika 
za tematiko in predvsem predhodnega znanja.  Knjige 
si izposodimo v univerzitetni ali nam domači knjižnici, 
veliko profesorjev nas usmeri na zanesljive elektronske 
vire. V 1. letniku je predvsem več teoretičnega znanja. 

Imeli smo že nekaj okroglih miz, pri katerih smo dobili 
vpogled v praktične primere. Všeč mi je predmet Okolje 
in zdravje, pri katerem povezujemo človekov vpliv 
na okolje in vpliv okolja na zdravje ljudi. Prisotnost 
študentov je obvezna v 80 %, beleži se na predavanjih 
in vajah. Faks bi opisala kot: Sproščena atmosfera in 
ljudje željni znanja, ki ti z veseljem pomagajo. Večino 
predavanj imamo skupaj z izrednimi študenti, zato je 
največ predavanj in vaj popoldne, kar je lahko prednost 
ali slabost. Dnevno imamo 1 ali 2 predavanji, tako da 
ostane več kot dovolj časa za vse ostalo. Fakulteta je 
pozitivno naravnana, smer študija je življenjska in 
nujno potrebna za prihodnost, kar bo vplivalo tudi na 
našo zaposljivost. Ob študiju nam ostane dovolj časa za 
(študentsko) delo.«
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UNIVERZA V NOVI GORICI

Ana Logar, 
3. letnik
»Za ta faks sem se odločila, ker sem 
stremela k več umetniškega stališča 
o filmu in nisem želela delati samo 
kamere ali samo režije ali montaže. 
Sprejemni izpiti za ta program so. 

Pošlješ portfolio, potem pa imaš razgovor s profesorji. Ni 
zahtevno, ker vse razen razgovora narediš prej, vendar 
pa precej štejejo. Teorija in praksa sta približno pol pol, 
mogoče malo več prakse. Najbolj zanimive so razne 

delavnice, ki se odvijajo čez leto. Na takih stvareh se 
običajno podpisujemo na liste za prisotnost, ampak niso 
vedno obvezne. Veliko je delavnic z različnimi umetniki, 
to je super, je pa včasih kar naenkrat preveč projektov 
hkrati in je veliko dela. Do izpitov se nič ne učim, ker je 
večino sprotnih nalog praktičnih in se ni treba učiti, je 
pa več teh nalog, ki jih je treba končati skozi teden ali v 
obdobju par tednov. Pred izpiti se ponavadi učim en ali 
dva dni prej. Najtežji predmet je Teorija fotografije, ker 
obsega veliko število tehničnih podatkov.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Urban Makorič 
»Predmeti mojega programa so v večini teoretske narave, 
kar boste hitro opazili pri predavanjih in vajah. Praktično 
delo pride na vrsto šele v 3. letniku, ko je treba opraviti 80 
ur prakse v arhivu. Predavanja sicer niso obvezna, a jih 
toplo priporočam, saj so zanimiva in koristna. Prijazni 
in odprti profesorji so komunikativni in večkrat smo zašli 
v zanimive debate o raznoraznih strokovnih vsebinah. 
Ocenjujem, da sta med težjimi predmeti Lektorat 
nemškega jezika 1 in 2, ker zajema ogromno slovnice, 
besedišča in zahteva stalno reševanje domačih nalog. V 
povprečju sem porabil okoli dve uri na dan, da sem uredil 

vaje, ponovil obravnavano snov ali pa se lotil seminarskih 
nalog. Gradiva smo dobili od starejših vrstnikov, pa tudi 
druge uporabne informacije so nam zaupali, kar pride 
prav na ustnih izpitih (teh je več kot pisnih). Popoldanski 
prosti čas izkoriščam za športne aktivnosti in druženje s 
prijatelji. V času študija sem tudi delal v muzeju, da sem 
povezal študijsko smer s praktičnim delom. Bodočim 
vpisanim vrstnikom svetujem, da aktivno sodelujejo na 
predavanjih, izkoristijo študij v tujini in sodelujejo na 
mednarodnih fakultetnih projektih.« 

 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

AKADEMIJA UMETNOSTI 

FAKULTETA ZA HUMANISTIKO 

Dijaskisvet.siDijaskisvet.si
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VODIČ SKOZI 1. LETNIK
v študentskem mestu

OSTANITE 

POVEZANI 

in se prijavite 

na uporabne 

info.

Matic Kurent, program: 
VS Upravljanje in poslovanje,
2. letnik
»Delam sproti, tudi seminarske 
naloge si poskušam razporediti. 
Poleg obiska predavanj in vaj, 
dnevno porabim eno uro za študij. 

Na voljo nam je nekaj okroglih miz, ki me, če pridejo 
posamezniki iz podjetij, zanimajo. Za izpite se učim 
pred izpitnimi roki, vendar poskušam s kolokviji, če so 
pri predmetu, že opraviti izpite. Najtežja predmeta v 
1. letniku sta Računovodstvo in Poslovna angleščina, 
vendar ju z razlago in delanjem vaj tudi opraviš. Na 
voljo nam je knjižnica, kjer sem sam dobil vso potrebno 
gradivo, nekaj literature smo pridobili od fakultete. 
Predsednik študentov nam je pomagal v 1. letniku, podal 
nam je kar nekaj napotkov za izpite. Ni profesorjev, ki 

bi samo predavali, vsi nam poskušajo predati svoje 
znanje in izkušnje. Poudarek je tako na timskem kot 
samostojnem delu. Med zanimivejšimi predmeti so 
mi bili, lani Računovodstvo, letos pa Menedžment 
javnega sektorja in Menedžment proizvodnih in 
storitvenih procesov ter Poslovne finance. Mislim, 
da je potrebno hoditi na predavanja in vaje, ker ni 
enostavno, če manjkaš, hkrati pa je pomembno, da 
jim tudi slediš. Sam sem se našel na fakulteti in pridobil 
precej znanja. Profesorji so korektni in nas pripravljajo 
na zaposlitev. Potrebna je fleksibilnost, saj je študij 
tudi popoldne, fakulteta poskrbi, da so ure medseboj 
povezane. Prosti čas mi ostane, saj te faks pripravi, da 
ga znaš ceniti in izkoristiš zase ali za študentsko delo in 
pridobivanje dodatnega znanja. Na voljo je ogromno 
dodatnih dejavnosti in izobraževanj, npr. poletna šola, 
sodelovanje na tekmovanjih na pobudo profesorjev.« 
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FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE 

Jasna Prijović, 
2. letnik
»Mene zanima kemija okolja, zelena 
kemija in podobne vede. Ta faks mi je 
to omogočil, pa še dodatne možnosti 
raziskovalnega dela med študijem. 
Predmeti na tej fakulteti so takšni, 

da lahko vsak najde nekaj zanimivega, eni so bolj 
naravoslovni, drugi pa družboslovni. Okoljska politika, 
zaščita okolja, ekologija itd., možnosti je več. Za faks 
porabim recimo eno do dve uri dnevno, v tem času 

pa pripravljam poročila, dopolnim zapiske, naredim 
domače naloge, pripravljam seminarske naloge. 
Običajno kombiniram sprotno učenje in učenje tik pred 
izpitom odvisno od predmeta in tega, kako zahteven je. 
Za posamezen izpit se učim od 3 do 7 dni prej, odvisno 
od tega koliko sem se pripralvjala že sproti. Kar se tiče 
učnega gradiva, je fakulteta precej dobro organizirana, 
tako da praktično vsa literatura obstaja v elektronski 
obliki. Odvisno sicere od predmeta, ali so to prosojnice 
predavanj ali, v nekaterih primerih celo knjige v PDF 
obliki. Učno gradivo poda profesor oz. asistent.«

Magdalina Mihajlovska, 
2. letnik
»Za ta faks sem se odločila, ker me 
zelo zanima enologija (vinarstvo) 
in predvsem enološka kemija. 
Pozitivna stran faksa je, da je 
malo študentov in profesorji bolj 

individualno pristopajo in nam pomagajo. V prvem 
letniku je več teorije kot prakse, potem pa je razmerje 
skoraj enako, mogoče pri nekaterih predmetih malo 
več prakse kot teorije. Vse vaje so obvezne, priporočam 

pa tudi prisotnost na predavanjih. Za izpite se 
pripravljam nekje dva dni, saj si veliko zapomnim že 
od predavanj. Prav tako mi pomaga, da si vsaj enkrat 
na teden preberem material, ki smo ga obravnavali 
pri posameznem predmetu v tistem tednu. Osebno sta 
mi najbolj zanimiva predmeta Vinarstvo in Analizne 
metode v pridelavi vina. Najtežji predmet je za večino 
študentov tisti, ki je tudi najtežji v prvem letniku, in to 
je Matematika. Gradiva ni treba kupovati, ker je večina 
dostopna »online« ali v knjižnici. Knjige v glavnem 
dobimo od naših profesorjev.« 

Manja Bodiroža
»Če ste se odločili za študij na 
fakulteti priporočam, da obiskujete 
predavanja, delate zapiske, veliko 
sprašujete in čas dodobra izkoristite, 
da dejansko kaj odnesete. Odvijajo 
se zanimive okrogle mize, srečanja in 

izleti, kar naredi študij pester. Sicer se prisotnost preverja 
le pri nekaterih predmetih, ampak kot boste kmalu 
ugotovili, so profesorji super in vam lahko odprejo oči v 
zanimiv svet. Po zaključenem študiju boste imeli odprte 

možnosti za različne poklice in boste dobro pripravljeni 
na pestre situacije v praksi. Poleg opomb, ki si jih delam 
v zapiske, potem snov še ponavljam pred izpiti nekaj dni. 
Izpiti so navadno sestavljeni iz vaj. Študijsko literaturo 
priskrbijo sami profesorji. Menim, da se je treba bolj truditi 
pri predmetih kot so Tehniška fizika, Elektrotehnika, 
Energetika in Kemija, kar je odvisno tudi od kakovostnega 
predznanja, ki je meni manjkalo. Ob študiju sem imela še 
dovolj časa za druge aktivnosti in hobije, nekaj pa sem 
tudi zaslužila s študentskim delom ob vikendih.«  
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU 

FAKULTETA ZA VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO 

POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA  

Matej Stanič
»Fakulteta je presegla moja 
pričakovanja, zato bi priporočil vpis 
tudi dijakom, ki jih stroka zanima. 
Meni je bil izjemno všeč predmet 
Izbrana poglavja iz meteorologije, 
ker vsebuje ogromno praktičnih 

primerov, ki te v bistvu največ naučijo. Vsak predmet 
tako vsebuje teoretičen in praktičen del oz. vaje. Najraje 
sproti urejam določene stvari, rešujem domače naloge, 
pripravljam laboratorijska poročila in preletim snov, saj 
se tako pred samim izpitom potem veliko hitreje naučim 
celotno snov. Za to porabim okoli uro do dve, medtem 

ko sem se potem pred izpiti najdlje učil morda en teden 
za dobro oceno. Priporočam tudi bodočim vrstnikom, 
da delajo sproti in izkoristijo kolokvije, da izpite čim 
prej opravijo, kar je glavni cilj. Več pozornosti namenite 
teoretičnim predmetom, ki so v višjih letnikih, saj so 
malo težji zaradi svoje abstraktnosti, npr. Mehaniki 
kontinuuma. Zapiski, literatura in stari testi se dobijo 
od starejših kolegov. Če imate možnost sodelovati na 
projektih ali opravljati delo demonstratorja kot sem ga 
sam (za matematiko in fiziko), pa boste urili vaše veščine 
iz poučevanja in predajali znanje mlajšim generacijam, 
kar je prav poseben občutek.« 
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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SEZNAM SAMOSTOJNIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV
Poleg fakultet, ki spadajo pod univerze, pa lahko izbirate tudi med samostojnimi visokošolskimi zavodi. Ti prav tako 
izvajajo univerzitetne in visokošolske dodiplomske študijske programe, ki trajajo tri leta. 2 zavoda sodita med javne 
samostojne visokošolske zavode (Visoka šola za upravljanje podeželja GRM in Fakulteta za informacijske študije v 
Novem mestu), 35 pa med zasebne samostojne visokošolske zavode. 

ALMA MATER EUROPAEA – AKADEMIJA ZA PLES 
ima v študijskem letu 2022/2023 razpisan naslednji študijski program (v tekočem letu so možne spremembe, 
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): PLES, KOREOGRAFIJA; smeri: 
Družabni ples, Tekmovalni ples ST in LA, Jazz, Sodobni ples, Balet, Hip hop 
Vpisni pogoji: vpiše se lahko, kdor je: 
•	opravil splošno ali poklicno maturo;
•	pred 01.06.1995 končal katerikoli 4-letni srednješolski program;
•	opravil avdicijo (preizkus nadarjenosti) za smeri sodobni ples, džez, tekmovalni ples (ST in LA), družabni ples in 

hip hop; 
•	 je končal srednjo baletno šolo ali ustrezno baletno izobrazbo za smer balet. Smer balet ne opravljajo praktičnega 

plesno/koreografskega dela izpita. Komisija na podlagi dokumentacije in intervjuja oceni njihove psihofizične 
sposobnosti in potencial za študij baleta.

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu (v primeru omejitve vpisa): 
•	uspeh pri preizkusu nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti 70 % točk,
•	 splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu 10 % točk,
•	 splošni uspeh v 3. in 4. letniku 20 % točk.

Preizkus nadarjenosti je treba opraviti za smeri: Sodobni ples, Jazz, Družabni, Tekmovalni plesi (ST in LA) 
in Hip hop. Opravljeni preizkus velja samo za tekoče leto. Vsi kandidati morajo predložiti zdravniško potrdilo 
z osebno zdravstveno anamnezo, iz katere so razvidni podatki o težjih poškodbah in boleznih ter zmožnostih 
večjih psihofizičnih obremenitev. Zdravniško potrdilo, ki mora biti izdano po 1. maju 2023 lahko izda družinski 
– splošni zdravnik.  Če ta meni, da je potrebno tudi mnenje zdravnika specialista, mora biti priloženo tudi to.
Izredni študij: da 
Zaposlitev: Zaposljivost  se kaže, predvsem: na področjih plesnih poklicev, gledališča, samozaposljivosti, v 
kulturno-umetniških društvih, vrtcih in šolah – v šolstvu, pri TV in filmu, v tujini oz. na mednarodnih projektih, v 
športnih društvih, v produkciji, na fakultetah in ministrstvih, na raziskovalnih inštitutih ter zavodih za prizadete 
skupine. Kaže se tendenca, da je ples vpleten v vzgojo in s tem pomaga pri socializaciji ter razvoju kulture in 
umetnosti naroda.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

ALMA MATER EUROPAEA − FAKULTETA ZA HUMANISTIČNI ŠTUDIJ −  INSTITUTUM STUDIORUM 
HUMANITATIS, LJUBLJANA (AMEU − ISH)
ima v študijskem letu 2022/2023 razpisan naslednji študijski program (v tekočem letu so možne spremembe, 
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): HUMANISTIČNI ŠTUDIJI
Vpisni pogoji: vpiše se lahko, kdor je:  
•	opravil splošno maturo;
•	opravil poklicno maturo in dodatni izpit enega od maturitetnih predmetov (angleščina, ekonomija, filozofija, 

francoščina, geografija, glasba, grščina, italijanščina, italijanščina kot drugi jezik, latinščina, likovna teorija, 
madžarščina kot drugi jezik, nemščina, psihologija, ruščina, slovenščina kot drugi jezik, sociologija, sodobni 
ples, teorija in zgodovina drame in gledališče, umetnostna zgodovina, zgodovina; 

•	pred 01. 06. 1995 končal katerikoli 4‐letni srednješolski program.
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu (v primeru omejitve vpisa): 
•	 splošni uspeh pri zaključnem izpitu, splošni maturi 60 % točk, 
•	 splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk. 

Izredni študij: da (tudi na daljavo)
Zaposlitev: Diplomanti se zaposlijo v nevladnih organizacijah ter društvih doma in v tujini, javnem sektorju 
(ministrstva, šole, svetovalna telesa, vlada), političnih strankah, mednarodnih političnih organizacijah ter 
diplomaciji, širšem področju kulture, svetovalni dejavnosti na področju humanizma in kulture, izobraževanju, 
založništvu, dejavnostih medijev, turizmu, pri trženju in raziskovanju tržišča, ustanovah s področja varovanja 
okolja, oglaševalskih agencijah.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

Vira: https://portal.evs.gov.si/visokosolski-zavodi-brskanje; 
https://w

w
w

.gov.si/tem
e/evs-evidenca-visokosolskih-zavodov-in-studijskih-program

ov/.
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ALMA MATER EUROPAEA − EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU − ECM)
ima v študijskem letu 2022/2023 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, 
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

VISOKOŠOLSKE STROKOVNE ŠTUDIJSKE PROGRAME I. STOPNJE (3 leta): FIZIOTERAPIJA, SOCIALNA 
GERONTOLOGIJA, MANAGEMENT POSLOVNIH SISTEMOV, ZDRAVSTVENA NEGA, ARHIVISTIKA, SPLETNE 
IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
Vpisni pogoji: vpiše se lahko, kdor je:
•	opravil splošno maturo,
•	opravil poklicno maturo,
•	pred 01. 06. 1995 končal katerikoli 4-letni srednješolski program.

Izbrani kandidati za programa Fizioterapija in Zdravstvena nega bodo morali predložiti zdravniško potrdilo o 
zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog zdravstvenega delavca, ki ga izda dispanzer medicine dela 
(napotnica za predhodni zdravstveni pregled, obrazec DZS 8.203). Zaradi specifičnih pogojev in omejitev pri 
izvajanju praktičnega dela in pri vajah v času študija se zahteva, da je študentovo fizično in psihično stanje 
ustrezno. V primeru dvoma odloča komisija za oceno usposobljenosti v zdravstvenih poklicih. Za študij 
Fizioterapije, Zdravstvene nege in Socialne gerontologije se zahteva tudi Potrdilo o cepljenju.
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu (v primeru omejitve vpisa): 
SOCIALNA GERONTOLOGIJA, ZDRAVSTVENA NEGA, ARHIVISTIKA
•	 splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi − 60 % točk, 
•	 splošni uspeh v 3. in 4. letniku − 40 % točk. 

FIZIOTERAPIJA, MANAGEMENT POSLOVNIH SISTEMOV, SPLETNE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
•	 splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi − 50 % točk, 
•	učni uspeh v 3. in 4. letniku − 50 % točk. 

Izredni študij: da
Redni študij: Zdravstvena nega in Socialna gerontologija
Zaposlitev: Bolnišnice, zdravstveni domovi, dispanzerji, posvetovalnice, splošne in specialistične ambulante, 
patronažno varstvo, zavodi za zdravstveno varstvo, zdravilišča, domovi za starejše občane, zavodi za 
rehabilitacijo invalidov, šole in vrtci, reševalne službe, humanitarne organizacije, v športnih društvih, klubih 
ter reprezentancah, na inštitutih (Inštitut RS za rehabilitacijo, Inštitut za klinično nevrofiziologijo, Inštitut za 
anesteziologijo ali Onkološki inštitut), centri za socialno delo, posebni socialni zavodi, mala in srednja podjetja, ki 
so usmerjena k strankam in prisotna na spletu (digitalni marketing), javna uprava in agencije, ki vodijo platforme 
za informiranje ali komuniciranje s skupnostmi, IT sektor, v podjetjih, različnih gospodarskih in negospodarskih 
sistemih in kot vodje oddelkov v podjetjih in državnih ustanovah, na zahtevnih svetovalskih strokovnih pozicijah 
uprav v gospodarskih družbah.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve (V drugem 
prijavnem roku za redni študij Zdravstvene nege v Mariboru in Murski Soboti je bila omejitev (MB – 86), (MS – 76).)

Klara Trček, program:
VS Fizioterapija, 3. letnik 
»Svoje učenje prilagajam ostalim 
obveznostim, a se poskušam učiti 
sproti in učinkovito. Če profesor 
zastavi, je treba po predavanju 
oddati povzetek, s katerim se 

preverja prisotnost. Vsako leto je nekaj predmetov, ki so 

zahtevnejši in veljajo za selektivne, a jih z vztrajnostjo 
in sprotnim delom naredi vsak. Zahtevnejši je 2. 
letnik, saj nadgrajuje znanje in zahteva povezovanje 
premetov. Najtežji predmeti v 1. letniku, ki nudijo 
podlago, so Anatomija s histologijo, Funkcionalna 
anatomija in kolokvij Manualno testiranje mišic pri 
predmetu Fizioterapevtska ocena, pri slednjem so 
najpomembnejše vaje. Zahtevni so zaradi količine snovi, 

Anja Lašič, program:
VS Fizioterapija, 3. letnik 
»Poudarek je na samostojnem delu. V 
obdobju, ko je izpitov in nalog manj, 
namenim za študijske obveznosti 
uro in pol, za pisanje povzetkov, 
urejanje zapiskov, ponavljanje 

snovi, ki je ne razumem. V 1. letniku je najobsežnejši 
predmet Anatomija, priprava na izpit se začne že med 
predavanji, ker je pomembno, da slediš in delaš zapiske. 
Intenzivno pa sem se učila okoli 6 ur dnevno, en teden. 
Za gradivo lahko kontaktiraš tutorje svojega programa, 
najdeš pa tudi literaturo, ki se prodaja. Naš poklic bi 
rekla, da temelji na praksi, zato je tudi razmerje med 
teorijo in prakso v prid slednje. Najzanimivejši predmet 

mi je bil Fizioterapija II, saj je zajemal respiratorno 
fizioterapijo, prav tako med kliničnim usposabljanjem 
spoznaš, kako pomembno je znanje, ki smo ga pridobili 
pri tem predmetu. Na predavanja je priporočljivo hoditi, 
ne samo zato, ker se preko oddanih povzetkov preverja 
prisotnost, koristi namreč, če slišiš razlago. Faks ponuja 
možnost uspeha vsakomur, ki se je pripravljen potruditi 
in delati, aktivno nas pripravljajo na zaposliltev, na 
voljo nam je tudi ogromno obštudijskih dejavnosti, ki 
služijo kot odskočna deska za kariero. Vsak konec leta je 
organiziran piknik, letos je bilo ponovno organizirano 
tudi brucevanje. Med študijem opravljam študentsko 
delo, sodelujem  pri šolskih (študentski časopis, študentski 
svet, tutorstvo, senat) in obšolskih dejavnostih.«
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FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE V CELJU
bo imela v študijskem letu 2023/2024 razpisan naslednji študijski program (v tekočem letu so možne spremembe, 
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): ZDRAVSTVENA NEGA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % točk splošni uspeh pri splošni/poklicni maturi, 40 % točk 
splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole.
Izredni študij: da
Zaposlitev: primarna zdravstvena dejavnost (osnovna zdravstvena dejavnost), sekundarna zdravstvena 
dejavnost (specialistična ambulantna in bolnišnična dejavnost), terciarna zdravstvena dejavnost (dejavnost 
klinik, kliničnih inštitutov ali kliničnih oddelkov ter drugih pooblaščenih zdravstvenih zavodov), posebna 
specialistična dejavnost (socialno-medicinska, higienska, epidemiološka in zdravstveno-ekološka dejavnost), 
socialnovarstveni in posebni socialni zavodi, zdraviliška zdravstvena dejavnost in zasebna zdravstvena 
dejavnost.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 60 (2022 – redni), brez 
omejitve (2022 – izredni), 56 (2021 – izredni), / (2021 – redni); 62 (2020 – izredni), / (2020– redni)

Melanie Midžić, program:
VS Zdravstvena nega, 2. letnik
»Sprejemnih izpitov ni, vsi tisti, ki nimajo opravljenega 
zaključnega izpita oz. poklicne mature iz zdravstvene 
nege pa morajo opraviti 100 ur propedevtičnega 
programa, ki ga uredi šola. Naloge in seminarske rešim 
čimprej, sicer pa bolj skrbim, da imam urejene zapiske. 
Najtežji predmeti so tisti, ki so obvezni za napredovanje. 
V 1. letniku je bil najtežji predmet Zdravstvena nega in 
raziskovanje za katerega sem se učila kar 14 dni. Prav 
tako je bila nekaterim težka Etika in filozofija. Profesorji 
priskrbijo gradivo, ki je hkrati tudi objavljeno v spletni 
učilnici Moodle. Dobro se povežite s starejšimi letniki, 
ki predajo zapiske, ter povedo, kje so poudarki. Do 
februarja imamo predavanja, nato sledi praksa, okoli 
370 ur. Predavanja načeloma niso obvezna, prisotnost 

se zahteva pri kliničnem usposabljanju, laboratorijskih 
vajah, seminarskih vajah. Najbolj zanimiv je kabinet, kjer 
vadimo postopke in posege. Fakulteta me je pritegnila 
na informativnih dnevih, po končani gimnaziji sem 
želela ostati v Celju in študirati v zdravstveni stroki. 
Po zaključku se bom verjetno odločila za magistrski 
študij. Dijakom svetujem, da obiščejo informativne 
dni. Prostega časa mi ostane kar dosti, razen v času 
prakse. Ob študiju lahko delamo, imamo družino, to 
vam dokaže marsikateri študent naše fakultete. Velik 
poudarek je na raziskovanju, hodimo na izmenjave 
in študentske konference, letos je bila v Nemčiji. Svoje 
znanje delimo na dnevu raziskovalcev, kjer smo učili 
temeljne postopke oživljanja, na dobrodelni tržnici v 
Celju pa so diplomantke izvajale meritve glukoze in 
krvnega sladkorja.«

FAKULTETA ZA VARSTVO OKOLJA
bo imela v študijskem letu 2023/2024 razpisan naslednji študijski program (v tekočem letu so možne spremembe, 
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): VARSTVO OKOLJA IN 
EKOTEHNOLOGIJE
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % točk splošni uspeh pri splošni/poklicni maturi, 40 % točk 
splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole.
Izredni študij: da
Zaposlitev: podjetja, ki so zavezanci IPPC, podjetja, ki uvajajo oz. izvajajo okoljske standarde, ustanove, 
pooblaščene za presojo vplivov na okolje, razvijalci okolju prijaznih izdelkov/storitev/tehnologij in želijo 
povečati družbeno odgovornost svojega delovanja, podjetja za ravnanje z odpadki in nevarnimi snovmi, izvajalci 
okoljskega monitoringa, izdelovalci okoljske dokumentacije, javna komunalna podjetja, upravne in nadzorne 
službe za varstvo okolja in urejanje prostora, izobraževalne in raziskovalne institucije s področja varstva okolja in 

ki za dobro oceno zahteva veliko pomnjenja. Primarno 
gradivo so zapiski in prosojnice. Za lažje razumevanje 
imamo anatomski atlas (na voljo v knjigarnah, na 
spletu, v fakultetni knjižnici). Ostalo gradivo je enako 
drugim fizioterapevtskim fakultetam in se ga kupi pri 
njih. Fakulteta ima nekaj svojih učbenikov, ki so jih 
napisali predavatelji. Zapiske in stara izpitna vprašanja 
dobimo od višjih letnikov. Tutorji pa nam pomagajo pri 
pripravi na izpit in razumevanju snovi. Študent 1. letnika 
opravi dva tedna kliničnega usposabljana, v 2. letniku 
šest in v 3. letniku osem. Vodstvo je izjemno organizirano, 
znanje pa predajajo fizioterapevti, ki izhajajo iz prakse 

in nudijo vpogled v realno stanje. Svetujem vam, da 
ne podcenjujete fakultete, saj kljub nazivu »izredni« 
program, zahteva veliko (samostojnega) dela in učenja. 
Fakulteta izobrazi diplomante z dobrim znanjem, ki 
ustvarjajo odlično in zaposljivo stroko. Marca fakulteta 
vsako leto gosti Svetovno znanstveno konferenco, kjer 
študenti in strokovnjaki predstavijo svoje raziskave 
ter za tem svoje članke objavijo v znanstveni reviji. 
Študente spodbujajo k izvedbi raziskav in projektov, 
marsikdo se odloči za izmenjavo preko Erasmus+ ali si 
izbere prostovoljno delo v nekaterih afriških državah.«
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Aljoša Krajnc, program:
VS Varstvo okolja in 
ekotehnologije, 
1. letnik II. stopnje
»V enem stavku bi fakulteto opisal 
kot interdisciplinarno, ponuja širino 
in hkrati možnost specializacije v 

eno smer področja. Sam sem se vpisal ravno zaradi 
širine, ki sem jo pridobil, znanje pa nadgrajujem 
na podiplomskem študiju. Če si redno prisoten na 
predavanjih in sproti delaš, ti izpiti načeloma ne bi 
smeli predstavljati izzivov. Učenju namenim navadno 
uro do dve na dan, teden pred izpitom. Za nekatere je 
zahtevnejši predmet Kemija in okolje zaradi računanja 
na kolokvijih, drugim Matematika, tretjim Tehnologija 
za zmanjševanje onesnaževanja okolja v 1. letniku 
zaradi obsežne teorije. Učno gradivo so lastni zapiski 
iz predavanj ter literatura in izročki, ki jih posredujejo 

profesorji. Objavijo jih v informacijskem sistemu ali jih 
pošljejo po elektronski pošti. V 1. letniku je treba imeti 
delovni zvezek za laboratorijske vaje, ki stane okoli 10 
€. Fakultetna založba izdaja učbenike in strokovne 
monografije, ki jih kupimo ali dobimo v šolski knjižnici. 
Profesorji so strokovnjaki na svojih področjih, zato 
znajo teorijo podpreti z izkušnjami iz prakse. Najbolj sta 
me izzvala predmeta Ekotoksilogija in Vplivi okolja na 
življenjske procese. Na predavanjih profesorji navadno 
ne prevajajo prisotnosti, lahko pa igra vlogo pri vmesnih 
ocenah. Obvezna prisotnost je na laboratorijskih in 
terenskih vajah. Veliko je samostojnega dela, v obliki 
seminarskih nalog, kar me je odlično pripravilo na 
pisanje diplome. Zalo sem zadovoljen z delovanjem 
organov šole in vpletenostjo študentov v razvoj 
študija. Prostega časa mi ostane dovolj za obštudijske 
dejavnost. Vključujemo se v različne projekte, ki lahko 
pomenijo tudi zaposlitvene priložnosti.«

VISOKA ŠOLA ZA PROIZVODNO INŽENIRSTVO
bo imela v študijskem letu 2023/2024 razpisan naslednji študijski program (v tekočem letu so možne spremembe, 
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): SODOBNO PROIZVODNO 
INŽENIRSTVO
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % točk splošni uspeh pri splošni/poklicni maturi, 40 % točk 
splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole.
Izredni študij: da
Zaposlitev: vse veje industrije, v podjetjih, ki razvijajo in izdelujejo nove izdelke oziroma so potrebna 
naravoslovno-tehnična znanja. Diplomanti lahko delujejo na področjih: razvoja, raziskav in načrtovanja 
novih tehnologij in procesov v strojni, elektro in podobnih industrijah kot tudi v drugih panogah, razvoja in 
konstruiranja orodij, naprav, strojev in sistemov, testiranja materialov ter preizkušanja in vzdrževanja strojnih 
delov ter naprav, meritev na področju strojništva, organiziranja dejavnosti v različnih panogah vodenja 
proizvodnje ter na tehnično ekonomskih področjih v vseh industrijskih panogah, razvoja in načrtovanja 
delovnih in transportnih sredstev in sistemov. Poleg tega pa so zaposlitvene možnosti tudi v transportu in 
logistiki, komunalni dejavnosti, v šolstvu in raziskovalnih ustanovah, v neproizvodnih podjetjih, v vladnih in 
upravnih službah, vojski, zdravstvu ipd. 
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

Andraž Vegel Ivec, program:
VS Sodobno proizvodno 
inženirstvo, 1. letnik 
»Predavanja potekajo od ponedeljka 
do petka, približno 6 ur na dan. 
Dnevno delo obsega še izdelavo 
seminarskih nalog, domačih nalog, 

za sprotno razumevanje snovi je priporočljiva še 
ponovitev snovi. Snov utrjujem sproti, bolj podrobno 
se pripravljam na izpit približno teden dni pred rokom. 
Obiskujem 1. letnik, zato se z vsemi predmeti še nisem 
srečal, a po pogovoru s predhodnimi študenti, naj 
bi bil najtežji Gradniki strojev in naprav, s katerim se 
srečamo v drugem semestru. Vso potrebno literaturo 
najdemo v knjižnici fakultete ali v osrednji knjižnici v 
Celju. Najprej se spoznamo s teoretičnim znanjem, nato 
se po zaključku vseh predavanj srečamo še s prakso, 

ki zajema najbolj pomembno vsebino predavanj, ki 
so ključna za našo prihodnost. Najbolj me je do sedaj 
navdušil predmet Materiali v strojništvu, pri katerem 
smo se poglobili v lastnosti materialov, same vaje pa 
so potekale na Inštitutu za metalurgijo v Ljubljani. 
Vaje so obvezne, predavanja ne, vendar profesorji 
vodijo evidenco prisotnosti tudi na predavanjih. Študij 
nudi veliko praktičnih znanj, katera nas seznanijo 
s problemi in rešitvami, ki se pojavljajo v različnih 
podjetjih. Pozitivna stran študija na VŠPI je odličen 
odnos s profesorji, ki so na voljo za dodatna vprašanja. 
Za študij sem se odločil predvsem zaradi pridobitve 
novih praktičnih znanj, odtehtala je tudi lokacija. Kljub 
študijskim obveznostim ostane vedno dovolj časa za 
druženje s prijatelji. Kljub obiskovanju rednega študija, 
bi se še našel čas za študentsko delo.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

varstva narave, upravljavci zavarovanih območij, parkov, rezervatov, nevladne okoljske organizacije, kmetijska 
in gozdarska podjetja ter kmetije, izvajalci sanacij degradiranih območij in protipoplavnih ukrepov, podjetja na 
področju turizma in turistične organizacije, izvajalci energetskih obnov, urbanistični zavodi.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve
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VIST - FAKULTETA ZA APLIKATIVNE VEDE
ima v študijskem letu 2022/2023 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, 
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): KOZMETIKA
Vpisni pogoji: Opravljena splošna matura ali poklicna matura ali zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem 
srednješolskem programu. 
Izredni študij: da 
Zaposlitev: Študij omogoča zelo dobro zaposljivost tako doma kot v tujini. Zaposlitev diplomantov: 
dermatološke, estetsko-kirurške in druge ambulante; kozmetični, pedikerski, velnes in drugi saloni in centri; 
proizvajalci, zastopniki in distributerji kozmetike, naprav, in medicinskih pripomočkov; razvoj kozmetičnih 
izdelkov in naprav; svet mode, filma in gledališča; šole s področja kozmetike. 
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): PODOLOGIJA
Vpisni pogoji: Opravljena splošna matura ali poklicna matura ali zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem 
srednješolskem programu. 
Izredni študij: da 
Zaposlitev: Študij omogoča zelo dobro zaposljivost tako doma kot v tujini. Zaposlitev diplomantov: 
dermatološke ambulante, podološki, pedikerski, diabetološki, velnes in drugi centri, proizvajalci, zastopniki in 
distributerji pripomočkov in naprav. 
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): FOTOGRAFIJA
Vpisni pogoji: Opravljena splošna matura ali poklicna matura ali zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem 
srednješolskem programu. 
Izredni študij: da 
Zaposlitev: Širina in pestrost študijskega programa ponujata mnogotere zaposlitvene možnosti. Diplomanti 
delo najdejo v različnih panogah kreativnih industrij, kot so reklamna fotografija, modna fotografija, športna 
fotografija, avtorska fotografija, idr.; v podjetjih, oglaševalskih agencijah, kulturnih in izobraževalnih ustanovah, 
se odločijo za samostojno podjetniško pot.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve 

Anja Mitrovič, program:
VS Podologija
»Zaključila sem že študij Kozmetike 
na tej fakulteti, a sem se odločila, da 
se vpišem še na Podologijo, saj želim 
nadgraditi znanje in se seznaniti z 
najnovejšimi metodami dela. Študij 

kozmetike daje širše možnosti za zaposlitev, tako 
na področju kozmetike ali velnesa kot na sorodnih 
področjih. Pridobljena teoretična znanja lahko 
enostavno povezuješ s prakso in se usmeriš tudi v ožje 
področje. Pričakujem zanimivo prakso v 3. letniku pri 
predmetu Pedikura in manikura II, kjer se vsebina še 
poglobi. Med zahtevnejše predmete v 1. letniku spadata 
Anatomija in Fiziologija z osnovami iz patologije, ki 

terjata največ časa za učenje. Najboljše je sprotno 
učenje, saj je potem pridobljeno znanje lažje uporabiti 
in razumeti na vajah ter pri drugih predmetih, ki se 
med seboj povezujejo. Predavanja so zanimiva in jih 
je smiselno poslušati, saj olajšajo razumevanje snovi. 
Vaje so obvezne in zahtevajo pisanje poročil. Gradivo 
objavljajo predavatelji, lahko si ga natisnemo in pišemo 
zapiske, knjige pa si izposodimo v Centralni tehniški 
knjižnici. Na začetku študija se pretežno pridobiva 
teoretična znanja, kasneje pa se obseg prakse poveča. 
Poleg rednega učenja sem opravljala občasna dela 
v pedikerskem salonu. Danes vodim svoj salon, kjer 
je ob meni zaposlenih še pet sodelavk in se pretežno 
ukvarjamo z zahtevnejšimi pedikurami.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Jure Horvat, program:
VS Fotografija, diplomirani 
fotograf 
»Večina študija poteka v 
popoldanskem času, dvakrat do 
trikrat tedensko, kar študentom 
omogoča dovolj prostega časa, 

možnosti dela, ustvarjanja in apliciranja pridobljenih 
znanj. VIST ponuja vsesplošno, a napredno podlago 
za profesionalnega fotografa. Za študijske projekte, 
individualno delo in priprave na izpite imamo na voljo 
studio, temnico, računalniško učilnico z opremo in 

pomoč VIST-ove ekipe. Zaradi števila študentov (cca. 
20 na letnik) je na šoli izvrstna ustvarjalna energija in 
medsebojni odnosi. Pri študiju vzamejo največ časa 
vsebine, ki terjajo kreativni pristop, npr. pri praktičnih 
predmetih, kjer sistematično gradimo konceptualne 
fotografske serije. Največ preglavic povzročajo 
predmeti, ki niso vezani na kreativno ustvarjanje, 
temveč dajejo teoretične osnove za fotografsko 
ustvarjanje (s področja tehničnih osnov fotografije, 
teorije in zgodovine fotografije, računalniških tehnik 
ipd.). Razmerje med prakso in teorijo je 60:40. Pri študiju 
koristi sodelovanje med študenti, tako pri formiranju 
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Kaja Kristan, program: 
VS Kozmetika 
»Veseli me področje pedikure, zato 
sem izbrala tudi Napredno pedikuro 
kot izbirni predmet v 3. letniku. 
Posebej bi izpostavila osebni pristop. 
Zelo se čuti VIST-ov trud, da nam 

predajo čim več znanja za uspešno poklicno pot. Srednjo 
šolo sem obiskovala in zaključila v tujini in s samim 
vpisom nisem imela težav, saj so za vse poskrbeli na VIST. 
Študij je časovno zelo razgiban, redni študenti imamo 
predavanja in vaje tako dopoldan kot popoldan, izredni 
študenti pa samo popoldan. Nismo hudo obremenjeni, 
kar se tiče dnevnega dela. Pred vajami se poizkusim 
pripraviti vnaprej, da lažje sledim in sodelujem. Urnik 
nam omogoča sprotno učenje. Zelo so zanimivi vsi 
predmeti s področja kozmetične nege obraza in telesa, 

prav tako se ta znanja dobro dopolnjujejo s predmeti 
kot so limfna drenaža, aromaterapija in masažne 
tehnike. Eden težjih predmetov 1. letnika mi je bil 
Izbrana poglavja iz kemije I – le zato, ker si s kemijo nisva 
blizu že od OŠ, vendar sem se z odlično razlago uspela 
naučiti vsega. Organizirajo dodatne konzultacije pri 
predmetih, ki so zahtevnejši. Literaturo pridobimo od 
profesorjev preko skript ali v knjižnicah. Imamo interno 
šolsko knjižnico, vsi pa smo avtomatično včlanjeni tudi 
v Centralno tehniško knjižnici. Razmerje med teorijo in 
prakso je enakovredno. Na vajah se preverja prisotnost, 
saj so obvezne. Prostega časa mi ostane dovolj, da lahko 
preživljam dneve tudi brez kakšnih hudih obremenitev. 
Ob študiju je možno študentsko delo, nekatere študentke 
so celo redno zaposlene. Imam veliko priložnosti za 
pridobivanje dodatnih izkušenj, sama sodelujem pri 
raziskovalnih projektih ter pomagam na vajah.« 

zapiskov kot pri projektih. Za literaturo in knjige nisem 
zapravil niti centa. Študij pokriva glavna področja 
fotografije in tudi precej videa, a moji najljubši predmeti 
so bili s področja reklamne in modne fotografije, zaradi 

strokovnih predavateljev in mojih interesov. Fotografijo 
jemljite resno, saj gre za poklic (in ne hobi), ki združuje 
veščine tehničnega, konceptualnega, kreativnega 
znanja, dela z ljudmi in vztrajnosti.«

FAKULTETA ZA PRAVO IN POSLOVNE VEDE 
ima v študijskem letu 2022/2023 razpisan naslednji študijski program (v tekočem letu so možne spremembe, 
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM (3 leta): EKONOMIJA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih 
predmetov,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. 
V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis v predlagani program upošteva dosežen učni uspeh v 
srednji šoli: zaključna ocena 3. in 4. letnika: 50 %; uspeh na maturi: 50 %. 
Izredni študij: da
Zaposlitev: gospodarstvo, podjetja, javna uprava, prodaja, marketing, računovodstvo, centralna banka – 
osnovne raziskave, analitski programi, magistrski diplomanti – vodje oddelkov v javni upravi; magistri prava pa 
kot vodje pravnih služb v podjetjih, pravne pisarne. 
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: 20 (2022), brez omejitve 
(2021, 2020)
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Monika, program: 
UN Poslovne vede, 1. letnik II. stopnje
»Za pozitiven izpit je dovolj tudi samo učenje pred 
izpitom, sicer je snovi veliko, a se nekako da. Če želiš 
znanje uporabljati na dolgi rok se moraš učiti sproti. 
S tem dosežeš sprotno razumevanje, utrjevanje in 
nadgrajevanje snovi. Dnevni študij, poleg predavanj, 
vzame še 2–4 ure. Odvisno od predmeta, snovi, domače 
naloge in seminarske naloge. Najzahtevnejši predmeti 
so Matematika, Makroekonomija, Statistika in Pravo. 
Nekateri od so zahtevnejši vsebinsko, drugi po obsegu. 
Gradivo in knjige so dostopni v knjižnici in na spletnih 
straneh predmetov. Prisotnost na predavanjih je 
obvezna (če želiš opraviti predmet moraš biti prisoten 
vsaj 80 %). Večinoma imamo teorijo, a se to razlikuje 
med predmeti. Npr. Poslovna informatika, ima večinski 
del praktičen. Enkrat na leto se študentje odpravijo 
v eno izmed slovenskih podjetij, ki si ga ogledajo in 
preučijo njegovo delovanje. Fakulteta je majhna in 

zato prijazna študentom, ponuja spodbujajoče okolje. 
Sama imam izkušnjo tudi iz javnega faksa in je razlika 
precejšnja, ravno v smislu nekega odnosa med profesorji 
in študenti. Močno je prisoten sistem mentorstva, v 
smislu, da se študent res lahko uči ob profesorjih in 
odide s predavanja z razumevanjem snovi. Predavatelji 
prihajajo iz prakse in znajo z svojimi izkušnjami dobro 
podkrepiti teorijo. V prvih dveh letih dodiplomskega 
študija je urnik malo bolj nasičen, saj v teh semestrih 
nastopajo zahtevnejši in obsežnejši predmeti. Vseeno 
je dovolj časa, še posebno kasneje za delo ob faksu 
in udejstvovanje v drugih obštudijskih dejavnostih, 
kar se mi zdi res zelo pomembno, saj se človek tako 
razvija in raste tudi na drugih področjih. Predvsem pa 
izpopolnjuje tiste osebne veščine in praktične izkušnje, 
ki jih na trgu dela iščejo delodajalci, kar pa fakulteta 
definitivno omogoča svojim študentom.« 

 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

FAKULTETA ZA DIZAJN 
ima v študijskem letu 2022/2023 razpisan naslednji študijski program (v tekočem letu so možne spremembe, 
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): DIZAJN (smeri: Notranja oprema, 
Tekstilije in oblačila, Vizualne komunikacije, Dizajn management, Nakit)
Kandidati se lahko vpišejo na redni in izredni študij. Pogoji za vpis so enaki za redni in izredni študij.
Vpisni pogoji: 
Pogoj za vpis na fakulteto je opravljen preizkus nadarjenosti. S pisnim delom (portfolio) v preizkusu 
nadarjenosti preverjamo naslednje sposobnosti kandidatov:
•	nadarjenost za likovno in prostorsko dojemanje in izražanje,
•	kvaliteta likovne kompozicije, kvaliteta izvedbe,
•	nadarjenost za oblikovanje, kreativne rešitve in umetniški pristop,
•	 sposobnost opazovanja in vizualnega izražanja, risarske spretnosti.

Z ustnim delom (intervju) v preizkusu nadarjenosti preverjamo naslednje sposobnosti kandidatov: motive in 
emocionalno afiniteto do dizajna, objektivnost (izražanje stališč, vrednotenje prostora, odnosov, razmer, itd.), 
željo po spremembah, kreativnost, povezovanja vsebin, sposobnost abstraktnega mišljenja, sproščenost v 
razgovoru oz. retorične sposobnosti.
O datumih sprejemnih izpitov in drugih podrobnostih, vas bodo obvestili na informativnih dneh oz. preko 
spletne strani fakultete in drugih medijev.
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: Če preizkus nadarjenosti uspešno opravi večje število kandidatov 
kot je razpisnih mest, komisija za sprejemne izpite FD število kandidatov sprejme na osnovi naslednjih kriterijev:
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•	 uspeh pri preizkusu umetniške nadarjenosti: 90 % točk,
•	 splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi: 5 % točk,
•	 splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 5 % točk.
Izredni študij: da
Zaposlitev: Interdisciplinarna zasnova študija ponuja možnost komunikacije s strokovnjaki različnih 
profilov in razvoj odnosa ter odgovornosti do dela, naročnikov, uporabnikov in sodelavcev. Tesna povezava 
z gospodarstvom omogoča oblikovanje karieristih priložnosti za študente in diplomante ter pomoč pri 
oblikovanju lastnega podjetja ali blagovne znamke.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: Dizajn – notranja oprema 
(redni): 86,37 (2022), 86,12 (2021), 87,83 (2020); Dizajn – moda in tekstilije (redni): brez omejitve (2022), prej: Dizajn 
– tekstilije in oblačila (redni): 64,76 (2021), 65,71 (2020); Dizajn – vizualne komunikacije (redni): 89,53 (2022), 85,53 
(2021), 93,23 (2020), Nakit (redni): / (2022, 2021), brez omejitve (2020); izredni programi brez omejitve

Klemen Ožbolt, program:
UN Dizajn management
»Dijakom priporočam vpis zaradi 
zanimivega procesa študija. Veliko je 
praktičnega dela, manj teorije. Vpisni 
pogoj je opravljanje sprejemnega 
izpita, ki se mi ni zdel zahteven. Bolj 

bi ga opisal kot nekakšen uvod v študij. Pozitivna stran 
študijskega programa je to, da gre za poklic prihodnosti. 
Negativna pa je v tem, da še ni vpeljan v podjetja in s 
tem tudi velikokrat razlagam, kaj sploh ta študij je. Na 
fakulteti imamo karierni center, v katerem nas usmerjajo 
pri načrtovanju kariere in še pri mnogo drugih stvareh. 
Po študiju si želim ustanoviti svoje podjetje. Ob študiju 
lahko delam, hkrati sodelujem v študentskem svetu ter 

hodim na delavnice in seminarje, kajti dizajn me izjemno 
zanima. Veliko vsebin je povezanih z oblikovanjem in 
managementom. Na vsaki smeri so težji predmeti, meni 
so to tisti, katere se moram naučiti in ''napiflati''. Na moji 
smeri je bil najtežji predmet Uvod v materiale. Študijske 
obveznosti na fakulteti potekajo štirikrat tedensko, 
med njimi si probam čim več zapisati, da imam lastne 
zapiske. Gradivo si sposojam, zato zanj nisem zapravil 
veliko. Poiščem ga tudi na spletu, hkrati imamo dobro 
založeno knjižnico. Udeležba na vajah je obvezna oz. 
100 %, na predavanjih 80 %. Bodite prisotni, saj tako 
dobite veliko informacij za izpit. Profesorji so izredno 
dobri in z veseljem pomagajo.«

 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

UNIVERZA SIGMUNDA FREUDA – PODRUŽNICA LJUBLJANA
bo imela v študijskem letu 2023/2024 razpisana naslednja študijska programa (v tekočem letu so možne 
spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): BAKALAVREAT PSIHOTERAPEVTSKE ZNANOSTI
Vpisni pogoji: 
•	opravljena splošna matura,
•	opravljena poklicna matura po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe z istega 

strokovnega področja ter izpit iz enega od predmetov mature (psihologije ali tujega jezika, v kolikor ta ni bil 
del poklicne mature),

•	pred 01. 06. 1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program,
•	udeležba na tridnevnem uvodnem seminarju, ki ga organizira SFU Ljubljana ali (velja zgolj v primeru 

opravičljivega razloga o izostanku*): razgovor z vodjo uvodnega seminarja in vodstvom študija, ki potrdi 
primernost kandidata, 

•	motivacijsko pismo, 
•	dobro znanje angleškega jezika. 

Izredni študij: da 
Zaposlitev: Psihoterapevti se največkrat odločijo za izvajanje zasebne prakse, ki jo vodijo v okviru zavodov 
ali samostojnega podjetništva. Javni zavodi po trenutno veljavni zakonodaji ne razpisujejo mest za delovna 
mesta psihoterapevtov, saj ta poklic v Slovenij ni registriran.  Delo psihoterapevta lahko študenti samostojno 
opravljajo po končani 2. bolonjski stopnji študija Psihoterapevtske znanosti (oz. specialističnih študijev, če so 
izven SFU že pridobili VII. stopnjo izobrazbe po Uredbi).

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 letni): BAKALAVREAT PSIHOLOGIJE
Vpisni pogoji: 
•	opravljena splošna matura,
•	končan katerikoli štiriletni srednješolski program pred 1. 6. 1995,
•	 zaključeno enakovredno srednješolsko izobraževanje v tujini,
•	motivacijsko pismo,
•	udeležba na dvodnevnem sprejemni seminarju, ki ga organizira SFU Ljubljana v času od vpisa do začetka 

predavanj v tekočem študijskem letu; v primeru opravičljivega razloga o izostanku (O opravičljivosti izostanka 
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Maja, program: Psihologija
»Za sprejem v študij je potrebno opraviti tridnevni 
uvodni seminar, na katerem se zberejo vsi bodoči 
študentje. Vodja skupine spodbuja udeležence k 
samorefleksiji; k nečemu, kar sem že takrat čutila, da je 
izjemno pomembno preveriti, če se želiš v prihodnosti 
udejstvovati kot psiholog. Tekom seminarja spoznaš, 
na kakšen način si se z osebnimi izzivi spopadal sam 
in ali bi bil posledično sposoben pomagati drugim. 
Dobivamo sprotno delo, kamor spadajo analize 
znanstvenih ali strokovnih člankov, ogled poučnih 
videoposnetkov, pisanje esejev ipd. Zaključna ocena je v 
večini primerov sestavljena iz dveh delov: iz seminarske 
naloge in ustnega ali pisnega izpita. Gradivo najdemo 
v mestnih knjižnicah ali v SFU knjižnici. Če ocenimo, da 
bi nam kateri od učbenikov koristil za nadaljnjo delo, se 

njihove cene gibljejo med 30–50 €. Poudarek je na teoriji, 
praksa je neobvezna, lahko se odločiš za njo in ne rabiš 
opravljati izpitov pri treh rednih predmetih. Pozitivna 
plat je, da lahko vložiš prošnjo za avstrijsko štipendijo, 
če ti tekom leta uspe ohraniti določeno povprečje. 
Vpisala sem se, ker je program enak kot v Avstriji, a  v 
slovenskem jeziku. V 3. letniku dodiplomskega študija 
lahko cela generacija odide za par tednov na Dunaj 
poslušati predavanja in tam opravlja izpit. Sama sem 
včlanjena v Društvo študentov psihologije Slovenije 
(kamor pozivam, naj se včlanijo vsi bodoči študentje 
psihologije) in se dodatno izobražujem z obiskovanjem 
neobveznih predavanj.«

 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Mojca, program: Psihoterapevtska znanost
»Eden izmed pogojev za vpis je znanje angleškega 
jezika. Znotraj programa psihoterapevtske znanosti 
nimamo klasičnega izpitnega obdobja. Izpiti se izvajajo 
tekom študijskega leta, približno tri tedne po zadnjem 
predavanju sledi izpit. Tako se sproti pripravljamo na 
izpite. Statistika je tisti predmet, ki povzroča največ 
težav, saj smo večinoma družboslovci. Večji del učnega 
gradiva je objavljen na interni spletni strani ali ga 
posredujejo predavatelji. Pri določenih predmetih 
nas spodbujajo, naj kupimo kakšno knjigo, saj bo to 
gradivo zmeraj aktualno. Teorijo spoznavamo preko 
predavanj, medtem ko so vaje izkustveno naravnane. 
Pomemben steber je praksa (v prvih treh letnikih je to 

psihosocialna praksa), ki jo je možno opraviti v različnih 
ustanovah. Pomemben del so tutorske skupine, v katerih 
študentje reflektiramo študijski proces. Osebna izkušnja 
študentom omogoča izkusiti psihoterapevtske metode 
na lastni koži, osebnostno rastemo; to je posebnost 
našega študija. Bodoči psihoterapevt mora sprejeti 
enak proces dela na sebi, kot ga bodo nekoč sprejeli 
njegovi klienti. Želim si nabrati čim več izkušenj dela 
s klienti in odpreti zasebno psihoterapevtsko prakso. 
Študij omogoča, da imamo čas zase, svoje prijatelje in 
družino ter opravljanje študentskega dela.«

 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

odloča vodstvo študija.), je potrebno opraviti sprejemni razgovor z izvajalcem sprejemnega seminarja in 
vodstvom študija,

•	dobro znanje angleškega jezika.
Izredni študij: da 
Zaposlitev: Zaposlitvene možnosti za psihologe so široke, lahko se zaposlijo v zdravstvu, šolstvu, gospodarstvu, 
socialnem varstvu (centri za socialno delo), zasebnih ali javnih socialnovarstvenih zavodih. Poklic psihologa 
lahko študenti opravljajo po končani 2. bolonjski stopnji študija Psihologije.

MEDNARODNA FAKULTETA ZA DRUŽBENE IN POSLOVNE ŠTUDIJE
ima v študijskem letu 2022/2023 razpisana naslednja študijska programa (v tekočem letu so možne spremembe, 
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

UNIVERZITETNI PROGRAMA I. STOPNJE (3 leta): EKONOMIJA V SODOBNI DRUŽBI
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na 
splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 60 % točk in splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk.
Izredni študij: redni in izredni študij
Zaposlitev: Diplomanti lahko zasedajo delovna mesta, na katerih je potrebno ekonomsko, poslovno in drugo 
znanje, pomembno za razumevanje delovanja gospodarstva, poslovnih okolij ter obvladovanje poslovnih 
procesov in funkcij kot npr. kadrovske, finančne, nabavne, prodajne, trženjske, računovodske ipd.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): POSLOVANJE V SODOBNI DRUŽBI
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede 
na splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk in splošni uspeh v 3. in 
4. letniku 40 % točk.
Izredni študij: redni in izredni študij
Zaposlitev: Diplomanti lahko zasedajo delovna mesta, na katerih je potrebno poslovno, ekonomsko in drugo 
znanje, pomembno za razumevanje poslovnih okolij in obvladovanje poslovnih procesov oziroma funkcij 
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Mija Horvat, program: 
UN Ekonomija v sodobni družbi, 3. letnik 
»Ker me smer, ki jo študiram, zelo zanima, že na samih 
vajah in predavanjih veliko poslušam in si delam 
kakovostne zapiske. Za faks izven predavanj in vaj 
v povprečju porabim 2 uri na dan. Včasih je to 6 ur 
včasih nič. Po navadi se začnem učiti kakšen teden pred 
izpitom, ampak poudarjam, da sem prisotna na vseh 
predavanjih in vajah in aktivno sodelujem. Za tiste, ki jim 
ne gre angleščina je najzahtevnejši predmet ravno ta, ki 
se ponovi v vseh treh letnikih. Tudi Ekonomija je najtežja 
večini v 1. letniku. Noben predmet mi ni ostal v spominu, 
kot zelo težek, so bili kakšni bolj zahtevni, ampak kolikor 
truda vložiš, takšno oceno boš dobil. Imamo knjigarno, 
kjer je oktobra akcija 1+1, to se splača izkoristiti. Veliko 
je predmetov, kjer profesorji uporabljajo spletno 

literaturo. Če sodeluješ na predavanjih, se iz zapiskov 
in predstavitev profesorja da naučiti za desetko. Starih 
izpitov ni, če vpraša kakšen profesor, se v Facebook 
skupini najde kaj zanimivega. Prakse je 30 %, teorije 
70 %. Veliko profesorjev je iz prakse in vidijo teorijo na 
drugačen način. Nekateri preverjajo prisotnost, drugi 
ne. Dobro je, da smo prisotni na vseh predavanjih 
in vajah, da je manj dela za izpit. Posebno je to, da 
so zaradi majhnosti bolj osredotočeni na študente 
in njihove interese. Za ta faks sem se odločila, ker je 
lokacijsko blizu, ker so mi ga priporočili starejši kolegi in 
ker me zanima ekonomija. Praksa, ki sem jo opravljala, 
mi je odprla vrata do opravljanja študentskega dela na 
področju ekonomije, in dela ki sem si ga vedno želela. 
Tudi dodatnih izobraževanj in dejavnosti je ogromno, 
najde se nekaj za vsakogar.«

Aleksandra Klampfer Žičkar, 
program: 
VS Poslovanje v sodobni družbi
»Faks je prilagodljiv, poučen in 
odlična vstopnica za življenje. Na 
predavanjih sodelujejo gostujoči 
predavatelji, ki predstavljajo njihove 

dobre prakse in podajo nasvete za prihodnost, koristni 
so tudi izleti v podjetja zaradi načrtovanja kariere. 
Rabljene knjige in delovne zvezke prodajajo študentje 
višjih letnikov, med seboj si pošiljamo stare teste, naloge, 
primere seminarskih nalog. Profesorji primere izpitov 
objavijo v e-učilnico ali jih predstavijo. V 1. letniku sem 
imela predavanja 4x na teden, dopoldan ali popoldan, 

v 2. in 3. letniku se je obseg zmanjšal. Predmete smo 
lahko opraviti z dvema kolokvijema in tako nismo rabili 
pisati izpita. Nekatere predmete je možnost opraviti s 
seminarskimi nalogami in predstavitvami. Za kvize in 
naloge sem porabila največ 2 uri, za seminarske naloge 
malo več. Snov sem pred izpitom še ponavljala med 7 in 
14 dni. Med zanimivimi predmeti so Spletni marketing, 
Podjetništvo in Poslovno komuniciranje. Poučno je 
bilo delo na podjetju, ki smo ga analizirali, postavljali 
mnenja in rešitve, postavili pravila bontona, predlagali 
oglaševanje podjetja. Prisotnost je pomembna pri 
Poslovni matematiki, Statistiki, Ekonomiki podjetij, 
Ekonomiji in Poslovnih financah, ker se jih sam, brez 
razlage, težko lotiš.«

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU – FOŠ
ima v študijskem letu 2022/2023 razpisan naslednji študijski program (v tekočem letu so možne spremembe, 
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): MENEDŽMENT KAKOVOSTI
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošni uspeh pri poklicni maturi ali splošni maturi in 40 % 
splošni uspeh v 3. in 4. letniku. 
Izredni študij: da 
Zaposlitev: vodenje notranjih organizacijskih enot za kakovost, skrbnik (animator) za kakovost oziroma 
predstavnik vodstva za kakovost, vodenje notranjih organizacijskih enot za ravnanje z ljudmi pri delu, vodenje 
operativnih notranjih organizacijskih enot, projektant sistemov kakovosti, organizator procesov.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

kot npr. kadrovske, finančne, nabavne, prodajne, trženjske, računovodske ipd. Pridobljeno strokovno znanje 
omogoča zaposlitev v gospodarstvu, državni upravi ali različnih nepridobitnih organizacijah.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

Vanja Savić, program:
VS Menedžment kakovosti
»Za študij sem se odločila na podlagi 
priporočil takratnih študentov, 
zaradi obogatitve znanja, ki 
prispeva osebnemu razvoju ter 
zaradi pridobitve kompetenc, ki 

jih potrebujem za opravljanje službenih obveznosti. 
Za učenje je potrebno v povprečju 2–3 uri dnevno 
delati sproti. Skoraj pri vsakem predmetu izdelamo 
seminarsko nalogo. Vsak predmet vključuje obvezne 

domače naloge, s katerimi se še dodatno poglobimo 
v naše znanje iz predavanj. Predmeti se zaključijo 
s predstavitvijo seminarske naloge profesorju ter 
sošolcem pred izpitom. Predmete naredijo zahtevne 
seminarske naloge, kjer se moramo študentje poglobiti 
v literaturo tujih avtorjev. Za učenje nam je na voljo 
študijska knjižnica. Veliko literature profesorji naložijo 
v spletne učilnice, ki so na voljo celotno študijsko leto, 
zato gradiva ni potrebno kupovati. Za nakup sem 
porabila le 5 €, ker sem za nalogo dobila temo, ki me je 
izredno privabil naslov in sem želela to knjigo obdržati 
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tudi po opravljeni nalogi. Profesorji se maksimalno 
trudijo, da nam razložijo in približajo snov, predstavijo 
osebne izkušnje, ki so povezane s samimi vsebinami. 
Prva 3 predavanja pri posameznem predmetu po 
navadi profesorji namenijo teoriji, nato sledijo vaje, ki 
se izvajajo v manjših skupinah ali posamično. Najbolj 

Dijaskisvet.siDijaskisvet.si
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zanimiva predmeta do sedaj sta bila Trženje in Nabava, 
ker sem spoznala, da v življenju neprestano tržimo 
in nabavljamo, a se tega sploh ne zavedamo. Nekaj 
prostega časa ostane, vendar ga je definitivno manj, saj 
poleg študija hodim v službo.«

Renata Kolman, program:
VS Menedžment kakovosti
»Razlogov za vpis je veliko – 
predavatelji z bogatimi izkušnjami 
iz stroke, možnost kombiniranega 
načina študija, urnik prilagojen 
zaposlenim študentom, boljše 

možnosti zaposljivosti, poletne šole v poslovnem okolju 
s pridobitvijo certifikata, mednarodno sodelovanje, 
timsko delo v manjših skupinah, osebni pristop in 
odzivnost referata. Udeležimo se lahko številnih 
akademskih dogodkov, kot so akademski večeri in 
forumi, študentske tribune, forumi odličnosti študentov 
in osebne odličnosti ter konference. Ključno je sprotno 
utrjevanje snovi, saj tako veliko več znanja odnesem od 
predmeta ter zmanjšam težave zaradi nerazumevanja 

snovi. Prednost sprotnega učenja in sodelovanja na 
predavanjih je ta, da se pred izpitom ni treba veliko učiti, 
ampak utrjujemo pridobljeno znanje. Vso učno gradivo 
nam zagotovijo predavatelji. Na fakulteti deluje tudi 
knjižnica. Strošek imamo samo s kopiranjem. Večina 
najtežjih predmetov je v 1. letniku – Poslovna statistika, 
Raziskovalna metodologija in Poslovna angleščina. 
Noben predmet ni tako težak, da ga študent s trudom 
ne bi zmogel.  Vpliv na to, ali je predmet zanimiv imajo 
profesorji, na kakšen način pritegnejo in posredujejo 
znanje. Imamo srečo, da so »srčno pri stvari«. Izpostavila 
bi še njihovo dostopnost za pomoč pri razumevanju 
snovi. Prisotnost na predavanjih ni obvezna, saj študij 
poteka v izredni obliki, vendar je dobrodošla.«

 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Sašo Obolnar, program: 
VS Upravljanje podeželja 
»Če se boste vpisali na Visoko šolo 
za upravljanje podeželja GRM Novo 
mesto po končani višji šoli s sorodno 
vsebino je, odvisno od priznanih 
predmetov, možen vpis tudi 

neposredno v 2. letnik študija, diferencialne izpite pa 
lahko narediš do konca študija. Študij na Visoki šoli za 
upravljanje podeželja GRM Novo mesto je ravno zaradi 
pristopa podajanja vsebin in široke infrastrukture, 

ki omogoča praktične izkušnje, enostavno zakon. 
Modularni koncept in bogat predmetnik mi omogočata, 
da sooblikujem usmeritev študija v smer, ki si jo želim. 
Po zaključku nameravam znanje vnovčiti pri svojem 
delu izvajanja trajnostnih vsebin na podeželju preko 
zasebnega zavoda, saj sem si v času študija preko 
raziskovalnih nalog že izoblikoval delovne projekte 
in jasno vizijo. Največ dnevnega dela obsegajo 
raziskovalne naloge, v katere je treba integrirati tudi 
študijsko vsebino. S tem sproti utrjujem znanje, tako 
da učenja pred izpitom niti niso naporna. V 2. letniku 

VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE PODEŽELJA GRM NOVO MESTO
ima v študijskem letu 2022/2023 razpisan naslednji študijski program (v tekočem letu so možne spremembe, 
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): UPRAVLJANJE PODEŽELJA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: Vpiše se lahko, kdor je opravil zaključni
izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo. V primeru 
omejitve vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: 40 % splošni uspeh pri poklicni maturi ali splošni maturi, 40 % 
splošni uspeh v 3. in 4. letniku ter 20 % uspeh pri izpitu iz maturitetnega predmeta.
Izredni študij: da (izvajajo redni in izredni študij)
Zaposlitev: Diplomanti so v 100 % zaposleni, in sicer na domačih kmetijah kot mladi prevzemniki, v kmetijskih 
podjetjih v zadrugah, parkih, javnih inštitucijah, kot so šole, ministrstva, občine in različne javne agencije in uradi, 
študijski program pa je voden kot spodbujanje podjetništva, zato stopajo tudi na samostojno podjetniško pot. 
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

 

 

 

 

 

 

VODIČ SKOZI 1. LETNIK Dijaskisvet.siDijaskisvet.si

DD
i

Dijaskisvet.siDijaskisvet.si

DD
i

v študentskem mestu najdete na  



59

FAKULTETA ZA TEHNOLOGIJO POLIMEROV 
ima v študijskem letu 2022/2023 razpisan naslednji študijski program (v tekočem letu so možne spremembe, 
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): TEHNOLOGIJA POLIMEROV
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: Vpiše se lahko, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli 
štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo. V primeru omejitve vpisa, bodo 
kandidati izbrani glede na: 60 % splošna ali poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. 
Izredni študij: da
Zaposlitev: Znanja študentov so iskana v več kot 1.700 slovenskih podjetjih. Diplomanti se zaposlujejo v stroki 
polimerov in tudi v raziskovalnih organizacijah. Fakulteta za tehnologijo polimerov edina v Sloveniji ponuja 
vsebinsko zaključen študij na področju polimernih tehnologij in materialov. Hiter razvoj področja in pomanjkanje 
ustreznih znanj na tem področju v Sloveniji  diplomantom zagotavljata visoko zaželenost in zaposljivost pri 
delodajalcih. Trenutno pa je na trgu bistveno več potreb, kot je razložljivih diplomantov. 
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

Leonita Etemaj, program:
VS Tehnologija polimerov, 
3. letnik 
»Vpisala sem se, ker sem že kemik, 
in sem se želela preizkusiti še na 
tehnološkem področju, tako sem 
izbrala sem faks, ki vsebuje oboje. 

Večina študentov prihaja iz naravoslovnih oz. kemijskih 
srednjih šol, zato so nam najtežji strojniški predmeti, 
o katerih imamo malo osnovnega znanja. Dnevno 
porabimo 1 uro, da si izpišemo zapiske iz predavanj. 
Za izpite se začnemo učiti kakšen teden prej po 1–3 ure 
pred izpitom oz. kolokvijem. V 1. letniku je bil najtežji 
predmet Uvod v proizvodnjo polimernih materialov, 
ker je najbolj tehnični predmet o polimerih. Gradivo 
nam pošljejo profesorji, dodatna gradiva dobimo v 

knjižnici. Nekateri profesorji pošljejo stare izpite, če ne 
jih dobimo od starejših kolegov. Prisotnost ni potrebna, 
je priporočena, še posebej pri predmetih, pri katerih se 
veliko računa. Udeležba na vajah je pogoj za pristop na 
izpit. Profesorji in osebje se posvečajo vsem študentom 
in poslušajo naše prošnje in kritike. Zanimiv predmet 
je Tehnologija predelave polimernega materiala, ker 
zavzema najboljšo osnovo polimerne tehnologije in 
smo imeli res dobrega profesorja za razlago. Hkrati smo 
veliko prakse, kjer smo teorijo, preizkusili v laboratorijih, 
kakor pri večini premetov. 3D modeliranje bi izpostavila, 
še posebej praksa oz. vaje na računalnikih. Med 
tednom se ne da delati zaradi predavanj, razen če imaš 
fleksibilen urnik na delu. Sodelujem pri promocijah in 
projektnem delu na faksu, imamo tudi veliko delavnic, 
ki nam bodo pomagale v karieri.«

je študij podkrepljen s strokovno prakso, ki jo lahko 
opravljaš tudi znotraj ustanove, ki ima bogat poligon 
praktičnih vsebin. Prisotnost na vajah je obvezna, na 
predavanjih pa večinoma zaželena. Bodite prisotni na 
predavanjih, saj vam razlaga in diskusija bistveno olajša 
učenje doma. Ob študiju lahko nemoteno delam, tako v 
službi kot tudi doma, na kmetiji. Vsebina študija se mi 

povezuje z delom, kjer sproti prelivam teorijo v prakso. 
Znotraj ustanove se je možno udejstvovati na dodatnih 
izobraževanjih in tečajih, sam sem se med drugim 
udeležil tečaja varnega dela s kmetijsko mehanizacijo 
in motorno žago.«

 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN 
bo imela v študijskem letu 2023/2024 razpisana naslednja študijska programa (v tekočem letu so možne 
spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): ZDRAVSTVENA NEGA
Vpisni pogoji: vpiše se lahko kdor je,  
•	opravil splošno ali poklicno maturo, 
•	pred 1. 6. 1995 opravil zaključni izpit v štiriletnem srednješolskem programu. 

Izbrani kandidati, ki nimajo opravljenega zaključnega izpita ali poklicne mature v programu tehnik zdravstvene 
nege, opravijo pred začetkom rednih predavanj 100 ur uvoda v zdravstveno nego.  
Izbrani kandidati morajo ob vpisu predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del 
in nalog diplomirane medicinske sestre oziroma diplomiranega zdravstvenika (obrazec DZS 8,204). Predhodne 
preventivne zdravstvene preglede opravljajo dispanzerji za medicino dela, prometa in športa v Sloveniji. 
Izbrani kandidati morajo najkasneje do konca oktobra predložiti potrdilo o urejenem cepilnem statusu v skladu 
z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Vsi izbrani kandidati morajo izkazati znanje slovenskega 
jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.   
Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so: 
•	potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo; 
•	 spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slo. učnim jezikom; 
•	maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega 

izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik; 
•	 spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o 

zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom; 
•	diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Sloveniji v študijskem programu in potrdilo 

(izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.
Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo, poklicno maturo ali zaključni izpit v Sloveniji, ne pošiljajo 
dokazila o znanju slovenskega jezika. 
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu (v primeru omejitve): 60 % uspeh pri splošni maturi, poklicni 
maturi ali zaključnem izpitu in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Redni in izredni študij: da
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Zaposlitev: bolnišnice, zdravstveni domovi (dispanzerji, posvetovalnice, splošne in specialistične ambulante, 
nujna medicinska pomoč, patronažna dejavnost), zasebna zdravstvena praksa, zavodi za zdravstveno 
varstvo, zdravilišča, domovi za starejše občane, zavodi za rehabilitacijo invalidov, šole in vrtci, dietne kuhinje, 
humanitarne organizacije, lokalne skupnosti.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve (2022), brez 
omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 61 (2021), brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 54 (2020); izredni 
brez omejitve

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): FIZIOTERAPIJA 
Vpisni pogoji: vpiše se lahko, kdor je:  
•	opravil splošno maturo, 
•	opravil poklicno maturo v srednješolskih programih zdravstvenih ali drugih smeri (pogoj je, da je v programu 

eden od predmetov biologija / kemija / fizika), 
•	opravil zaključni izpit v štiriletnem srednješolskem programu pred 1. 6. 1995 (pogoj je, da je v programu eden 

od predmetov biologija / kemija / fizika). 
Izbrani kandidati morajo ob vpisu predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del 
in nalog diplomirane fizioterapevtke oziroma diplomiranega fizioterapevta (obrazec DZS 8,204). Predhodne 
preventivne zdravstvene preglede opravljajo dispanzerji za medicino dela, prometa in športa v  Sloveniji. 
Izbrani kandidati morajo najkasneje do konca oktobra predložiti potrdilo o urejenem cepilnem statusu v skladu 
z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Vsi izbrani kandidati morajo izkazati znanje slovenskega 
jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.  
Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so: 
•	potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo; 
•	 spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slo. učnim jezikom; 
•	maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega 

izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik; 
•	 spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o 

zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom; 
•	diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Sloveniji v študijskem programu in potrdilo 

(izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku. 
Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo, poklicno maturo ali zaključni izpit v Sloveniji, ne pošiljajo 
dokazila o znanju slovenskega jezika. 
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu (v primeru omejitve):
•	 kandidati iz točke a) izbrani glede na: 

 - splošni uspeh pri splošni maturi: 60 % točk, 
 - splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 20 % točk, 
 - uspeh pri enem od predmetov (bio., kem. ali fiz.) v zadnjem letniku, ko se je predmet predaval: 20 % točk; 

•	 kandidati iz točke b) izbrani glede na: 
 - splošni uspeh pri poklicni maturi: 30 % točk, 
 - splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 30 % točk, 
 - uspeh pri enem od predmetov (bio., kem. ali fiz.) v zadnjem letniku, ko se je predmet predaval: 40 % točk; 

•	 kandidati iz točke c) izbrani glede na: 
 - splošni uspeh pri zaključnem izpitu: 30 % točk, 
 - splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 30 % točk, 
 - uspeh pri enem od predmetov (bio., kem. ali fiz.) pri zaključnem izpitu (če kandidat pri zaključnem izpitu ni 

opravljal nobenega od navedenih predmetov, se upošteva uspeh pri enem od predmetov (biologija, kemija 
ali fizika) v zadnjem letniku, ko se je predaval): 40 % točk. 

Redni in izredni študij: da
Zaposlitev: bolnišnice, zdravstveni domovi (dispanzerji, posvetovalnice, splošne in specialistične ambulante, 
nujna medicinska pomoč, patronažna dejavnost), zasebna zdravstvena praksa, zavodi za zdravstveno 
varstvo, zdravilišča, domovi za starejše občane, zavodi za rehabilitacijo invalidov, šole in vrtci, dietne kuhinje, 
humanitarne organizacije, lokalne skupnosti.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve 

Ana Žerovnik, program: 
VS Fizioterapija, 3. letnik
»Sprotno delo največkrat zajema 
pisanje seminarjev, torej predelava 
teme, ki jo določi profesor ali si jo 
izbereš sam, ki jih je treba na koncu 
tudi predstaviti. Če se dovolj potrudiš, 

ti profesor lahko pošlje seminarske naloge na različne 

konference. Učim se večinoma nekaj dni pred izpitom, 
odvisno kako zahteven se mi zdi predmet. Najtežja se mi 
je zdela Patologija, zaradi obsežnosti snovi. Poleg tega 
je za fizioterapijo značilna Funkcionalna anatomija 
in fiziologija, kjer se učimo o mišicah. Ponovno 
zelo obsežen predmet, vendar osnova za delovanje 
fizioterapevta. Fakulteta spodbuja tutorstvo, kar tudi 
najbolj pripomore brucem. Tutorji delijo največ gradiva 
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AREMA - Visoka šola za logistiko in management 
Rogaška Slatina

Akademija za vizualne umetnosti, AVA 

B&B Visoka šola za trajnostni razvoj, samostojni 
visokošolski zavod

B2 Visoka šola za poslovne vede, zavod 

DOBA Fakulteta za uporabne poslovne 
in družbene študije Maribor 

ERUDIO Visokošolsko središče

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto 

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

Fakulteta za uporabne družbene študije 
v Novi Gorici 

Fakulteta za zdravstvene in socialne vede 
Slovenj Gradec

GEA College – Fakulteta za podjetništvo 

IAM Visoka šola za multimedije

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Jasmina Hadžić, program: 
VS Zdravstvena nega, 3. letnik 
»Nekateri predmeti so zahtevni, 
vendar izrednega pomena za 
opravljanje poklica, zato je prav, 
da so. Za večino so to Anatomija, 
Patologija, Fiziologija, Diagnostično 

terapevtski postopki in Farmakologija, predmeti 1. 
letnika. Zahtevne jih naredi snov, ki ni najlažja in njen 
obseg. Menim, da so lažji za študente, s podlago iz 
srednje zdravstvene šole. Kadar imamo praktične vaje, 
jih imamo dopoldne, popoldne pa predavanja teorije. 
Učenje za izpit je odvisno od predmeta, po navadi se 
začnem učiti vsaj 14 dni prej. Večina profesorjev svoje 
prosojnice objavi na internetni strani. Za vse knjige, ki 
sem jih kupila v treh letnih sem zapravila okoli 40 €. 

Tutorji mlajšim kolegom delimo zapiske, stare teste, 
skripte in različna gradiva profesorjev. Razmerje med 
teorijo in prakso je skoraj 50-50. Veliko imamo prakse, 
kar je zelo dobro, saj je to poklic, ki se ga naučiš z 
izkušnjami, ne gre samo s teorijo. Prisotnost na vajah 
je 100 %, morebitne odsotnosti je treba nadomeščati. 
Prisotnost na predavanjih je 50 %. Faks bi opisala, kot 
zahteven, a vendar vreden obiskovanja. V študentskem 
svetu se trudimo za aktivnosti, kot so različni svetovni 
dnevi, obdarovanja otrok, skušamo vključiti čim 
več študentov. Vpisala sem se, ker obožujem poklic 
medicinske sestre. Menim, da sem pridobila veliko 
novega znanja, ki mi bo koristilo na poklicni poti. Če 
bi radi postali zdravstveni delavci, je fakulteta prava 
izbira, kljub morebitni zahtevnosti, vam bo dala veliko 
znanja in izkušenj, da vam bo kasneje v življenju lažje.«

MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana

Šola za risanje in slikanje

Visoka šola na Ptuju 

Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj, 
samostojni visokošolski zavod, pridružena 
članica Nove univerze

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled 

Visoka šola za računovodstvo 
in finance, Ljubljana 

Visoka šola za transport in logistiko

Visokošolski zavod Fizioterapevtika

Fakulteta za informacijske študije v 
Novem mestu

in vse je zbrano na enem mestu. Določeno literaturo se 
dobi v knjižnici na faksu. Veliko gradiva se dobi tudi v 
pdf obliki na internetu. Nekateri profesorji so oblikovali 
»delovne zvezke«, ki so povzetek snovi in so zelo 
koristni pri učenju. Prakse je res veliko, kar je odlično, 
ker se iz tega največ naučiš. Najzanimivejši predmet 
mi je Nevrofizioterapija in nevrologija, ker so mi bili 
možgani, hrbtenjača in živci ter njihovo delovanje že od 
nekdaj zanimivi. Preverjanje prisotnosti je odvisno od 

profesorja, vendar jih večino pravi, da na predavanja 
hodimo zaradi sebe in ne njih. Vaje so 100 % obvezne. 
Naša največja prednost je, da je faks majhen. Profesorji 
nas poimensko poznajo, zato trema na kolokvijih in 
izpitih mogoče ni tako velika. Za vpis sem se odločila, 
ker sem si vedno želela delati z ljudmi, program 
Fizioterapije na FZAB mi omogoča, da se študij poleg v 
naravoslovno smer, usmerja tudi v družboslovje.«
 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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SEZNAM JAVNIH VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL
Pripravili smo pregled višjih strokovnih šol. Programi obsegajo 2 leti študija, so evropsko primerljivi, bolj praktično 
naravnani in so nastali na osnovi kadrovskih potreb iz gospodarstva. Navajamo šole iz seznamov dostopnih na 
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Skupnosti višjih šol in v razpisu 2022/2023 Višješolske prijavne 
službe, v tekočem letu so možne spremembe, zato preverite v razpisu za študijsko leto 2023/2024, ali je šola 
razpisala vpisna mesta. 

JAVNE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

ŠOLSKI CENTER POSTOJNA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
bo imela v študijskem letu 2023/2024 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne 
spremembe, zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); 

VIŠJEŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI (2 leti): STROJNIŠTVO, GOZDARSTVO IN LOVSTVO, 
POSLOVNI SEKRETAR
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: končan katerikoli štiriletni srednješolski program (tudi program 
poklicno-tehniškega izobraževanja) oziroma gimnazija, poklicni tečaj ali s tem programom ustrezen srednješolski 
program. Prijava poteka v skladu z razpisom višješolske prijavne službe. Prednosti pri vpisu v redni študij: imajo 
kandidati, ki pred tem še niso bili vpisani v redni študij v višjem strokovnem ali visokošolskem izobraževanju v 
Republiki Sloveniji. Kdor je bil že tri leta vpisan v študijski program visokega šolstva, se ne more vpisati v redni 
študij v višjem strokovnem izobraževanju.
Izredni študij: da
Zaposlitev: Gozdarstvo in lovstvo: nadzor območij in izvedba gozdarsko lovskih nalog, varstvo narave; 
Poslovni sekretar: samostojno načrtovanje in vodenje sodobnega pisarniškega načrtovanja, vodenje 
projektov; Strojništvo: konstruiranje, vodenje projektov in tehnologij, izdelava in vzdrževanje orodij, delo na 
področju avtomatizacije, robotike in CNC programiranja.
Število vpisnih mest: Strojništvo 60 vpisnih mest (redni) in 50 vpisnih mest (izredni); Gozdarstvo in lovstvo: 50 
vpisnih mest (redni) in 50 vpisnih mest (izredni); Poslovni sekretar 50 vpisnih mest (izredni). 

Elisabeth Sambolec, program: 
VSŠ Gozdarstvo in lovstvo
»Vpisna sem v program Gozdarstva 
in lovstva. Na šolo sem prišla 
z velikimi pričakovanji ter 
zanimanjem za ekologijo. Priznati 
moram, da so jih izpolnili, šola je 

nadrealistična. Učenje gre gladko, če delamo sproti. 
Znanje nam na vrhunski način podajajo profesorji z 

izkušnjami. Predavanja so izjemno poučna, kadar smo 
jih imeli po Zoom-u, jih je rada poslušala cela moja 
družina. Zaposleni so na ustanovah in organizacijah, 
kot so Zavod za gozdove Slovenije, Gozdarski inštitut 
Slovenije, Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, 
lovstvo in ribištvo, Gospodarska zbornica Slovenije, 
Arboretum Volčji Potok, občine ali druge šole ipd. 
Predavajo nam osebe, ki so tudi vodiči, politiki, 
inšpektorji, pisatelji knjig. S projektnimi nalogami, 

Viri: 
https://paka3.m

ss.edus.si/registriw
eb/Seznam

1.aspx?Seznam
=5040-enote; 

https://vss-ce.
com

/VPS/Razpis2022.pdf in https://w
w

w
.skupnost-vss.si/skupnost-vss/o-skupnosti-vss/clanice/.



64

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
ima v študijskem letu 2022/2023 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, 
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe):

VIŠJEŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI (2 leti): UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE, 
NARAVOVARSTVO, HORTIKULTURA, ŽIVILSTVO IN PREHRANA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: Vpiše se lahko, kdor je opravil splošno oziroma poklicno maturo 
oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali 
poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v 
obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Izredni študij: da
Zaposlitev: Upravljanje podeželja in krajine: kmetijske organizacije, svetovalna dejavnost na področju 
kmetijstva, kmetije z dopolnilno dejavnostjo, strokovna in druga združenja kmetov, samozaposlitev. 
Naravovarstvo: zavodi za varstvo naravnih vrednosti, zavodi za varovanje kulturne dediščine, vodna 
gospodarska in komunalna podjetja, stavbno zemljiška gospodarstva, zavodi za ohranjanje narave, Agencija 
za okolje in prostor, tehnološki centri za okoljsko učinkovitost, regijski in krajinski parki, podjetja, ki se ukvarjajo 
z varovanjem narave, naravnih vrednot, okoljevarstvom, ustrezno predelavo odpadkov, podjetja za predelavo 
in reciklažo odpadkov, podjetja za urejanje okolja, centralne čistilne in rastlinske čistilne naprave, področja 
pridobivanja obnovljivih virov energije (bioplinarne, proizvaj. biomase), razvojne agencije in lokalne skupnosti 
v povezavi z ureditvenimi plani in razvojnimi trendi, kmetijska gospodarstva, laborant, samozaposlitev. 
Hortikultura: vrtnarije, drevesnice, vrtni centri, botanični vrtovi, arboretumi, cvetličarne, protokolarni objekti, 
zdravilišča in druge turistične ustanove, podjetja za oblikovanje in urejanje poslovnega in bivalnega prostora z 
rastlinami, podjetja za urejanje krajine, prostora in okolja, podjetja za urejanje rekreacijskih in športnih zelenih 
površin, zadruge, samozaposlitev. Živilstvo in prehrana: živilsko-predelovalna industrija, laboratoriji za analizo 
živil, podjetja s področja živilstva in prehrane, prehranski obrati, gostinski obrati, slaščičarne, pekarne, živilske 
trgovine, specializirane trgovine za prehrano, turistične dejavnosti, logistična dejavnost, dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji, bolnišnice in druge zdravstvene ustanove, domovi starejših občanov, vrtci in šole, samozaposlitev.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

ki jih moramo pripraviti, se začneš zavedati sebe in 
okolice. Terenske vaje bi opisala kot prava doživetja 
in učenje v naravi. Profesorje in zaposlene na šoli bi 
opisala kot odzivne, organizirane in spoštljive, vedno 
so tudi pripravljeni pomagati. Zahvaljujem se tudi 
vodstvu, ki je združilo vse te osebe. Mnenja sem, da 

bi morala na tem mestu delovati tudi visoka šola, saj 
vse kompetence definitivno že imajo. Sama sem med 
izobraževanjem dobila navdih, da začnem svoj blog, 
na katerem objavljam zgodbe in slike narave.« 

 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Eva Vengust, program: 
VSŠ Živilstvo in prehrana, 
1. letnik
»Vsak dan študiju oz. sprotnemu 
delu za fakulteto namenim 1–2 
uri. Učim se sicer sproti, tako lahko 
tudi pred izpitom učenju dnevno 

namenim 1–2 uri. V 1. letniku menim, da sta med 
zahtevnejšimi predmeta Ekonomika in menedžment 
podjetij ter Strokovna informatika in statistične 
metode vrednotenja. Vso literaturi profesorji objavijo v 
e-učilnicah posameznih predmetov. Po mojem mnenju 
je razmerje med praktičnim poukom in teoretičnim 
podajanjem snovi enakovredno. Prisotnost profesorji 
preverjajo. Meni je najbolj zanimiv predmet Poslovno 

sporazumevanje in vodenje, predvsem zaradi 
predavateljev. Zaradi boljšega razumevanja pa je po 
mojem mnenju treba obiskovati predmet Strokovna 
informatika in statistične metode vrednotenja. Višja 
šola Biotehniškega centra Naklo je dostopna večini. 
Menim, da so profesorji in ostali zaposleni prilagodljivi. 
Veliko praktičnega dela opravljamo kar na posestvu. Za 
vpis na to višjo šolo sem se odločila zaradi dostopnosti in 
prilagodljivosti. Ob študiju sem zaposlena in tudi mati, 
zato menim, da je prostega časa dovolj. Obiskovanje 
šole mi predstavlja priložnost za službeno ter osebno 
napredovanje in izpopolnjevanje.« 

 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Dijaskisvet.siDijaskisvet.si

DD
i

VODIČ SKOZI 1. LETNIK
v študentskem mestu
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in se prijavite 

na uporabne 

info.
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Manca Grčar, program: 
VSŠ Naravovarstvo
»Na Biotehniškem centru Naklo 
je poudarek na pridobivanju 
praktičnega znanja. Vsako študijsko 
leto imamo 400 ur praktičnega 
izobraževanja, vsak predmet pa ima 

nekaj ur namenjenih pridobivanju praktičnih znanj, 
samostojnemu raziskovanju, laboratorijskim vajam ali 
delavnicam. Obiskovanje predavanj sicer ni obvezno, 
a je priporočljivo. Predavatelji vključijo v razlage svoje 
izjemne praktične izkušnje, pri nekaterih predmetih pa 
snov težko nadoknadiš (Podjetništvo in trženje, Varstvo 
narave in urejanja prostora, Strokovna informatika 
in statistične metode vrednotenja). Pri predmetih 
uporabljamo večinoma le gradivo, ki ga posredujejo 

predavatelji (elektronski viri, skripte, prosojnice), 
zato tudi sejma rabljene literature pri nas ni. Dnevno 
študiju namenim dve uri za izdelavo raziskav, pisanje 
seminarskih nalog in vaj. V povprečju se pred izpiti učim 
en teden za posamezen predmet. Zahtevnejši predmeti 
v 1. letniku so Ekonomika in menedžment, Zakonodaja 
in etika s področja narave, okolja in prostora, v 2. 
letniku Gospodarjenje z naravnimi in obnovljivimi 
viri energije. Pri navedenih predmetih in pri nekaterih 
drugih strokovnih predmetih, vložimo več časa v učenje 
in raziskovanje. Prostega časa mi ostane dovolj, da ob 
študiju lahko delam. Predavanja potekajo običajno 
štirikrat na teden v popoldanskih urah. Sodelujem 
tudi v Green labu (laboratorij za inovacije in ekosistem 
za študente), kjer oblikujemo trajnostne rešitve, 
podjetniške ideje in raziskave.«

EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
ima v študijskem letu 2022/2023 razpisana naslednja študijska programa (v tekočem letu so možne spremembe, 
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe); 

VIŠJEŠOLSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA (2 leti): EKONOMIST, MEDIJSKA PRODUKCIJA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: Vpiše se lahko, kdor je opravil splošno oziroma poklicno maturo 
oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali 
poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v 
obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Dodatni pogoj za vpis v program Medijska produkcija je uspešno opravljen preizkus nadarjenosti. V primeru 
omejitve vpisa bo upoštevana tudi ocena preizkusa nadarjenosti in sicer v obsegu 40 % skupne vsote točk, ki 
jih lahko doseže kandidat po merilih za izbiro. Opravljen preizkus nadarjenosti na drugi višji šoli se ne upošteva 
in velja eno leto.
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GRM NOVO MESTO, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
ima v študijskem letu 2022/2023 razpisane naslednje študijske programe (v tekočem letu so možne spremembe, 
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI (2 leti): UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE, prenovljeni program 
GOSTINSTVO IN TURIZEM, NARAVOVARSTVO
Vpiše se lahko, kdor: je opravil splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred 
letom 2002) ali mojstrski ali delovodski oziroma poslovodski izpit, če imate tri leta delovnih izkušenj ter 
opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in 
matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
Izredni študij: da
Zaposlitev: Inženirji kmetijstva in krajine se lahko zaposlijo kot: gospodarji na kmetijah, tehnologi na 
kmetijskih gospodarstvih, vodje v kmetijskih zadrugah, semenarskih hišah, vrtnih centrih, zavarovalnicah, 
trgovinah s FFS, zavarovalnicah, v trgovinah s FFS, v zbirnih centrih s sadjem in zelenjavo, kot kontrolorji v 
integrirani ali ekološki pridelavi, v vinskih kleteh, v konjereji in konjeništvu, v vrtnarijah ter v podjetjih, kjer se 
ukvarjajo z urejanjem športnih in drugih površin. Inženirji naravovarstva se lahko zaposlijo kot npr. na občinah 
in drugih ustanovah, kjer se ukvarjajo z urejanjem prostora, v večjih podjetjih in ustanovah, kjer upravljajo z 

Maj Kerin Colarič, program: 
VSŠ Medijska produkcija,
2. letnik
»Sprejemni izpit je pomemben del 
vpisa, da komisija oceni, ali je študent 
primeren za program. Če se spoznaš 
na smer in te veseli, lahko sprejemni 

izpit opraviš brez težav. Zaželeno je, da študent vedno 
obiskuje predavanja, tam pridobi največ koristnih 
informacij, ki olajšajo vsak izpit. Študentje, ki delajo vaje 
sproti, jim ostane tudi veliko prostega časa. Možno je 
opravljati tudi študentsko delo, imamo pa tudi čas za 
ustvarjanje in nadgrajevanje lastnih hobijev. Študenti 
pridobimo vstop v spletno učilnico, v kateri so skripte 
za vse predmete in tudi izpitna vprašanja, po katerih se 

lahko orientiramo, ko se učimo po skripti. Predmeti na 
faksu se kombinirajo med teorijo in prakso. Opravimo pa 
dvomesečno praktično izobraževanje, kjer pridobimo 
veliko znanja. Ravno to praktično izobraževanje je 
ena izmed pozitivnih lastnosti študijskega programa. 
Izberemo si poljubno podjetje, v katerem se podamo 
v kožo praktikanta. Za vpis na to šolo sem se odločil, 
ker nudi vse kompetence izobraževanja. Pouk poteka 
po principu kombiniranja praktičnega dela in teorije, 
s čimer je urnik razgiban. S praktičnim delom pa 
pridobimo znanje in bolje razumemo določene 
tematike, ki smo jih prej obravnavali pri teoriji. Za vse 
informacije nam je ves čas na razpolago tudi referat, ki 
poda odgovor na vsako dilemo ali vprašanje.« 

Izredni študij: da
Zaposlitev: Ekonomist: komerciala, računovodstvo, finance, marketing. Medijska produkcija: delo na 
področju medijev, grafično oblikovanje, spletna produkcija, video produkcija, trženje na področju promocije.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve
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zavarovanim prostorom (naravni parki, rezervati, Natura 2000 …), samozaposlovanje na področju izvajanja 
ekoremediacij (rastlinske čistilne naprave, čiščenje izvira pitne vode), na področju pridobivanje alternativnih 
virov energije (sončne elektrarne, bioplinske naprave, biomasa). Lahko se tudi samozaposlijo na področju 
turizma (raziskovalno-izobraževalni centri na ekoloških kmetijah, obrat na zavarovanem območju, učne poti). 
Organizatorji poslovanja v gostinstvu in turizmu se lahko zaposlijo: v turističnih agencijah, TIC-ih, kot 
animatorji, vodiči, gostinskih obratih, hotelih, termah, v strežbi, kuhinji, recepciji, v wellness storitvah, animaciji, 
vodenju. Lahko se zaposlijo tudi na turističnih kmetijah, lahko se tudi samozaposlijo. S sprejetjem prenovljenega 
programa, ki se prične v študijskem letu 2023/2024, se je skladno s potrebami delodajalcev in trendi zaposljivost 
diplomantov še povečala.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

Manca Kavšček, program: 
VSŠ Gostinstvo in turizem, 
diplomantka 
»Predmet, ki študentom dela največ 
preglavic je Gastronomija, pri njem 
se učimo o beljakovinah, maščobah, 
sestavi menija, vrstah prehrane, 

dietah. Vendar, če aktivno sodeluješ na predavanjih, 
predmeti niso težki. Večina snovi je izjemno uporabne. 
Predavatelji nam posredujejo interna gradiva ali pošljejo 
spletno povezavo do njih. Zaključenim predavanjem pri 
predmetu sledi kolokvij ali izpit, zato je učenje sprotno. 
Na šoli ni organiziranega sejma literature, imamo 
pa veliko povezavo starejših in mlajših študentov. 
Udeležba na vajah je obvezna, na predavanjih 

zaželena. Predavanja in vaje se velikokrat povezujejo, 
na primer pri tujih jezikih. Poudarek je na praktičnem 
izvajanju, tekom študija smo imeli kar nekaj strokovnih 
ekskurzij, v okviru katerih smo imeli priložnost spoznati 
realno okolje dela. Za sprotni študij porabim 1,5 ure 
dnevno, pred izpiti se pospešeno učim 3 dni. Predavanja 
potekajo večinoma v dopoldanskem času. Na šoli 
organizirajo tudi kulinarične večere, skupne izlete in tudi 
možnost opravljanja praktičnega usposabljanja. Z eno 
besedo bi šolo opisala, kot zaupanja vredno; je prijazna 
študentom in jih spodbuja. Zaposleni so prilagodljivi in 
strokovni. Študij sem izbrala, saj nudi odlično znanje 
stroke in hkrati tudi širše znanje.«

 ŠE VEČ MNENJ PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

VODIČ SKOZI 1. LETNIK Dijaskisvet.siDijaskisvet.si
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v študentskem mestu najdete na  
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Sara Pečnik, program: 
VSŠ Inženir hortikulture
»Šola slovi po ustvarjalnosti, všeč mi 
je ker se vedno nekaj dogaja v smislu 
praznikov in okraševanja, pa tudi 
ekskurzij. Tudi sami smo na primer 
profesorici predlagali ogled sejma 
v Avstriji. Vsake toliko se razstava 

slik na hodniku spremeni, kjer si lahko spočiješ oko. 
Profesorji vam bodo pomagali, če boste le pokazali 
zanimanje. Dnevno porabim v povprečju 5 šolskih 
ur za sprotne obveznosti. Večino snovi hitro osvojim, 
saj redno spremljam predavanja in delam vaje. Zato 
se pred izpiti učim približno teden do maksimalno 

dva, po uro do dve na dan. Pravzaprav se mi noben 
predmet ni zdel težak, mogoče mi je edino Statistika 
delala manjše preglavice. Na šoli nimamo starih pol na 
izposojo, je pa več profesorjev takih, da pošljejo izpite 
prejšnjih generacij ali vzorce. Odkar je šola na daljavo 
nam pošiljajo (po večini) tudi svoje predstavitve. Letos 
imamo jesensko in spomladansko prakso, kar mi je bolj 
všeč kot lani, saj je razdeljena, hkrati jo lahko opraviš 
pri dveh delodajalcih in nabereš različne izkušnje. Lani 
je program zahteval 400 ur prakse skupaj. Prisotnost 
preverjajo pri vseh vajah, pri predavanjih pa po navadi 
ne. Sicer še nisem odločena kaj točno si želim delati v 
prihodnosti, morda bom imela svoje malo podjetje, kjer 
bom načrtovala plane za zunanjo okolico.«

ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
ima v študijskem letu 2022/2023 razpisana naslednja študijska programa (v tekočem letu so možne spremembe, 
zato predlagamo, da pred informativnimi dnevi preverite morebitne spremembe);

VIŠJEŠOLSKA STROKOVNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA (2 leti): HORTIKULTURA, SNOVANJE VIZUALNIH 
KOMUNIKACIJ IN TRŽENJA
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: na višjo šolo se lahko vpiše, kdor:
•	 je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih 

predpisih, ali
•	 ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja 

iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem 
izobraževanju.

Izredni študij: da
Zaposlitev: Inženir hortikulture je tako zasnovan, da daje študentu široko znanje s področja vrtnarstva, 
krajinskega vrtnarstva, cvetličarstva, tehnologije pridelovanja rastlin, zato se lahko zaposlijo v različnih 
vrtnarskih podjetjih, birojih, vrtnih centrih, najbolj pogumni pa si ustvarijo svoje podjetje. Zaposlitvene možnosti 
Snovalcev vizualnih komunikacij in trženja so vezane na tiskarne, podjetja za izdelavo različne embalaže, 
trgovska podjetja in trgovske centre in podjetja oziroma biroji, ki se ukvarjajo z izdelavo promocijskega materiala 
in grafične podobe določenega podjetja.
Število potrebnih točk za sprejem v prvem prijavnem roku za zadnja tri leta: brez omejitve

VODIČ SKOZI 1. LETNIK Dijaskisvet.siDijaskisvet.si
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Dijaskisvet.siDijaskisvet.si
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v študentskem mestu najdete na  



69

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, 
Višja strokovna šola

Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola

Ekonomska šola Murska Sobota, 
Višja strokovna šola

Izobraževalni center Piramida Maribor, 
Višja strokovna šola

DOBA EPIS, Višja strokovna šola Maribor

Inštitut in akademija za multimedije, OE Višja 
šola za multimedije Ljubljana

ZASEBNE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE
Zasebne višje strokovne šole s koncesijo

Zasebne višje strokovne šole brez koncesije 
(vsi programi izredni)

ABITURA, d. o. o., Celje, Višja strokovna šola

B2 d. o. o. , Višja strokovna šola, 
Ljubljana in enota Maribor

B & B, Izobraževanje in usposabljanje d. o. o., 
OE Višja strokovna šola v Kranju in OE v Ljubljani

Center za poslovno usposabljanje, 
Višja strokovna šola Ljubljana

Višja strokovna šola EDC Kranj

ERUDIO, Višja strokovna šola

GEA College CVŠ, 
družba za višješolsko izobraževanje – Center 
višjih šol, d. o. o., Ljubljana in podružnica na Ptuju

ICES – Izobraževalni center energetskega 
sistema, Višja strokovna šola

Izobraževalni center Geoss, d. o. o., 
Višja strokovna šola

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, 
Višja baletna šola   

Lesarska šola Maribor, Višja strokovna šola

Prometna šola Maribor, Višja prometna šola

Strokovno izobraževalni center Brežice, 
Ekonomska in trgovska šola Brežice, 
Višja strokovna šola

Šolski center Celje, Višja strokovna šola

Šolski center Kranj, Višja strokovna šola

Šolski center Ljubljana, Višja strokovna šola

Šolski center Nova Gorica, Višja strokovna šola

Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola

Šolski center Ptuj, Višja strokovna šola 

Šolski center Ravne na Koroškem, 
Višja strokovna šola 

Šolski center Slovenj Gradec, 
Višja strokovna šola 

Šolski center Srečka Kosovela Sežana, 
Višja strokovna šola 

Šolski center Šentjur, Višja strokovna šola 

Šolski center Škofja loka, Višja strokovna šola 

Šolski center Velenje, Višja strokovna šola 

Šolski center za pošto, ekonomijo in 
telekomunikacije Ljubljana (ŠC PET), 
Višja strokovna šola

Tehniški šolski center Maribor, 
Višja strokovna šola

Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in 
turizem Bled

Višja strokovna šola za gostinstvo in 
turizem Maribor

Izobraževalni center Memory, 
Višja strokovna šola – enoti Koper in Dutovlje

LAMPRET CONSULTING d. o. o.,
Višja strokovna šola

PARATUS d. o. o., Višja strokovna šola

PRAH, Izobraževalni center, 
Višja strokovna šola Rogaška Slatina

SKALDENS, zasebni zdravstveni zavod, 
Višja strokovna šola za ustne higienike

Višja strokovna šola ACADEMIA Maribor

Policijska akademija, Višja policijska šola

LEILA, Višja strokovna šola d. o. o.

MUCH, izobraževanje, d. o .o.
Višja strokovna šola

Višja šola za računovodstvo in finance,
Višja strokovna šola

Višja vojaška strokovna šola

Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Lj.
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3. Prijava v študijski program 
V prijavi lahko navedete do 3 želje – to je študijske 
programe. Vrstni red želja je pomemben. Na prvo mesto 
napišete študijski program, na katerem si najbolj želite 
študirati. Prva želja se bo najprej obravnavala – če ne 
boste izpolnjevali pogojev za vpis ali boste imeli premalo 
točk za ta študij, se bo nadalje preverila še druga in po 
potrebi še tretja želja. Pomembno je, da si študij na vseh 
zapisanih študijskih programih želite. Ne navajate druge 
ali tretje želje na primer samo »za rezervo«. 

Visokošolske prijavno-informacijske službe bodo 
predvidoma v začetku aprila objavile pregled števila 
prejetih prijav. V njem bo vidno število prijav po 
študijskih programih glede na razpisana mesta. Tako 
boste lahko že predvideli, katere fakultete bodo glede na 
presežek omejile vpis. 

4. Rezultati izbirnega postopka, 2. vpisni rok in rok 
do zapolnitve mest

V kateri študijski program ste sprejeti izveste po objavi 
maturitetnih rezultatov splošne mature. Sklep o izbirnem 
postopku bo objavljen na portalu eVŠ – vsak kandidat 
sam dostopa do svojega sklepa elektronsko preko portala 
eVŠ (osebno vročanje sklepov in tudi vsa preostala 
komunikacija s kandidati bo potekala prek spletnega 
portala eVŠ le ob pravočasni uveljavitvi predloga Zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu, 
ki je trenutno še v fazi sprejemanja.) 

O datumu vpisa vas bo obvestila akademija, fakulteta 
oziroma visoka strokovna šola, kamor boste sprejeti. V 
2. prijavnem roku lahko oddate prijavo le na še prosta 
mesta, ki bodo objavljena na spletni strani razpisa za vpis 
in Visokošolskih prijavno-informacijskih služb. Na prijavi 
lahko prav tako izberete 3 želje. Rok za zapolnitev še 
prostih vpisnih mest (prej tretji rok) je še zadnja možnost 
za vpis na fakulteto, ki ga razpišejo le fakultete, ki imajo 
še prosta mesta. Prijavo prav tako oddate na portalu eVŠ.

Združili smo najpomembnejše informacije poteka prijave 
za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske 
programe na javnih in koncesioniranih visokošolskih 
zavodov, kjer se za redni študij ne plačuje šolnine* 
(velja za slovenske državljane in državljane držav članic 
Evropske unije). 

1. Izbira študijskega programa in pogoji za vpis 
Na spletnem portalu Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport (portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis) bo 
predvidoma 3. februarja 2023 objavljen Razpis za 
vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske 
programe v študijskem letu 2023/2024 – Univerza v 
Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, 
Univerza v Novi Gorici, Univerza v Novem mestu, Nova 
univerza, javni in koncesionirani samostojni visokošolski 
zavodi. V njem si pogledate, za katere študijske programe 
izpolnjujete pogoje za vpis glede na srednješolsko 
izobraževanje ter koliko je razpisanih vpisnih mest. 
Preverite postopke in roke za oddajo prijave za vpis ter 
kdaj bodo potekali preizkusi posebnih nadarjenosti, 
sposobnosti in spretnosti, če jih program zahteva. 

2. Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske 
vloge na spletnem portalu eVŠ 

Preko povezave https://portal.evs.gov.si/prijava/, in sicer 
v sistemu SI-PASS, ali z eno od elektronskih identitet 
(kvalificirano digitalno potrdilo, račun avtentikacijske 
in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun) ali enkratno 
geslo smsPASS), ali z uporabniškim imenom in geslom. 

4 KORAKI ELEKTRONSKE PRIJAVE ZA VPIS NA VISOKOŠOLSKE ZAVODE
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Prijava za vpis na javne in zasebne visokošolske zavode 
(fakultete, visoke strokovne šole, akademije) poteka 
preko eVŠ spletnega portala:
https://portal.evs. gov.si/prijava. 

*Državljanom RS in članic EU se šolnina lahko zaračuna, če imajo že do¬seženo 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 z 70. členom Zakona o visokem šolstvu) na 
prejšnjem študijskem programu. 
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Razpisana mesta Prijave v 1. roku (prva želja)
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2
leti študija

33 800 6/1 49 120
ur praktičnega
izobraževanja izobrazbena

raven
višjih strokovnih

šol
kreditnih

točk

študijskih
programov

Prijava za vpis na javne in zasebne višje strokovne šole 
poteka preko Višješolske prijavne službe (VPS). Na 
spletnem portalu http://www.vss-ce.com/VPS/ se v času 
prijavnega roka nahaja obrazec za prijavo, ki ga izpolnite, 
natisnete, podpišete in ga s priporočeno pošto pošljete 
do roka (pomemben je poštni žig na kuverti). 

Pošljete eno prijavo, na katero lahko napišete 3 želje.  
Za vpis na višjo strokovno šolo lahko kandidirajo dijaki, 
ki imajo/bodo v letošnjem šolskem letu končali 4-letno, 
3+2, petletno srednjo šolo. Ali tisti, ki imajo opravljen 
mojstrski, delovodski in poslovodski izpit in opravijo 
preizkus znanja (slovenski jezik in matematika ali tuji 
jezik) in imajo 3 leta delovnih izkušenj. 

POMEMBNI ROKI: 

do 1. februarja 2023: objava Razpisa za vpis v višje 
strokovno izobraževanje

17. in 18. februarja 2023: informativni dan

od 20. februarja do 17. marca 2023: prvi prijavni rok

do 28. aprila 2023: VPS na svoji spletni strani objavi 
seznam šol z omejitvami vpisa 

do 15. junija 2023: kandidati so obveščeni o roku za 
opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma 
psihofizične sposobnosti

VPIS NA VIŠJO STROKOVNO ŠOLO

Recenzija: M
inistrstvo za izobraževanje, znanost in šport in

A
lojz Razpet, Višješolska prijavna služba (decem

ber 2022)

od 28. junija do 7. julija 2023: kandidati opravljajo 
preizkus posebne nadarjenosti oziroma psihofizične 
sposobnosti na višjih strokovnih šolah

do 21. julija 2023: kandidati prejmejo obvestilo o izidu 
izbirnega postopka

do 22. avgusta 2023: VSŠ vpišejo sprejete kandidate v 
prvem prijavnem roku

24. avgusta 2023: VPS in VSŠ na svojih spletnih straneh 
objavijo podatke o še prostih vpisnih mestih za drugi 
prijavni rok

od 25. do 31. avgusta 2023: drugi prijavni rok

do 8. septembra 2023: kandidati so obveščeni o roku 
za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma 
psihofizične sposobnosti

do 22. septembra 2023: kandidati prejmejo pisno 
obvestilo o izidu izbirnega postopka

do 29. septembra 2023: VPS sprejema morebitne 
pritožbe kandidatov

do 1. oktobra 2023: VSŠ vpišejo sprejete kandidate v 
drugem prijavnem roku

do 6. oktobra 2023: naknadni vpis izrednih študentov 
na še prosta vpisna mesta
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registrirane dejavnosti, 
•	 vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem 

organu, 
•	 poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji 

zasebnih zavodov. 

Kje se dobi vloga: vloga za uveljavljanje državne 
štipendije za študente je dostopna na spletni strani 
portala eUprava. Študenti lahko vlogo oddajo sami.
Kdaj in kam oddati vlogo: vlogo oddate na krajevno 
pristojni Center za socialno delo (CSD) ali preko portala 
eUprava, in sicer kadar koli med letom (do štipendije 
ste upravičeni z naslednjim mesecem, izplačevati se 
začne še en mesec kasneje, saj se štipendija izplačuje do 
15. dne v mesecu, za pretekli mesec). Če želite  prejemati 
štipendijo za celotno študijsko leto, vložite vlogo v 
mesecu septembru.

Nadaljnje prejemanje državne štipendije: CSD izda 
odločbo o nadaljnjem prejemanju za novo študijsko 
leto po uradni dolžnosti, seveda ob predpostavki, da 
izpolnjujete pogoje za nadaljnje prejemanje štipendije 
– to je, da napredujete v višji letnik. V kolikor v novem 
študijskem letu ne boste napredovali v višji letnik, bo 
vaše štipendijsko razmerje mirovalo. Miruje lahko največ 
eno leto; če po tem ne izpolnjujete pogojev za nadaljnje 
prejemanje štipendije, štipendijsko razmerje preneha, 
vi pa morate prejete štipendije, za letnik, ki ga niste 
uspešno opravili, vrniti. 

Z vpisom v terciarno izobraževanje (višješolski in 
visokošolski študij) ter pridobitvijo statusa študenta, ste 
ob izpolnjevanju pogojev, lahko upravičeni do štipendije. 
Štipendij je več vrst in se razlikujejo po namenu, pogojih za 
pridobitev, višini, trajanju ter obveznostih. Večino štipendij 
podeljuje država (državne, Zoisove, za zamejce po 
svetu ter Ad futura za mednarodno mobilnost), lahko 
pridobite tudi kadrovsko štipendijo, ki jo podeljujejo 
različna podjetja ali štipendijo svoje občine. 

V nadaljevanju so tako predstavljene splošne informacije 
in posamezne štipendije. Informacije veljajo tudi za tiste, 
ki štipendijo prejemate že v srednji šoli.

DRŽAVNA ŠTIPENDIJA
Kdo – osebe s statusom študenta, ki so:
•	 državljani Republiki Sloveniji (RS) in njihovi vzdrževani 

družinski člani s prebivališčem v RS,
•	 državljani RS s prebivališčem v RS, ki so pripadniki 

avtohtone italijanske ali madžarske narodne skupnosti,
•	 državljani držav članic Evropske unije (EU) in njihovi 

vzdrževani družinski člani s stalnim prebivališčem v RS,
•	 delavci migranti, ki so državljani države članice EU, 

če so zaposleni ali samozaposleni v RS, in njihovi 
vzdrževani družinski člani, ki prebivajo v Republiki 
Sloveniji,

•	 obmejni delavci, ki so državljani države članice EU in 
prebivajo v drugi državi članici EU, če so zaposleni ali 
samozaposleni v RS, in njihovi vzdrževani družinski 
člani, za izobraževanje v RS,

•	 državljani tretjih držav, ki so pridobili status rezidenta 
za daljši čas.

Štipendijo lahko pridobijo upravičenci, ki so prvič vpisani 
v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja 
prve ali druge stopnje, za katerega uveljavljajo pravico 
do štipendije, in v RS ali tujini niso: 
•	 v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne 

ŠTIPENDIJE ZA ŠTUDENTE
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Pomembno je, da se pozanimate o možnostih 
štipendiranja, pogojih, kdaj in komu je treba poslati 
prijavo in kakšna dokazila priložiti, o višini posameznih 
štipendij. Pogoji in merila se namreč med štipendijami 
razlikujejo, kar je pomembno pri odločitvi, kam oddati 
vlogo in tudi kateri izobraževalni program izbrati. 

Dijaskisvet.siDijaskisvet.si
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VODIČ SKOZI 1. LETNIK
v študentskem mestu
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in se prijavite 
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*navedeni zneski štipendij veljajo za polnoletne osebe

Višina štipendije: je odvisna od povprečnega mesečnega 
dohodka gospodinjstva na osebo (dohodkovni razred): 

Možni dodatki osnovni štipendiji:
•	 Dodatek za bivanje v višini 85,93 € mesečno, če ima 

štipendist prijavljeno začasno prebivališče v kraju 
izobraževanja, ki je od kraja stalnega prebivališča 
oddaljeno vsaj 25 km, in strošek najema znaša vsaj 
65,00 €. Koristite lahko tudi 10 subvencioniranih 
vozovnic mesečno, niste pa upravičeni do 
subvencionirane mesečne vozovnice. Do  dodatka za 
bivanje niste upravičeni, če prejemate subvencijo za 
bivanje v študentskem domu ali zasebniku ali ste vi ali 
vaši starši lastniki nepremičnine v kraju izobraževanja. 

•	 Dodatek za uspeh v višini od 18,26 do 42,97 € 
mesečno za povprečno oceno od vključno 8,00 ob 
prejetih vsaj 3 številčno izraženih ocenah v preteklem 
študijskem letu. Dodatek je možno prejemati od 
2. letnika dalje, razen na prehodu iz prve na drugo 
stopnjo visokošolskega izobraževanja.

•	 Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami 
v višini 53,71 € mesečno. Štipendist s posebnimi 
potrebami je štipendist, ki mu je priznana invalidnost 
ali telesna okvara na podlagi odločbe Zavoda RS za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali Zavoda RS 
za zaposlovanje, ali je usmerjen v prilagojen program 
vzgoje in izobraževanja, ali je enemu od njegovih 
staršev priznan dodatek za nego otroka, ki potrebuje 
posebno nego in varstvo. 

ZOISOVA ŠTIPENDIJA
Kdo – velja enako kot pri državnih štipendijah. 
Pogoji za dodelitev: izjemni dosežek IN povprečna 
ocena najmanj 4,10 v zadnjem letniku/izjemni uspeh 
na maturi (t. i. zlata matura). Od 2. letnika dalje velja 
povprečna ocena najmanj 8,50 ali uvrstitev med 
najboljših pet odstotkov v svoji generaciji IN izjemni 
dosežek. Med izjemne dosežke štejejo zlata in srebrna 
priznanja ter najvišja mesta na državnih in mednarodnih 
tekmovanjih na različnih področjih, priznanja za 
raziskovalne naloge in drugo (preverite pravilnik). Če 
se na javni razpis za dodelitev Zoisove štipendije prijavi 

Združljivost različnih štipendij: štipendist je 
načeloma upravičen le do ene štipendije. Je pa državno 
štipendijo mogoče prejemati hkrati s štipendijo 
Ad Futura za študijske obiske in za sodelovanje na 
tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja.

več vlagateljev, ki izpolnjujejo navedene pogoje, kot je 
razpoložljivih sredstev, so upravičeni do štipendije tisti, 
ki so prejeli več točk za izjemne dosežke oziroma 
imajo višjo povprečno oceno ali več točk pri zlati 
maturi ali višje razmerje med povprečno oceno 
vlagatelja in povprečno oceno generacije. 
Kje se dobi vloga: na spletni strani Javnega 
štipendijskega, razvojnega, invalidskega in 
preživninskega sklada RS (javni sklad) –  https://www.
srips-rs.si/.
Kdaj in kam oddati vlogo: za prvo dodelitev je treba 
vlogo oddati skladno z javnim razpisom, ki ga javni sklad 
objavi na svoji spletni strani vsako leto do konca junija. 
Vlogo je treba oddati do roka navedenega v razpisu – po 
navadi so to prvi dnevi v oktobru.
Kako podaljšati štipendijsko razmerje: za nadaljevanje 
štipendiranja v naslednjem študijskem letu, ko je študent 
napredoval v višji letnik, je treba izkazati izpolnjevanje 
vseh pogojev in imeti vsaj en ustrezen dosežek 
ali povprečno oceno vsaj 8,50 oziroma uvrstitev 
med najboljših 5 % v svoji generaciji v predhodnem 
študijskem letu. Vsak štipendist mora sam pravočasno 
(do 30. septembra) oddati vlogo za nadaljevanje 
štipendiranja, če želi Zoisovo štipendijo prejemati brez 
prekinitve.
Višina štipendije: je 150,38 € mesečno, če se izobražujete 
v tujini pa 300,77 € mesečno, pridobite lahko še dodatek 
za bivanje (85,93 € mesečno). Dodatek za štipendiste s 
posebnimi potrebami pa je 53,71 € mesečno.

KADROVSKE ŠTIPENDIJE
Kadrovske štipendije podeljujejo delodajalci običajno 
glede na stopnjo in področje izobraževanja, kjer 
delodajalci potrebujejo kader. Tako lahko podjetje kot 
pogoj postavi npr. program strojništvo, kot merilo 
pa npr. podrobnejšo usmeritev znotraj strojništva 
ali raven izobraževanja, kjer da prednost strojnim 
inženirjem pred diplomiranimi inženirji strojništva ali 
obratno. Med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje in dosegajo 
merila, se delodajalec odloči po lastni presoji, upošteva 
lahko tudi ocene, izkušnje, osebno motivacijo in podobno. 
Kadrovska štipendija je v povprečju višja kot državna 
ali Zoisova štipendija. Glede na razpoložljive podatke 
znaša povprečna višina kadrovske štipendije za študente 
med 300,00 € in 400,00 € mesečno.

Študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih 
podeljujejo delodajalci, seznanijo na več načinov:
•	 Na spletni strani Javnega štipendijskega, 

razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS 
(Izmenjevalnica).

•	 Na spletnih straneh regionalnih razvojnih agencij.
•	 Na spletnih straneh podjetij, ki so potencialni kadrovski 

štipenditorji na vašem področju.

Združljivost različnih štipendij: štipendist je 
načeloma upravičen le do ene štipendije. Je pa Zoisovo 
štipendijo mogoče prejemati hkrati s štipendijo 
Ad Futura za študijske obiske in za sodelovanje na 
tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja. 

Dohod-
kovni 
razred

Povprečni mesečni dohodek 
na osebo (v €)

Osnovna višina 
štipendije v €/mesec 
(od 1. 1. 2023)

1. do 334,64 €            234,70 €

2. od 334,65 € do 401,58 € 197,65 €

3. od 401,59 € do 468,50 € 160,59 €

4. od 468,51 € do 591,22 € 123,53 €

5. od 591,23 € do 713,91 € 86,47 €

6. od 713,92 € do 914,71 € 65,14 €

7. od 914,72 € do 1.104,33 € 56,70 €
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Ponudba kadrovskih štipendij je pomemben kazalnik 
potreb delodajalcev in je to smiselno upoštevati tudi 
pri odločitvi za vpis na smer ali izobraževalni program.

družb ali direktor zasebnih zavodov;
•	 študent vpisan najmanj na visokošolski študij. Višje 

šole spadajo, kar se subvencioniranega bivanja tiče, k 
dijaškim domovom;

•	 povprečni bruto dohodek na člana družine v 
preteklem letu ne sme presegati 150 % povprečne 
bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v 
istem obdobju;

•	 vaše stalno bivališče mora biti najmanj 25 km 
oddaljeno od kraja študija (subvencionirano bivanje 
se lahko izjemoma dodeli tudi tistim, ki stanujete manj 
kot 25 km stran od kraja študija oziroma če stanujete 
vsaj 4 km stran od najbližjega postajališča javnega 
prevoza; ali če živite v posebno težkih socialnih ali 
zdravstvenih razmerah – potrebna je predložitev 
dokazil);

•	 prav tako je eden izmed pogojev, da študent ni bil 
izključen iz študentskega doma. 

Ob začetku študija prvič izkusite samostojno življenje v 
študentskem domu ali študentskem stanovanju. Pripravili 
smo pregled napotkov, ki jih pri tem potrebujete, da 
boste čim prej poskrbeli za svoje študentsko bivanje.

BIVANJE V ŠTUDNETSKEM DOMU 
Študentski dom predstavlja prvo in najcenejšo izbiro 
ter je najbolj družaben kraj za preživljanje študentskih 
let. Predvidoma v začetku junija bodo študentski 
domovi objavili Razpis za sprejem in podaljšanje 
bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih 
domovih in pri zasebnikih. Objavljen bo na spletnih 
straneh ministrstva pristojnega za visoko šolstvo (https://
www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-
izobrazevanje-znanost-in-sport/, www.stud-dom-lj.si, 
www.studentskidomovi.um.si, www.sd.upr.si in www.
ung.si – na teh spletnih straneh si lahko že prej ogledate 
lanskoletni razpis). 

Da lahko bivate v študentskem domu morate izpolnjevati 
splošne pogoje, skladno s Pravilnikom o subvencioniranju 
bivanja študentov:
•	 morate imeti slovensko državljanstvo in status 

študenta višješolskega, visokošolskega ali 
univerzitetnega študija na rednem študiju ali 
status študenta na izrednem študiju, razen študija 
na daljavo in če študent ni v delovnem razmerju, 
samozaposlen oziroma samostojni podjetnik, ni 
vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem 
organu oziroma ni poslovodna oseba gospodarskih 

Prošnjo za sprejem morate oddati s pomočjo 
elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. 
Zadnji rok za prijavo je običajno v sredini 
avgusta. Od študijskega leta 2021/2022 je možno 
vlogo za sprejem oddati tudi med študijskim 
letom (do 1. junija v tekočem študijskem letu). 
Naknadno oddane vloge bodo obdelana v roku 
60 dni od prejema.

ŠTUDENTSKI DOM ALI ŠTUDENTSKO STANOVANJE
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Vlogo za kadrovsko štipendijo je treba oddati podjetju 
ali tistemu, ki za podjetje zbira prijave ali vodi izbirni 
postopek (npr. kadrovska agencija, regionalna razvojna 
agencija ali podobno). Rok oddaje, vsebina vloge in 
naslovnik so navedeni ob razpisu kadrovske štipendije. 

NA KAJ JE TREBA PAZITI
•	 Dobro preverite, do kdaj morate vlogo oddati. Najbolje 

je, da vlogo pošljete priporočeno po pošti, saj imate 
tako potrdilo o oddaji, s povratnico, kjer boste prejeli 
nazaj potrdilo, da je bila pošiljka vročena naslovniku, 
ali jo oddate osebno ali preko portala eUprava 
(za tiste štipendije, ki to že omogočajo). Pošiljanje z 
navadno pošto velikokrat vodi v zamujeno vlogo in s 
tem izgubo možnosti za pridobitev štipendije. 

•	 Če je predpisana posebna prijavnica, pazite in 
uporabite pravo prijavnico. Večkrat se zgodi, da 
vlagatelji pošljejo vlogo s staro prijavnico ali z vlogo 
za državno štipendijo uveljavljajo Zoisovo štipendijo. V 
nekaterih primerih to pomeni dodatno dopolnjevanje 
vlog ali daljše odločanje, pri drugih štipendijah pa je to 
razlog za zavrnitev vloge. 

•	 Pri izpolnjevanju prijavnice bodite pozorni in 

pravilno izpolnite vsa zahtevana polja, ne pozabite 
tudi na podpis. 

•	 Preverite zahtevana dokazila in priložite vse priloge, 
ki so v večini fotokopije.

DOBIL SEM ŠTIPENDIJO, KAJ PA ZDAJ
Pri večini štipendij morate sprotno obveščati 
štipenditorja o spremembah, običajno v 8 oz. 30 dneh 
od nastanke spremembe. Med take spremembe štejejo 
prenehanje izobraževanja, zaposlitev, samozaposlitev 
ali vpis v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem 
organu ali druge spremembe, ki vplivajo na štipendijo 
ali katerega od dodatkov oziroma druge okoliščine, 
pa tudi čisto praktične zadeve kot so npr. sprememba 
računa, na katerega prejemate štipendijo. Seveda se 
štipendije dodelijo z namenom nadaljevanja in zaključka 
izobraževanja. Tako je treba štipenditorju redno 
predložiti dokazila o napredovanju pri izobraževanju 
– npr. izpis ocen in druga dokazila za uveljavljanje 
dodatkov pri državni štipendiji, pri Zoisovih štipendijah 
je potrebno vsako leto oddati tudi vlogo za nadaljnje 
prejemanje štipendije. Ob izpolnjevanju pogojev 
se štipendiranje praviloma nadaljuje do zaključka 
izobraževanja. Pri kadrovskih štipendijah je običajna tudi 
zahteva za zaposlitev pri delodajalcu po zaključenem 
izobraževanju.

Več informacij: https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-zna-
nost-in-sport/stipendije/, https://www.srips-rs.si/.
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Prošnji za sprejem v dom obvezno priložite: soglasje 
študenta in članov gospodinjstva, da pisarna lahko 
od FURS-a sama pridobi podatke o prihodkih članov 
gospodinjstva, dokazilo o morebitni preživnini oziroma 
rejnini, dokazila o dohodkih in osebnih prejemkih 
družinskih članov, ki so jih pridobili v tujini v bruto znesku 
za preteklo leto (v kolikor študent živi skupaj z otrokom je 
obvezna priloga otrokov rojstni list, potrdilo pristojnega 
organa, da je študent invalid upravičen do spremljevalca, 
če z njim želi bivati, dokazilo o dosedanjem študijskem 
uspehu pridobljenem v tujini – za študij v Sloveniji 
pisarna za študentske domove pridobi podatek po 
uradni dolžnosti). 

Poleg obveznih prilog, ki so navedene v razpisu, lahko 
dodate tudi neobvezne kot so:  dokazilo o izjemnem 
učnem uspehu, potrdilo pristojnega organa, da ste 
otrok padlega v vojni za Slovenijo in otrok žrtev 
naravnih nesreč, dokazilo socialnega skrbstva o težkih 
socialnih razmerah ali dokazilo specialistov o težkem 
zdravstvenem položaju. Vse ostale podatke in potrdila 
(podatek iz Centralnega registra prebivalstva o tem, 
ali je študent državljan Republike Slovenije, in naslov 
njegovega stalnega prebivališča, o vpisu, učnem uspehu 
v 4. letniku srednje šole in maturi, o bruto dohodku 
na družinskega člana, državljanstvu, naslovu stalnega 
prebivališča, številu članov gospodinjske skupnosti, 
zaposlenosti ipd.) bo pisarna za študentske domove 
pridobila sama po uradni dolžnosti.

PO ODDANI PROŠNJI …
… se boste vsi, ki boste izpolnjevali pogoje, uvrstili na 
t. i. informativno prednostno listo. Pisarna študentskih 
domov namreč vsakemu med vami podeli točke, ki jih 
pridobite glede na: 
•	 materialni položaj svoje družine v preteklem letu (za 

študijsko leto 2022/2023 je cenzus znašal 2.954,39 € 
bruto na družinskega člana), 

•	 oddaljenost svojega stalnega prebivališča od kraja 
študija ter na dosežen uspeh v srednji šoli (upoštevata 
se 4. letnik in točke na maturi), 

•	 povprečno oceno dosedanjega študija (če ste že 
opravljali visokošolski progam), 

•	 nekateri boste dobili še dodatne točke za izjemne 
uspehe ter za težke socialne ali zdravstvene razmere. 

Tako kot do sedaj bodo študenti prejeli odločbo 
po pošti. Napotitev pa po novem prejmemo na 
elektronski naslov, ki ga bodo navedli v vlogi eVŠ. Ker 
je obvestilo o napotitvi na vselitev v dom/na podpis 
pogodbe za zasebnike, generirano, svetujemo, da 
redno preverjate »neželeno pošto«, da ne boste 
spregledali, kdaj ste napoteni na vselitev.

ŠTUDENTSKI DOMOVI V SLOVENIJI
Lokacije študentskih domov, ki imajo ustrezne kapacitete 
za bivanje študentov, so vsako leto določene v razpisu za 
vsako visokošolsko središče: v Ljubljani, Kranju, Kopru, 

Torej, več točk boste zbrali, prej boste na vrsti za 
vselitev v dom.

Priporočamo vam, da se podate v lov za svojo sobo 
že na začetku poletja. Če se boste selili v stanovanje, 
se že prej pozanimajte, kakšne pravice imate kot 
najemnik, vedno pa se odločite za sobo, kjer 
sklenete tudi najemniško pogodbo. 

Portorožu, Izoli, Novi Gorici, Mariboru, Celju, Murski 
Soboti, Novem mestu in Velenju. V večini krajev imate 
tudi možnost bivanja v zasebnih študentskih domovih 
ali bivanje v dijaškem domu, kjer imajo po navadi 
določeno število sob namenjene študentom (največkrat 
je ta del doma ločen, npr. eno nadstropje je namenjeno 
študentom).

SOBA PRI ZASEBNIKIH S SUBVENCIJO 
Ker v študentskih domovih ni dovolj prostora za vse 
študente, si boste nekateri morali poiskati sobo pri 
zasebnikih. Subvencioniranih sob je precej manj kot mest 
v študentskih domovih, postopek za dodelitev sobe je 
isti kot za študentski dom. Lastniki sob od države na 
razpisu dobijo koncesijo, da lahko oddajo študentom 
sobe po subvencionirani ceni, za katero vam morajo 
znižati najemnino. Letos je ta subvencija znašala 32 €, 
najemnina, ki jo je določil lastnik, pa najmanj 60 €, v 
kar niso všteti mesečni stroški plina, vode, elektrike ipd. 
Ponudnika sobe s subvencijo si poiščete sami. 

Pozanimajte se tudi ali se je vaš izbrani stanodajalec 
prijavil na razpis za zasebnike in ali ima odločbo, ki 
to potrjuje. Če niste prepričani, se lahko obrnete tudi 
na pisarno za zasebnike in preverite ali se je izbrani 
najemodajalec uspešno prijavil na razpis, da lahko 
študent pri njemu uveljavlja subvencijo za bivanje. Od 
študijskega leta 2021/2022 lahko zasebniki, ki želijo 
oddajati sobe študentom, tako kot študenti, vložijo 
prijavo na razpis tudi med študijskim letom.

STANOVANJE ALI SOBA PRI ZASEBNIKIH BREZ 
SUBVENCIJE 
Zadnja možnost so zasebne sobe brez subvencije. Prosto 
sobo ali stanovanje, lahko poiščete na različnih spletnih 
straneh, kot so www.nepremicnine.net, www.dostop.
si/kamrica.aspx, www.mkvadrat.si, www.mojcimer.si, 
na oglasnih deskah vaše fakultete, priporočamo tudi 
družbena omrežja (Stanovanjce). Cene so zelo različne, 
za enoposteljno sobo boste v Ljubljani odšteli od 150 pa 
vse do 300 €, na Obali od 150 do 200 €, v Mariboru pa od 
100 do 250 € (brez vključenih stroškov). Končna cena je 
običajno odvisna od lokacije, starosti in opremljenosti 
stanovanja. Poleg tega ni zanemarljivo dejstvo, ali 
ste v sobi sami ali si jo delite še z drugim študentom 
ter morda celo lastnikom oz. lastnico stanovanja. V 
zadnjih primerih se večkrat zgodi, da takšne sobe 
nimajo lastne kopalnice, kuhinje in lastnega vhoda, 
kar posledično zniža višino najemnine. Za večino 
stanovanj boste morali skupaj s cimri plačati varščino, ki 
znaša po navadi od ene pa do tri mesečne najemnine. Če 
stanovanja ne poškodujete ali kako drugače uničite, vam 
mora lastnik varščino vrniti po koncu vašega bivanja. 
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Vrste subvencioniranih vozovnic:
•	 Mesečna vozovnica – velja na vseh medkrajevnih 

linijah na območju Slovenije in omogoča neomejeno 
število voženj v obdobju veljavnosti. Mesečno 
vozovnico lahko pridobijo vsi, ki jo potrebujejo. Ob 
vložitvi vloge vam na vlogi ni potrebno navajati 
relacije. Pri nakupu vozovnice poveste, da potrebujete 
tudi mesečno relacijsko vozovnico. 

•	 Vozovnica za 10 voženj na mesec – omogoča 
10 voženj na relaciji za katero je izdana. Mesečno 
vozovnico lahko pridobijo vsi, ki jim na določeni relaciji 
zadostuje 10 voženj na mesec. Na vlogo je potrebno 
navesti relacijo, za katero potrebujete vozovnico.

•	 Ločeno od medkrajevne vozovnice Slovenija pa 
npr. v Ljubljani (Urbana) in Mariboru (Marprom) lahko 
pridobite vozovnico le za mestni promet. 

Veljavnost subvencionirane medkrajevne vozovnice:
•	 mesečna (mesečna ali vozovnica za 10 voženj na 

mesec) vozovnica velja v mesecu za katerega je bila 
izdana do vključno prvega delovnega dne naslednjega 
meseca,   

•	 letna (mesečna ali vozovnica za 10 voženj na mesec) 
vozovnica velja od 1. oktobra do 30. septembra 
tekočega študijskega leta.

Cene subvencioniranih vozovnic

Za ugodnejši prevoz do fakultete študent vloži Vlogo 
za izdajo subvencionirane vozovnice v sklopu 
Integriranega javnega potniškega prometa kadar koli v 
tekočem študijskem letu.

V uporabi je enotna subvencionirana vozovnica IJPP 
(Integrirani javni potniški promet). Na voljo vam je 
tudi storitev e-vloge, ki omogoča, da oddate vlogo prek 
spleta s pomočjo e-edintitete (digitalno potrdilo ali 
smsPASS)  preko portala eUprava. Vozovnica je skupna 
za vlak in medkrajevni avtobus. 

Medkrajevna vozovnica Slovenija omogoča prevoz 
na vseh medkrajevnih linijah po Sloveniji in ne samo na 
liniji bivališče – izobraževalna ustanova in jo lahko kupi 
vsak študent, ne glede na lokacijo bivališča in lokacijo 
izobraževalne ustanove. Mesečna vozovnica omogoča 
neomejeno število voženj na vseh medkrajevnih linijah 
na območju Slovenije. Kupite pa lahko tudi vozovnico za 
10 voženj na mesec. 

Z medkrajevno vozovnico Slovenija lahko na relacijah 
poljubno izbirate med prevoznimi sredstvi (npr. iz 
Ljubljane se lahko do Maribora peljete z avtobusom ali 
vlakom). S consko vozovnico za mestni promet lahko 
vstopate na medkrajevne avtobuse ali vlak, ki vozijo na 
območju, za katerega ste kupili mestno vozovnico (velja 
za Ljubljano in Maribor). 

Za  prevoz z mestnimi avtobusi medkrajevna vozovnica 
Slovenija ne velja, saj velja samo za medkrajevne 
avtobuse ali vlak. Da imate tudi mestno vozovnico, ki je 
na voljo npr. v Ljubljani in Mariboru morate si morate 
urediti kombinirano vozovnico oz. jo kupiti ločeno.

UREDITE SI SUBVENCIONIRAN PREVOZ
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Pri mesečni vozovnici in vozovnici za 10 voženj na 
mesec je treba  na vlogo navesti območje mestnega 
prometa, ki/če ga potrebujete.

Mesečna vozovnica Letna vozovnica

Vozovnica Slovenija 
(medkrajevni promet)

Vozovnica Slovenije 25 € 200 €

Vozovnica za 10 voženj 
na mesec

20 € 160 €

Doplačilo za kombinirano 
vozovnico (medkrajevni + 
mestni prevoz)

Ljubljana: za območja 
1, 2 in 3

10 € 100 €

Maribor 5 € 50 €

Kranj, Koper, Novo mesto, 
Celje, Krško, Murska Sobota

brezplačno brezplačno

MESTNI PROMET (če ne 
uporabljate medkrajevne-
ga prometa)

Ljubljana cona 1 20 €

Ljubljana cona 2 in 3 25 €

Maribor 16 € 160 €

Novo mesto, Kranj, Koper, 
Celje, Krško

5 € 50 €
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12 KLJUČNIH ODGOVOROV O SUBVENCIONIRANEM PREVOZU

Recenzija:  M
inistrstvo za infrastrukturo, D

irektorat za trajnostno 
m

obilnost in prom
etno politiko (decem

ber 2022)

•	 Ali je treba v vlogi navesti uporabo vlaka med 
lokacijami? Za medkrajevni promet ne navajate 
medkrajevne relacije, če ste izbrali vrsto vozovnice 
MESEČNA VOZOVNICA. Če ste na vlogi izbrali vrsto 
vozovnice VOZOVNICA ZA 10 VOŽENJ NA MESEC pa 
navedete vstopno in izstopno postajo. 

•	 Če ne porabim 10 voženj na mesec, ali se te vožnje 
lahko prenesejo v naslednji mesec? Neizkoriščene 
vožnje se ne prenašajo v naslednji mesec. 

•	 Kje lahko preverim preostanek vozovnic za 10 
voženj na mesec? Število preostalih voženj preverite 
pri vozniku ali sprevodniku oz. na stacionarnem 
prodajnem mestu. 

•	 Ali zadošča digitalno potrdilo spletne banke, ki ga 
že uporabljam? Storitve eUprave lahko uporabljate s 
potrdili SIGEN-CA, Pošta®CA, AC NLB in Halcom CA. 

•	 Koliko časa traja, da dobim odgovor o statusu 
elektronsko oddane vloge? Odgovor prejmete v 
nekaj minutah. 

•	 Kdo ne more oddati e-vloge? Vloge ne more oddati 
vlagatelj, ki nima e-identitete.

•	 Kaj če pozabim šifro elektronsko oddane vloge? 
Ko je vaša vloga odobrena, lahko s šifro opravite 
nakup vozovnice. Pri spletnem nakupu vozovnice se 
šifra vloge prenese sama. Na prodajnem mestu lahko 
nakup izvedete na podlagi priloženega osebnega 
dokumenta in EMŠO številke. 

•	 Ali lahko izvedem samo spletno oddajo vloge, 
plačilo in prevzem vozovnice pa izvedem na 
prodajnem mestu? Lahko, vendar v začetku 
študijskega leta tega ne priporočamo, ker s tem 
ustvarjate dodatne vrste pri prevoznikih. Bolje je 
kupiti vozovnico na spletu. Portal e-Uprave vam nudi 
povezavo do spletnih strani prevoznikov. Študentje, 
ki še nimate kartice IJPP  jo prav tako lahko naročite 
preko spleta s klikom na povezavo na odobreni vlogi.

•	 Kako dolgo je omogočena oddaja elektronske 
vloge in spletni nakup vozovnic? Oddaja elektronske 
vloge in spletni nakup lahko opravite kadar koli v 
tekočem študijskem letu. 

Vse lahko uredite doma in se tako izognete obisku 
poslovalnic, da bi pridobili  subvencionirano 
vozovnico. Med nakupom in validacijo pa mora preteči 
najmanj 30 minut. 

•	 Kako dolgo je omogočena oddaja pisne vloge 
in osebni nakup vozovnic? Oddaja pisne vloge in 
osebni nakup vozovnice lahko opravite kadar koli v 
tekočem študijskem letu.

•	 Kje kupom mestno vozovnico? Z novim študijskih 
letom je omogočen nakup mestnih vozovnic na vseh 
prodajnih mestih prevoznikov.

•	 Kje prekličem izgubljeno IJPP kartico? Kaj se stori, 
če se kartica zlomi in ne deluje? Izgubljeno IJPP 
kartico prekličete na stacionarnih prodajnih mestih 
prevoznikov, ki vam istočasno izdelajo duplikat. 
Kartico zamenjate za duplikat na prodajnem mestu 
prevoznika. Vozovnice na kartici se prenesejo na 
duplikat. 

•	 Za vse informacije se lahko obrnete na brezplačno 
telefonsko številko: 080 45 77 (Klicni center za IJPP 
vozovnice) ali https://subvencije.ijpp.si/. 

Viri: https://www.gov.si/teme/integriran-javni-potniski-promet/, 
https://subvencije.ijpp.si/, https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobraze-
vanje-kultura/visoka-in-visja-sola/subvencionirana-vozovnica.html.

Oddaja vloge za izdajo subvencionirane 
vozovnice na spletu
•	 Od 21. 9. 2022 je za študente možen nakup 

subvencionirane vozovnice za novo študijsko leto.
•	 Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice oddate 

elektronsko na portalu eUprave na: https://e-uprava.
gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-
visja-sola/subvencionirana-vozovnica.html. Prijavite s 
svojo e-identiteto (digitalno potrdilo ali smsPASS na 
mobilnem telefonu). Postopek pridobitve e-identitede 
(izdane fizični osebi – vlagatelju) traja nekaj dni. Če 
je še nimate, obiščite www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-
potrdila/fizicne-osebe/ in www.si-trust.gov.si/sl/si-pass/
mobilna-identiteta/.

•	 V eni minuti od oddaje elektronske vloge v 
mojo eUpravo prejmete odločitev za nakup 
subvencionirane vozovnice. Če je vloga odobrena in 

ste do subvencioniranega prevoza upravičeni, lahko 
nadaljuje spletni  nakup subvencionirane vozovnice. 
Uporabnike portala eUprava bo elektronska 
identifikacija avtomatsko preusmerila na spletno stran 
prevoznika, ki ga boste izbrali za nakup vozovnice. 

•	 Če že imate IJPP kartico, boste po zaključenem 
spletnem nakupu subvencionirano vozovnico prevzeli 
na validatorjih na prevoznih sredstvih (kartico  prislonite 
na terminal na avtobusu). Sočasno se bo na vašo 
kartico zapisalo podaljšanje statusa za novo študijsko 
leto 2023/2024. V nasprotnem primeru IJPP kartico in 
vozovnico prejmete na domači naslov po pošti.
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VPIS NA FAKULTETO V TUJINI 

Prijava na tujo fakulteto ne ovira prijave na slovenske 
fakultete. Od države, kamor se želite odpraviti je odvisno 
ali ustrezate pogojem za sprejem v izbrani program. 
Prijavite se lahko na več institucij hkrati in počakate, kje 
boste sprejeti. V tem primeru je korektno, da institucije, 
na katere se ne boste odločili vpisati, obvestite o svoji 
izbiri in se jim zahvalite za ponujeno priložnost.

KAKO POTEKA PRIJAVA
Najprej dobro premislite kakšne so vaše želje in 
pričakovanja glede študija ter definirajte vaša zanimanja. 
Z iskanjem informacij je priporočljivo začeti pri instituciji, 
ki razpisuje izbrani program. Povprašajte jih o pogojih 
vpisa (postopek prijave, roki prijave). Na večino univerz 
se je treba prijaviti nekaj mesecev prej, zato poskrbite za 
pravočasno oddajo potrebne dokumentacije za vpis, kot 
so npr. prevedena in overjena potrdila o šolanju, potrdila 
o znanju tujega jezika, priporočila pedagogov.

Začnite dovolj zgodaj – približno leto in pol pred 
načrtovanim začetkom študija. Pol leta je potrebnega 
za iskanje informacij po spletu in pri institucijah 
o izobraževalnih sistemih, šolah in programih ter 
zbiranje informacij o postopku prijave, rokih in 
potrebnih dokazilih. 
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S ČE RAZMIŠLJATE O ŠTUDIJU V TUJINI: 
•	 Če se vpisujete na dodiplomski študij, iščite »bachelor 

programe (undergraduate)«, ki so namenjeni 
dijakom po končani srednji šoli.

•	 O študijskih sistemih v državah, ki so članice Evropske 
unije (EU), lahko spremljate portal Ploteus na 
spletni strani www.ec.europa.eu/ploteus. Podatki 
za evropske države, ki ne spadajo v EU, so objavljeni 
na spletni strani Eurydice (www.eurydice.si, iščete 
lahko tudi Eurypedia). Podatki za neevropske države, 
pa so objavljeni na spletnih straneh mednarodnega 
združenja univerz.

•	 Prepričajte se, da sta študij in program akreditirana 
(to pomeni javno veljavna). To je osnovni pogoj za 
začetek procesa vrednotenja oziroma priznavanja 
izobrazbe v Sloveniji. Kje preveriti javno veljavnost 
programa? Direktno pri instituciji, na tuji pristojni 
državni instituciji (npr. ministrstvo pristojno za 
izobraževanje), prek pisarne ENIC-NARIC.

•	 Posebno pozornost posvetite prijavi in rokih za 
prijavo (največ informacij najdete na spletni strani 
želene univerze, preverite, ali so morda roki za tuje 
študente drugačni), da boste lahko začeli z zbiranjem 
dokumentov dovolj zgodaj.

•	 Pozanimajte se o potrebni dokumentaciji: 
prevedena in overjena potrdila o šolanju in uspehu, 
priporočila profesorjev, dobro motivacijsko pismo ipd.

•	 Preverite, ali morate opravljati dodatne teste 
– jezikovne, sprejemne in druge; različne oblike 
sprejemnih izpitov so stalnica umetniških programov 
in medicine, prav tako so izpiti pogosti pri sprejemu 
na študij v ZDA.

•	 Pri iskanju možnosti ocenjujte z različnimi vnaprej 
določenimi  kriteriji, saj boste le tako lahko potem 
pripravili končno izbiro institucij in programov, 
na katere se boste prijavili – kriteriji so lahko 
način poučevanja, vsebina programa, možnost 
raziskovalnega, terenskega dela ali prakse, obštudijske 
aktivnosti, razmerje med številom študentov na 
profesorja in drugi; na spletu so objavljene tudi 
različne lestvice, kjer lahko preverite, kam se uvršča 
izbrana univerza, a pri tem preverite kriterije lestvice.

•	 Kakšne so možnosti financiranja: štipendije doma in 
v tujini, posojila, možnost dela v tujini.

•	 Stroški pred odhodom in v času študija: stroški 
izpitov in prijav, prevodov, potni stroški, v času študija 
pa šolnine, bivanje, prehrana, zavarovanje, pri čemer 
pa upoštevajte vsa leta trajanja programa.

Čas študija izkoristite za nabiranje novih izkušenj 
in poznanstev. Študij v tujini vam omogoča tudi 
utrjevanje jezika, spoznavanje drugačne kulture 
in dobro referenco za vašo prihodnost. 

V pomoč pri vpisu na fakulteto v tujini vam je lahko 
tudi portal studyportals.com, kjer lahko iščete med 
dodiplomskimi programi izobraževalnih ustanov iz 
petdesetih držav, najdete različne štipendije ter si 
preberete mnenja starejših študentov. Priročen portal 
je tudi studyineurope.eu, kjer prav tako lahko brskate 
med programi in imate tudi pregled ter opis študija v 
najpopularnejših evropskih državah. 

Večina evropskih držav ima krovne spletne strani, kjer 
dobite vse informacije o študiju. Nekaj več časa pa 
vam bo vzelo iskanje o štipendijah Slovenije za študij 
v tujini in štipendijah tujih držav, posojilih, stroških 
pred odhodom (izpiti, potni stroški, prevodi, bivanje, 
zavarovanje, prehrana, šolnine).
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ŠTUDENTSKO DELO 

Široka ponudba študentskih del omogoča, da lahko 
razvijate številna znanja in kompetence. Bodite 
prilagodljivi za različne situacije,   soočili se boste z 
raznovrstnimi delovnimi okolji, nalogami in kolektivi. 
Pilili boste jasno komunikacijo, sposobnost timskega 
dela in učinkovito prilagajanje spremembam, kar je 
visoko cenjena kompetenca na trgu dela. Študentsko 
delo vam lahko pomaga na poti do sanjske zaposlitve 
oz. pri oblikovanju kariernih priložnosti, saj navezujete 
dragocena poznanstva in razvijate ciljno usmerjena 
znanja. Ko odkrijete vašo želeno pot, si poiščite ustrezno 
študentsko delo na vašem področju, da nadgradite svoje 
znanje tudi v praksi. 

Študentsko delo lahko opravljajo: 
•	 študentje, ki imajo status rednega ali izrednega 

študenta v Sloveniji ali v tujini, 
•	 izredni dijaki (udeleženci izobraževanja odraslih), ki so 

mlajši od 26 let,
•	 tujci, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov 

opravljajo študijske obveznosti v Sloveniji in tujci, ki 
študirajo v Sloveniji.

M
elanie Buhin, Študentski servis, d.o.o.  

Veronika G
erbic, e-Študentski Servis

Ko boste zbrali vse potrebne informacije in se odločili, 
kam boste vložili prijavo, bo sledilo opravljanje potrebnih 
izpitov, zbiranje, overjanje in prevajanje dokazil. Pridobiti 
boste morali priporočila, pripraviti in oddati vlogo za 
sredstva in seveda tudi dodati prijavo. Po sprejemu bo 
treba urediti tudi vizo in zdravstveno zavarovanje (odvisno 
od države študija), pa tudi organizirati namestitev in pot. 
Pred odhodom uredite tudi pooblastilo nekomu, da bo 
lahko urejal vaše zadeve v Sloveniji.
 
ŠTIPENDIJE ZA ŠTUDIJ V TUJINI
Pri financiranju študija v tujini vam lahko pomagajo 
različne domače in tuje štipendije (npr. štipendije tujih 
vlad). Spremljajte razpise in se pravočasno prijavite. 
V Sloveniji so vam na voljo: Zoisove in državne štipendije, 
štipendije za dodiplomski in podiplomski študij v tujini 
–  Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski 
sklad RS (štipendije Ad futura), kadrovske štipendije, 
če se s študijem v tujini strinja delodajalec, Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport, nekatere občine, 
lokalni študentski klubi, Rotary International, Fundacija 
akademika dr. Antona Trstenjaka idr. Preverite tudi 
morebitno združljivost posameznih štipendij. 

Večina držav tujim študentom omogoča pridobitev 
štipendij med študijem, kot tudi subvencije bivanja. 
Zopet se srečate z različnimi razpisnimi pogoji (npr. 
uspeh zadnjih dveh letnikov dijaka in rezultat na maturi, 
prihodki družinskih članov, oddaljenost od bivališča, 
prevodi dokumentov, pretvorbe ocen, potrdilo o znanju 
tujega jezika). Vseeno bodite pozorni na razpise tujih 
institucij za tuje državljane (npr. štipendije tujih vlad, 
ali financiranja raziskovanj ipd.), štipendije Ad Futura, 
štipendije ministerstev. 

PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA
Naziv pridobljen v tujini je v Sloveniji možno uporabljati 
v izvorni obliki, torej brez prevajanja v slovenski jezik 
(npr. Bachelor of Science in Biology, ZDA). Po zaključku 
izobraževanja v tujini je možno pri slovenskem centru 
ENIC-NARIC podati vlogo za vrednotenje izobraževanja. 
Vrednotenje izobraževanja ni obvezno, je pa v postopku 
vrednotenja izdano mnenje lahko v pomoč pri 
dokazovanju ravni oziroma stopnje izobrazbe.

12 RAZLOGOV ZAKAJ ŠTUDIRATI V TUJINI?
1. Spoznati samega sebe.
2. Postati neodvisen in samozavesten z jasno 

postavljenimi cilji.
3. Utrjevanje ali učenje jezikov.
4. Večja izbira študijskih programov in priložnosti za 

dodatna izobraževanja.
5. Učiti se na način, ki ga še ne poznaš.
6. Študirati ravno to, kar vas zanima. 
7. Doseči komunikacijske spretnosti skozi interakcijo z 

ljudmi iz različnih okolij.
8. Ustvariti si boljše poklicne možnosti.
9. Pridobiti mednarodno razsežnost in globalno 

perspektivo.
10. Doživeti in raziskati svet ter spoznati ljudi iz celega 

sveta in različnih kultur.
11. Povečati razumevanje drugih kultur. Pridobiti 

drugačen pogled na lastno državo in kulturo.
12. Uživati v novih dejavnostih, katerih doma ni 

priložnosti spoznati in doživeti.

Vpišete se lahko v katerikoli študentski servis ali v več 
hkrati. Način prijave se med študentskimi servisi nekoliko 
razlikuje, lahko poteka preko spletne strani (obrazca), 
maila ali telefona, preko aplikacije ali osebno. Študentski 
servisi spodbujajo izbiro elektronskih poti, ne le da boste 
sami prihranili čas, storitve so urejene enako učinkovito. 
Ko ste enkrat vpisani v študentski servis, pridobijo 
le-ti podatke direktno iz šol/fakultet (Baza EVŠ in 
CEUVIZ). Vendar podaljšano članstvo še ne pomeni tudi 
podaljšanih napotnic, zato morate ob začetku šolskega 
oz. študijskega leta podaljšati tudi napotnice oz. naročite 
nove, za delodajalce pri katerih trenutno delate. 

Ponudbo študentskih del spremljajte na spletnih 
straneh študentskih servisov, lahko vas o ponudbi 
obveščajo na elektronski naslov, preko družbenih 
omrežjih ali na spletnih straneh podjetij. Če imate že 
izbrano podjetje, pri katerem bi se želeli v prihodnosti 
zaposliti, a trenutno nimajo razpisanih mest, jih 
sami kontaktirajte in povprašajte, ali v določenem 
oddelku iščejo pomoč študenta za kakšna opravila 
(administrativna dela, lažja fizična dela, pakiranje, 
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etiketiranje, družbena omrežja). O izbiri študentskih del 
pa vam lahko svetujejo tudi po telefonu ali osebno na 
študentskem servisu. 

Ko izberete študentsko delo, se nanj prijavite kot je 
zapisano v oglasu (nekateri delodajalci prijave zbirajo na 
mail, drugi izključno preko študentskega servisa, tretji 
preko drugih obrazcev (npr. izpolnite vprašalnik), ustno 
po telefonu ipd. Bodite dosledni in upoštevajte zapisano, 
saj že s tem potencialnemu delodajalcu podate prvo 
informacijo o sebi. 

S ponudnikom dela ne opredelite le urne postavke, 
ampak tudi pogoje dela, trajanje, rok plačila oz. kdaj 
lahko pričakujete plačilo. Priporočljivo je skleniti pisni 
dogovor. Preverite urno postavko, ki so jo zapisali na 
oglasu, ter ali je le ta bruto ali neto. Dogovorite se tudi, 
ali ste plačani na delavnik ali na uro – to je pomemben 
podatek za vas, če boste morali delati nadure in ali boste 
zanje plačani. Nekatera podjetja imajo omejeno število 
ur, ki jih lahko na mesec opravi dijak oz. študent. 

Pozanimajte se kako je v primeru neplačila. Študentski 
servis je posrednik oz. mediator med dijakom oz. 
študentom in ponudnikom in lahko večino primerov 
uspešno reši. Povprašajte jih ali zalagajo plačila (npr. 
nekateri študentski servisi za določena podjetja, s 
katerimi imajo dobre izkušnje in so redni plačniki, založijo 
plačilo, to pomeni da vi dobite denar takoj ko pridobijo 
napotnico), preverite pritožbe za posamezno podjetje in 
kako navadno urejajo morebitne težave. 

Napotnico naročite pred pričetkom dela. Študentski 
servisi ponujajo različne možnosti naročila napotnic, 
preko spletne strani oz. spletnega obrazca, aplikacije, ali 
jih preprosto pokličete in vam izdajo napotnico. V kolikor 
začnete z delom, preden naročite napotnico, tako vi kot 
delodajalec tvegata globo s strani inšpektorja, saj delate 
na črno. Pred pričetkom dela podjetje še preverite na 
spletni strani www.neplacniki.info, na kateri so zbrana 
podjetja, ki zamujajo s plačilom več kot 60 dni. 

Urne postavke objavljene v oglasih za študentsko delo 
so navadno neto zneski. Torej plačilo, ki ga dijak ali 
študent dobi nakazanega na bančni račun. Medtem ko 
bruto znesek vključuje še prispevke, ki jih mora plačati 
podjetje, ki je študenta najelo. Med njimi je 15,5 % 
prispevek za dijakovo ali študentovo pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje. Preko tega prispevka se vam 
študentsko delo šteje v pokojninsko dobo (pogovorno 
delovno dobo, vendar bodite pozorni na razlikovanje)*, 
ampak glede na znesek plačanega prispevka in ne glede 
na količino dela. 

*POKOJNINSKA DOBA: Z opravljanjem dela preko študentske 
napotnice pridobite pokojninsko dobo, ki se vam bo upoštevala, ko 
se boste upokojili. Torej, ko se boste upokojevali, se vam bodo seštele 
vse pokojninske dobe, tako tiste pridobljene s študentskim delom kot 
tiste z redno zaposlitvijo. Torej, prispevki, ki se odvajajo dijakom oz. 
študentom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, so le prispevki za 
pokojninsko dobo.  
DELOVNA DOBA: Pridobite jo z delom v rednem delovnem razmerju.

Ker ste mlajši od 26 let, in če vas starši uveljavljajo kot 
vzdrževane družinske člane, lahko zaslužite 3.969,79 
€ neto (velja za leto 2022). V kolikor je znesek višji je 
dohodnina 16 % od zneska preseganja. 

Ko vas starši ne bodo uveljavljali kot vzdrževanega člana, 
boste lahko uveljavljali še posebno olajšavo (3.500 €) 
in splošno olajšavo 4.500 € + (19.261,43 €  – 1,40427 x 
skupni dohodek za zaslužek do 13.716,33), 4.500 € za 
zaslužek nad 13.716,33 €. V enem letu boste lahko, če 
bodo izpolnjeni vsi pogoji zaslužili največ 12.684,00 € 
bruto oz. 11.957,72 € neto (velja za leto 2022). 

Ko z delom začnete imejte v mislih, da je točnost 
prva odlika pri opravljanju kakršnega koli dela. Sledite 
navodilom delodajalca oz. nadzornika. Če nečesa 
ne veste, se nikakor ne bojte postavljati vprašanj. 
Pri delodajalcu ste ne le zato, da se nekaj naučite in 
pridobite nove spretnosti, ampak tudi, da svoje delo 
opravite korektno. Vsak dan si zapišite, kakšno delo ste 
opravljali in koliko ur. Če delo, ki ga opravljate, ni delo, 
za katerega ste se dogovorili na začetku, to delodajalcu 
vljudno omenite in poskušajte najti skupno rešitev za 
nadaljevanje sodelovanja. 

Minimalna urna postavka: 6,17 € bruto (5,21 € neto).

Primer zaslužka 140 €

Bruto znesek: 140 € 

Tvoj prispevek za PIZ (15,5 %): 21,70 €

Tvoj neto dohodek (dobiš na račun): 118,30 €

Strošek delodajalca (brez DDV): 187,24 €

Tvoja pokojninska doba: 4 dni

KOLOFON 

Medij Priročnik Fax Vpisnik 2023 izdaja družba 
Mogenas d.o.o., Za krajem 5, 1000 Ljubljana. 

Glavna in odgovorna urednica: Nika Gruden 
Vsebine: Maja Ceglar
Fotografije: Freepik.com, Unsplash.com, Pexels.com

Prelom: David Rupčič 

Tiskano v Sloveniji, naklada 16.000 izvodov, 2022

Primer: Dijak ali študent dela za plačilo 7 € bruto 5 ur 
na teden. V enem mesecu je bruto znesek 140 € za 
20 opravljenih ur. Dijaku ali študentu to prinese 4 dni 
pokojninske dobe, v celotnem šolskem ali študijskem 
letu pa 1 mesec in 6 dni. 

* Izračuni o delovni oz. pokojninski dobi so informativne narave, saj se 
spreminjajo glede na zadnji javno objavljen podatek o povprečni plači. 

V pomoč pri izračunih so vam lahko spletni kalkulatorji, 
s katerimi lahko preračunate bruto – neto znesek oz. 
izračun višine nakazila na vaš bančni račun. Pri višini 
zaslužka bodite pozorni, da v kolikor zaslužek presega 
400 € prosite za razdelitev na več zneskov (plačil), saj se 
od zneskov višjih od 400 € plača akontacija dohodnine 
v višini 22,5 % davčne osnove (torej se vaš zaslužek 
zmanjša za 10 %). 
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Od katerega trenutka po začetku uporabe so 
kontracepcijske tabletke učinkovite? Zaščita pred 
zanositvijo se začne že prvi dan jemanja kontracepcijskih 
tabletk, če prvo tabletko vzamete na prvi dan menstruacije.

Stranski učinki uporabe kontracepcije: Med 
najpogostejše stranske učinke spadajo glavobol, 
napetost v dojkah, občutek napetosti v spodnjem 
delu trebuha, rahla slabost, nihanje v razpoloženju in 
možnost vmesnih krvavitev (predvsem prve 3 mesece), 
ki nastopijo v času med dvema menstruacijama, manjši 
libido, redkeje tudi izpadanje las. Večina učinkov v nekaj 
mesecih izzveni ali se omili. 

Spolni odnos, ki se začne brez kondoma in konča z 
njim: Priporočljivo je, da ima partner kondom ves čas 
odnosa, saj se prevečkrat zgodi, da semenska tekočina 
pred končnim izlivom botruje neželeni zanositvi. 

Vpliv uporabe kontracepcije na telesno težo: Za 
skoraj vse vrste tabletk in drugih oblik kontracepcije 
(maternični vložek ali vaginalni obroček) raziskave trdijo, 

10 ODGOVOROV NA VPRAŠANJA O ZAŠČITI

Kontracepcijske tabletke ali kondom? Ginekologi 
svetujejo zaščito z obema – zaščita pred nezaželeno 
nosečnostjo in preprečitev prenosa spolno 
prenosljivih bolezni. 
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da se telesna teža ženske, ki kontracepcijo uporablja, 
ne spremeni. Če se ženska zredi, se mora vprašati, ali je 
morda spremenila slog življenja, ali je zmanjšala telesno 
aktivnost in ali uživa večje obroke. Obstaja pa majhen 
delež tistih, ki pridobijo na telesni teži. 

Viroza in učinkovitost kontracepcijske tabletke: 
Ob virozi je tabletka enako učinkovita. Učinkovitost se 
zmanjša le ob jemanju določenih antibiotikov – pred tem 
se posvetujte z zdravnikom.

Ali uživanje alkohola vpliva na učinkovitost 
kontracepcijske zaščite? Alkohol in kajenje ne vplivata 
na učinkovitost. 

Vmesne krvavitve med uporabo kontracepcije: Vzrok 
je lahko pozabljena tabletka ali pa premalo močna 
tabletka – v tem primeru je treba zamenjati trenutne 

Če kondom med spolnim odnosom poči? Treba 
je vzeti tabletko za nujno kontracepcijo (tabletko z 
ulipristalacetatom v 120 urah po spolnem odnosu, 
tabletko z levonorgestrelom v 72 urah po spolnem 
odnosu, v obeh primerih najbolje čim prej po 
nezaščitenem spolnem odnosu), ki jo lahko brez 
recepta kupite v lekarni.



SKYN – FEEL EVERYTHING*

Da zima še bolj sproščena, igriva, in vroča... Da bosta 
drug drugega začutila še bolj in občutila vse …

NASLEDNJA GENERACIJA KONDOMOV SKYNFEEL™ 
je izdelana iz tehnološko naprednega materiala brez 
lateksa, ki je tako mehak in udoben, da ga skoraj ne 
boste občutili.

SKYN® kondomi so narejeni iz sintetičnega 
poliizoprena, ne vsebujejo naravnega lateksa in 
so primerna izbira za ljudi z ugotovljeno alergijo 
na naravni lateks ali s sumom nanjo. 

Pravilna uporaba kondomov lahko pomaga 
zmanjšati tveganje za nosečnost, HIV/AIDS in 
druge spolno prenosljive bolezni, vendar nobena 
oblika kontracepcije ne zagotavlja 100% zaščite.

*SKYN – Občuti vse.
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Začetki razmerji so obdani s pričakovanji in svežo 
očaranostjo in zaljubljenostjo, tako da lahko hitro 
spregledate pravi jaz osebe nasproti oz. pri njih in pri sebi 
zanemarite znake potencialnih rdečih zastavic.

Spoznavanje preko mobilnih aplikacij
Današnji čas zaznamuje spoznavanje partnerjev preko 
spletnih/mobilnih aplikacij. Takšen način ima tako 
svoje prednosti, kot slabosti. V mislih imejte pasti 
spleta. Zavedajte se, da nekdo s katerim se dogovorite 
za zmenek ni nujno tisti za katerega se izdaja preko 
socialnih omrežij. Prav tako je prvi vtis lahko varljiv in 
je pomembno osebo spoznati, preden se odločite za 
nadaljnje korake. Z uporabo spletnih aplikacij in socialnih 
omrežij naletite še na eno past, na katero velikokrat 
pozabimo. Socialna omrežja so dandanes polna popolnih 
fotografij oseb, razmerij, potovanj in uživaškega življenja. 
To lahko v nas vzbudi občutke pretirane krivičnosti do 
sebe, svojega razmerja ali življenja. Zelo hitro se lahko 
vzbudijo občutki manjvrednosti, neuspešnosti in s tem 
pade naša samozavest. Zavedati se je potrebno, da za 
sliko popolnega para ali osebe stoji veliko več zgodb, kot 
tiste, ki nam jih prikazujejo na svojih profilih. 

Na to temo si lahko ogledate tudi kar nekaj dokumentarnih 
filmov oz. docu-serij (The Social Dilemma, Inventing 
Anna, The Tinder Swindler, Fake Famous, The Story of 
Content, Swiped: Hooking Up in the Digital Age). 

Izgradnja trdnega odnosa
Stebri zaljubljenosti in ljubezni izhajajo iz naše globine, 
podzavesti. Zastavljeni so tako globoko, da se jih, še 
posebej v prvih partnerskih zvezah, niti ne zavedamo. 
Izvirajo iz občutkov in doživljanja ljubezni iz otroštva. 
Shranjeni so kot čustveni spomini in se prebudijo, ko 
se srečamo z zaljubljenostjo. Ob partnerju se ti stari 
občutki nežnosti, sprejetosti, pripadnosti, ljubljenosti 
ponovno prebudijo. Vendar po idealizaciji zveze in ko se 
s partnerjem bližje spoznamo, ga pričnemo dojemati kot 
človeka, ki ima tako kot mi sami napake in nas lahko jezi 
vse, česar prej nismo zavedno opazovali ali pa kar nam je 
bilo celo privlačno. Na tej stopnji razmerja je treba graditi 
trden odnos in se spoprijeti z reševanjem teh občutkov. 

Vzpostavitev utečene komunikacije 
Velikokrat slišimo kako pomembna je komunikacija 
s partnerjem. Kako nujno je, da smo odprti drug do 
drugega in da si povemo tisto, kar nam leži na duši. 
Dejstvo je, da to ni vedno tako lahko kot se sliši. Na 
naš način komunikacije in soočanja s problemi vpliva 

PRVE PARTNERSKE ZVEZE 

A
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naše otroštvo, vzorci, ki smo jih prejeli s strani staršev in 
njunega odnosa do nas in sebe. Zgoraj opisani primeri 
prikazov sodobnih razmerij lahko na nas naredijo 
pritisk, ampak v partnerstvu ni formule. Vedeti je treba, 
da prihajamo in različnih okolij, z različnimi vzorci in v 
partnerstvu se po navadi prav naši ranjeni in globoko 
prizadeti deli vzbudijo. 

Opazujte se v razmerju in se zavzemite za to, kar si želite. 
Ostanite zvesti sebi, izhajajte iz sebe in bodite odprti 
sami do sebe. Zavedajte se, da boste zagotovo naleteli 
na različna stališča, občutke, kot jih ima partner, saj nas 
zaznamujejo drugačne življenjske izkušnje. Takrat je 
pomembno, da na nežen in sprejemajoč način drug 
drugemu to podelite. Poveste, da se z nečim ne strinjate 
in skušate slišati drugega zakaj on meni drugače. Ko je 
prostor med partnerjema enkrat varen, lahko komunikacija 
in ranljivost do drugega brezpogojno stečeta. Pomembno 
je, da se poslušata in še bolj, da se tudi slišita. 

Prepoznavanje tihih znakov oz. »rdečih in zelenih 
zastavic« 
Noben odnos, partnerstvo ni popolno in v vsakem 
prihaja do težav, nesoglasij, neprijetnih občutkov, ki se 
v nas zbudijo. Vseeno pa prepoznajte določene vzorce v 
partnerstvih, ki so nezdravi in lahko vodijo do negativnih 
posledic. Pogovorno je priljubljen izraz, da ste pozorni 
na tako imenovane »rdeče zastavice« pri partnerju. To 
so znaki, ki kažejo na to, da lahko partnerstvo postane 
nezdravo. V obdobju zaljubljenosti in v začetkih veze jih 
po navadi zelo hitro spregledamo. Začnemo opravičevati, 
da ni tako mislil ali iščemo razloge in opravičila za dejanja. 

Pomembno je, da partnerju poveste, katera dejanja ali 
besede so vas prizadele oziroma so za vas v razmerju 
nesprejemljiva. Bodite pozorni, če se to ponavlja ali 
stopnjuje in takrat je pomembno, da nehate iskati 
opravičila za partnerjevo obnašanje. S tem ko iščemo 
opravičila ko nas je nekdo prizadel, sami sebe zalotimo, 
da v razmerju nekaj ni tako kot si želimo. 

Partner lahko počne nekaj bolečega drugemu prav 
zaradi že omenjenih vzorcev iz preteklosti. Drugega 
lahko prizadene nezavedno. Takrat je pomembno, da ste 
do partnerja odprti in da z njim o tem spregovorite. Če 
vas bo partner poslušal in upošteval ter nehal početi to, 
kar vas boli ste na pravi poti in partnerstvo se bo lahko 
razvijalo in rastlo. V nasprotnem primeru pa razmislite, kaj 
si želite od partnerja v prihodnosti in nehate idealizirati 
razmerje, ter nanj pogledate kar se da objektivno. 

tabletke za tabletke z več estrogena ali uporabiti kakšno 
drugo obliko, na primer vaginalni obroček. 

Kaj narediti v primeru, če pozabite vzeti tabletko? Če 
pozabite 1 tabletko, jo lahko nadomestite v naslednjih 12 
urah brez posledic za morebitno manjšo učinkovitost. Če 
pa je pozabljenih več tabletk, se je treba v istem ciklusu 

zaščiti s kondomom. Tabletke uporabite do konca tablice. 
Ko v naslednjem ciklusu ponovno pravilno jemljete 
tabletke, ste spet varne.

Ali lahko vaginalni obroček izpade iz nožnice? Takšni 
primeri so zelo redki, vzrok je lahko premalo globoko 
vstavljen obroček ali zelo močna menstrualna krvavitev.





Veliko brucov zaradi pomanjkanja prostora ne dobi mesta v državnih študentskih domovih. 
Rešitev so zasebne študentske hiše, kjer je tudi nivo bivanja višji. Najemanje sob za novo 
študijsko leto se vsako leto prične že po informativnih dnevih, zato si študenti najboljše sobe v 
Ljubljani vsako leto ogledajo in rezervirajo že v mesecu februarju ali marcu.  

Vse sobe imajo klasičen ali francoski balkon ter velike 
steklene površine, kar naredi sobe svetle in prijazne 
za študij. 
Študentska Hiša Šiška ima status mirnih sob, kar 
pomeni, da je v hiši zagotovljen mir za študij in počitek 
vse dni v tednu. Namenjena je študentom, ki iščejo 
kakovostno in urejeno okolje. 
Sobe so popolnoma opremljene. V vsaki bivata dva 
ali trije študenti. 

Mogenas Mladinski Mediji 

Študentska Hiša Šiška v Ljubljani 
Mirne študijske sobe za uspešne študente. 

kakovostne sobe, izbrani sostanovalci (uspešni študenti)
vsa infrastruktura v bližini; bus, trgovina, bankomat, restavracija, pizzerija, fitness, 
sauna, lekarna, bar, bowling, nakupovalno središče, igrišče, zelene površine
hiter dostop do fakultet v Centru ter za Bežigradom (bus = 15 min do centra)
stroški so med najnižjimi v LJ in so za vašo varnost navzgor omejeni   

Vrednosti na mesec, na osebo: 

Soba za enega 250 € +str.* / os.
Soba za dva 150 € +str.* / os.
Velika soba Balkon za dva 180 € +str.* / os. 
Soba Balkon za tri 120 € +str.* / os.
(*povprečni mesečni stroški 90 € so znani vnaprej)
Cene in ostale informacije so informativne in se lahko spremenijo. 

Za ogled in rezervacijo termina pokličite 
01 / 518 72 46, H.C. 01 / 518 72 45 ali 040 / 973 000 




