
SPLOŠNE INFORMACIJE V 
ZVEZI S PRIJAVO

IN VPISOM

Vodja referata za dodiplomski študij, 
Janja Sešek, prof. angl. In franc.



Prvostopenjski študijski programi (ne glede na smer študija) trajajo 3 
leta (6 semestrov) in skupno obsegajo 180 kreditnih točk po sistemu 
ECTS (Evropski sistem za prenos in zbiranje kreditnih točk), pri čemer 
je pri dvopredmetnih študijskih programih oziroma smereh nujna 
povezava z drugim dvopredmetnim študijskim programom oziroma 
dvopredmetno smerjo.

Po zaključenem prvostopenjskem študiju lahko študenti v okviru 
Filozofske fakultete nadaljujejo izobraževanje na drugostopenjskih 
programih iste stroke ali ob opravljenih diferencialnih izpitih tudi na 
študijskih programih sorodnih področij.

Več o predstavitvi študijskih programov in smeri ter povezovanju 
dvopredmetnih študijskih programov in smeri je na voljo na spletni 
strani 
https://www.ff.uni-lj.si/studij/dodiplomski-studij-1-stopnja/predstavit
ev-programov-1-stopnje

ŠTUDIJSKI PROGRAMI IN SMERI

https://www.ff.uni-lj.si/studij/dodiplomski-studij-1-stopnja/predstavitev-programov-1-stopnje
https://www.ff.uni-lj.si/studij/dodiplomski-studij-1-stopnja/predstavitev-programov-1-stopnje


 Prvo prijavo za vpis oddate preko elektronske vloge na 

spletnem portalu eVŠ  http://portal.evs.gov.si/prijava/ . 

 Pošljete lahko samo eno Prvo prijavo.

 Prijavo lahko oddate:

◦ S kvalificiranim digitalnim potrdilom , AAI-računom

◦ Brez kvalificiranega digitalnega potrdila, z uporabniškim imenom 

in geslom preko sistema SI-PASS

 Pred izpolnjevanjem prijavnega obrazca natančno 

preberite razpis za vpis in navodila za izpolnjevanje 

obrazca. 

    eVŠ - Prijava za vpis (rrc.si)

Prvi prijavni rok traja od 16. februarja do 19. 
marca 2021.

http://portal.evs.gov.si/prijava/
http://portal.evs.gov.si/prijava/
http://portal.evs.gov.si/prijava/
http://portal.evs.gov.si/prijava/
http://portal.evs.gov.si/prijava/
http://evs-test.rrc.si/prijava/
http://evs-test.rrc.si/prijava/
http://evs-test.rrc.si/prijava/
http://evs-test.rrc.si/prijava/


 V drugem prijavnem roku bodo razpisana vpisna mesta, ki bodo 

ostala prosta po zaključenem vpisu sprejetih v prvem prijavnem 

roku. Podatki o še prostih vpisnih mestih za drugi prijavni rok 

bodo 19. avgusta 2021 objavljeni na spletnem portalu eVŠ in na 

spletnih straneh visokošolskih zavodov.

 Drugo prijavo lahko oddajo kandidati in kandidatke, ki se niso 

prijavili v prvem prijavnem roku in tisti/e, ki niso bili/e sprejeti v 

nobenega od študijskih programov napisanih v Prvi prijavi ali se 

niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem 

prijavnem roku, oziroma so se iz tega študijskega programa 

izpisali do vključno 17.8.2021.

Drugi prijavni rok traja od 20. do 27. avgusta 
2021.



 Drugo prijavo za vpis prav tako kot prvo in na enak način oddate 

preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 

http://portal.evs.gov.si/prijava/ . 

 Pošljete lahko samo eno Drugo prijavo.
 Zadnji dan za elektronsko prijavo v eVŠ je 27. avgust 2021. Po 

tem datumu spremembe in odjave posameznih zapisanih želja 
niso več mogoče.

 Tudi pri drugi prijavi je možnost treh želja in velja enako kot pri 
prvi; pomemben je vrstni red zapisanih želja -  študijskih 
programov, saj boste uvrščeni v prvega, za katerega boste 
izpolnil vse pogoje.

 Pomembno je poudariti, da lahko napišete tri študijske programe 
pod tri želje, ni pa nujno, če si res ne želite vpisati in študirati na 
katerem od njih. Prav tako bodite pri izpolnjevanju prijave 
pozorni, da boste izpolnjevali pogoje za vpis v posamezni 
študijski program, ker sicer se študijska želja ne bo upoštevala.



Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest traja od 23. do 24. septembra 2021 
do 12. ure. 

V tem roku se lahko prijavijo: 
 kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem roku,
 kandidati, ki se s prvo ali drugo prijavo niso uvrstili v nobenega od želenih 

programov in 
 kandidati, ki so bili sprejeti v študijski program, ki se ne bo izvajal. 

Podatki o študijskih programih, ki bodo razpisali še prosta mesta, bodo 
objavljena na spletnem portalu eVŠ in spletnih straneh visokošolskih zavodov.

Vsak kandidat lahko odda največ tri prijave preko spletnega portala eVŠ in v 
vsaki navede en študijski program za katerega izpolnjuje pogoje za vpis. Vse 
potrebne priloge – zaključno spričevalo in spričevali 3.in 4. letnika vlagate 
elektronsko preko portala eVŠ.

ROK ZA ZAPOLNITEV ŠE PROSTIH VPISNIH MEST SAMO ZA IZREDNI ŠTUDIJ

http://portal.evs.gov.si/prijava/


Za vpis na univerzitetne študijske programe prve stopnje na FF je 

pogoj splošna matura in/ali poklicna matura in opravljen peti 

predmet splošne mature.  

Izključno splošna matura je pogoj na naslednjih prvostopenjskih 

programih Filozofske fakultete:  Prevajalstvo, Psihologija, 

Primerjalna književnost in literarna teorija in Rusistika.

Peti predmet splošne mature je pri večini študijskih programov 

lahko katerikoli predmet, v nekaterih študijskih programih pa so 

predmeti izmed katerih lahko izbirate točno določeni. To je navedeno v 

posebnem delu Razpisa za vpis, pri posameznem študijskem 

programu FF.

VPISNI POGOJI



 V prvem in drugem prijavnem roku kandidati in 

kandidatke, ki ste opravljali_e splošno maturo, 

poklicno maturo ali posamezni izpit splošne mature 

ne pošiljate nobenih spričeval in dokumentov. 

 V roku za zapolnitev vpisnih mest pa morate 

prijavi priložiti ustrezne dokumente(overjene kopije 

zaključnega spričevala – mature in spričevala zadnjih 

dveh letnikov srednje šole).

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV



 Če bo število prijavljenih kandidatov in 
kandidatk za vpis v prvem roku (s prvo 
željo)  za več kot 10% večje od razpisanega 
števila vpisnih mest za posamezni študijski 
program, bodo univerze s soglasjem Vlade 
Republike Slovenije do 5. aprila 2021 
sprejele sklep o omejitvi vpisa.

OMEJITEV VPISA IN MERILA ZA IZBIRO



 Rezultati izbirnega postopka bodo znani najkasneje do 30. julija 2021.

 Na študijskem programu, za katerega bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bo za vse 
prijavljene kandidate in kandidatke izbirni postopek po kriterijih, ki so s študijskim 
programom določeni ob omejitvi vpisa, in so tudi navedeni v razpisu. Kandidati in 
kandidatke bodo razvrščeni od najboljšega do najslabšega  in na študijski program se 
bo uvrstilo toliko najboljših kandidatov in kandidatk kot je razpisanih vpisnih mest.  

 Na seznam sprejetih se uvrstijo kandidati in kandidatke z enakim številom točk, kot 
jih je dosegla zadnja oseba glede na število prostih vpisnih mest, določenih s sklepom 
o omejitvi vpisa.

 Kandidati in kandidatke, ki boste v Prvi prijavi na prvem mestu napisali_e študijski 
program, za katerega ne bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, boste v ta program 
sprejeti_e, če boste izpolnjevali_e splošne pogoje za vpis.

 Če vsa mesta v programu, za katerega ne bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, zasedejo 
kandidati in kandidatke, ki so ta program napisali pod prvo željo, se kandidati in 
kandidatke, ki so ga napisali na drugem ali tretjem mestu, vanj ne morejo uvrstiti. Če 
pa bo kandidatov, ki so ta program napisali v prvi želji manj, kot je razpisanih mest, 
se na program uvrstijo tudi kandidati, ki so ta program navedli pod drugo ali tretjo 
željo, razvrščeni bodo po kriterijih navedenih v posebnem delu razpisa.

IZBIRNI POSTOPEK v prvem prijavnem roku



 Rezultati izbirnega postopka bodo objavljeni na 
portalu eVŠ najpozneje do 30. julija 2021. vsak 
kandidat ali kandidatka bo do sklepa o rezultatu 
izbirnega postopka dostopal_a na portalu eVŠ (
https://portal.evs.gov.si/prijava/) s svojim 
uporabniškim računom. Šteje se, da je sklep 
kandidatu, kandidatki vročen drugi delovni dan 
po dnevu objave sklepa na portalu eVŠ.

 Vse sprejete kandidate bo fakulteta po tem 
datumu povabila k vpisu, ki bo v prvi polovici 
avgusta. 

Rezultati izbirnega 
postopka



V drugem prijavnem roku poteka izbira 
kandidatov enako kot v prvem. 

 Kandidati, ki boste v Drugi prijavi na prvem mestu 
napisali_e študijski program za katerega se s prvo 
željo ni prijavilo več kandidatov kot je prostih mest, 
boste v ta program sprejeti_e, če boste izpolnjevali_e 
splošne pogoje za vpis.

 Če število prijav za študijski program napisan na 
prvem mestu (prva želja) presega število prostih mest, 
se kandidati izbirajo po enakem postopku kot v prvem 
roku.

 Izbirni postopek bo končan do 22. septembra 2021.

https://portal.evs.gov.si/prijava/


Za dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom v izbirnem postopku zaprosite hkrati z oddajo 

prijave za vpis, v kateri označite, da želite zaprositi za status kandidata s posebnim statusom (to 

označite pri izpolnjevanju prijave za vpis, kjer se izrečete „Želim zaprositi za dodelitev statusa 

kandidata s posebnim statusom“). 

Prošnjo z ustreznimi dokazili oddate preko portala eVŠ hkrati s prijavo za vpis ali najkasneje do 19. 

junija 2021 (v prvem prijavnem roku) ali do 27. avgusta 2021 (v drugem prijavnem roku).

Na seznam sprejetih se naknadno uvrstijo kandidati_ke s posebnim statusom, če v prvem roku 

izbirnega postopka izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v študijski program in v rednem izbirnem 

postopku niso bili sprejeti_e v nobenega od napisanih programov ter dosežejo najmanj 90% 

minimuma točk potrebnih za uvrstitev.

Opozorilo: priznanje posebnega statusa v izbirnem postopku velja samo za izbirni postopek. Za 

uveljavljanje posebnega statusa med študijem je treba kasneje, ko ste vpisani, oddati novo prošnjo 

preko študentskega informacijskega sistema fakultete.

 
 KANDIDATI S POSEBNIM       
 STATUSOM 



 Izmed vseh razpisanih dvopredmetnih študijskih programov 

oziroma smeri izberete poljubna dva, ki skupaj tvorita celoto. 

Kandidati in kandidatke, ki se prijavljate za dvopredmetni 

študij, morate v prijavi navesti oba izbrana študijska programa 

oziroma smeri kot eno željo. 

 Vsak od dveh dvopredmetnih študijskih programov oziroma 

smeri se točkuje posebej, zato obstaja možnost, da za en 

dvopredmetni program oziroma smer zberete dovolj točk, da bi 

se uvrstili, za drugega pa ne. V tem primeru niste sprejeti. 

SPECIFIKA FILOZOFSKE FAKULTETE – prijava na 
dvopredmetne študijske programe oziroma smeri



 V primeru prijave na dva dvopredmetna študijska programa oziroma 

smeri je smiselno v prijavo tudi pod drugo željo prijaviti dva 

dvopredmetna študijska programa oziroma smeri, saj ste  v tem 

primeru  izbrani na dva izmed vseh štirih dvopredmetnih študijskih 

programov oziroma smeri za katera izpolnjujete pogoje in zberete 

dovolj točk. 

 Obe želji morata vsebovati isti način študija – redni ali izredni.
 Primer: 
 1. Želja
 Anglistika – dvopredmetna smer / Francistika – dvopredmetni program
 2. Želja
 Primerjalna književnost in lit.t. – dvopredmetna smer /  Latinski jezik, 

književnost in kultura – dvopredmetni program
 3. Želja 
 ………



 Oseba, ki je zbrala dovolj točk za uvrstitev na 

Francistiko, na Anglistiko – dvopredmetna smer pa ne, 

je lahko sprejeta, če je zbrala dovolj točk še na 

katerem od dveh dvopredmetnih programov ali smeri 

druge želje – šteje vrstni red zapisanih želja. 

 Oseba je torej lahko sprejeta na kombinacijo 

Francistika – Primerjalna književnost in literarna teorija 

– dvopredmetna smer, ali pa če na Primerjalni 

književnosti in literarni teoriji – dvopredmetna smer ne 

doseže točk pa na kombinacijo Francistika – Latinski 

jezik, književnost in kultura.



 Študenti in študentke, ki želite zamenjati študijski program, se prijavite 

s prvo prijavo na razpis za vpis preko portala eVŠ, kot vsi kandidati novinci 

in kandidatke novinke.

 Študenti in študentke, ki ste enkrat že ponavljali letnik ali 

zamenjali študijski program, se na redni študij novega študijskega 

programa lahko prijavite in če ste sprejeti, vpišete, vendar je v 

tem primeru predvideno plačilo šolnine  skladno s 77. členom 

Zakona o visokem šolstvu.

 Študenti in študentke, ki bi želeli ponavljati prvi letnik na študijskem 

programu v katerega ste že vpisani, ne oddate prijave na eVŠ. Za 

ponavljanje letnika morate izpolnjevati pogoje, ki so določeni s 

posameznim študijskim programom. Letnik lahko ponavljate enkrat v času 

študija na isti stopnji.

ŽE VPISANI ŠTUDENTI, ŠTUDENTKE



Prijavni rok za vzporedni vpis in vpis na mesta za diplomante je od 1. do 17. 

septembra 2021. Prijava poteka preko spletnega portala eVŠ. Kandidati lahko oddate 

več prijav, v prijavi pa napišete en program. 

Diplomanti in diplomantke se lahko prijavite:
-  na razpisana mesta za diplomante (v tem primeru prijavi, ki jo oddate preko 
spletnega portala eVŠ priložite kopijo diplome in povprečno oceno študija ter kopijo 
maturitetnega spričevala) in 

- na vpisna mesta za redni in izredni študij na način in v rokih iz točke I. razpisa, kamor 
kandidirate s srednjo šolo. 

Za študij diplomantov je predvideno plačilo šolnine ne glede na to, ali gre za redni ali 
izredni študij (skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu).

Vzporedni študij: Študenti in študentke, ki se želite vpisati na vzporedni študij, morate 

na matičnem študiju izpolnjevati pogoje za vpis v višji letnik. Prijavi, ki jo oddate na 

spletnem portali eVŠ tudi priložite potrdilo o vpisu v višji letnik matičnega študija in o 

povprečni oceni ter kopijo maturitetnega spričevala. 

VZPOREDNI ŠTUDIJ IN ŠTUDIJ 
DIPLOMANTOV – VPIS V 1.LETNIK



 Prijavni rok za vpis v višji letnik (po merilih za prehode) je 
od 1. do 17. septembra 2021.

 Kandidati, ki se prijavljate za vpis v višji letnik, morate izpolnjevati 
tudi pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa, kamor se 
želite vpisati. Letnik, v katerega se lahko vpišete, določi 
visokošolski zavod v izbirnem postopku, glede na izpolnjevanje 
pogojev, ne glede na letnik, ki ga je kandidat označil v prijavi.

 Prijave potekajo preko portala eVŠ. Natisnjeno prijavo je skupaj s 
prilogami (kopija potrdila o zaključku srednje šole, potrdilo o 
opravljenih obveznostih na predhodnem študiju s povprečno oceno 
in učnimi načrti opravljenih obveznosti) potrebno oddati poleg 
prijave preko portala eVŠ.

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK –
(PO MERILIH ZA PREHODE)



 Državljani držav nečlanic EU se prijavijo na vpisna mesta, ki so 
objavljena v tabelah z vpisnimi mesti za Slovence brez slovenskega 
državljanstva in tujce – državljane držav nečlanic EU.

 Tuji državljani morajo plačati šolnino v skladu s Pravilnikom o 
šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez 
slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji (razen 
državljanov Črne Gore, Kosova, Severne Makedonije, Bosne in 
Hercegovine ter Srbije, ki na osnovi podpisanih protokolov o 
sodelovanju na področju izobraževanja, ne plačajo šolnine)

 Prvi prijavni rok za te kandidate je od 16. februarja do 20. aprila 
2021, rok za priloge k prijavi pa je do 23. julija 2021. 
Drugi prijavni rok je od 6. in 7. septembra 2021. Namenjen je le   
kandidatom, ki so bili prijavljeni v prvem prijavnem roku in niso bili 
sprejeti, ali so bili sprejeti in se niso vpisali.

Prijava za tujce iz držav 
nečlanic EU



 Za kandidate s tujo listino o izobraževanju velja, da izpolnjena 
prijava za vpis v eVŠ šteje tudi kot vloga za začetek postopka 
priznavanje tujega izobraževanja.

 Dokumenti, ki so potrebni za postopek priznavanja so: kopija in 
prevod listine o izobraževanju in dokazila o trajanju izobraževanja in  
vsebini opravljenih obveznosti. 
Razpisi za vpis javni koncesionirani - EVŠ - Spletni portal (gov.si)  
(Razpis za vpis – priloga 4) 

 Kandidati, ki so predhodno izobrazbo zaključili v tujini, dokazujejo 
izpolnjevanje pogojev za vpis v prvi ali višji letnik z odločbo o 
priznavanju tujega izobraževanja. Dodatne informacije na 
elektronski pošti recognition@uni-lj.si

Postopek priznavanja izobraževanja 
za kandidate s tujo listino



 Večina študijskih dejavnosti na Univerzi v Ljubljani poteka v 
slovenskem jeziku. Da bi tuji študenti svoje študijske 
obveznosti v slovenščini lažje opravljali in se lažje vključili v 
slovensko okolje, je v okviru Leta plus omogočeno intenzivno 
učenje slovenščine. Pred vpisom v Leto plus mora biti študent 
obvezno vpisan v enega od študijskih programov Univerze v 
Ljubljani. 

 Prijava na Leto plus je praviloma omogočena 1 dan po 
zaključku vpisa na matični članici. Prijava se opravi s pomočjo 
digitalne študentske identitete. Vpis v Leto plus bo predvidoma 
potekal od 13. 9. 2021 do 4. 10. 2021 oz. do zapolnitve prostih 
mest (300 študentov).

 VSEBINE IN PREDMETI
 Obvezni:
 SLOVENŠČINA KOT TUJI JEZIK – LEKTORAT 1 (3 ECTS KT)
 SLOVENŠČINA KOT TUJI JEZIK – LEKTORAT 2 (3 ECTS KT)
 Izbirni:
 SLOVENSKI JEZIK IN SLOVENSKA KULTURA (3 ECTS KT)

LETO PLUS

https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani
mailto:recognition@uni-lj.si


 Državljanom Republike Slovenije in držav EU 
se šolnina zaračuna:

◦ Če se vpisujete na izredni študij,
◦ Če imate že doseženo izobrazbo, ki ustreza 

najmanj ravni izobrazbe na katero se vpisujete 
(študij diplomantov),  
◦ Če ste enkrat že ponavljali letnik ali zamenjali 

študijski program in se zopet prijavljate  na redni 
študij (skladno s 77. členom Zakona o visokem 
šolstvu).

PLAČILO ŠOLNINE (skladno s 77. 
členom Zakona o visokem šolstvu)



Vsa morebitna vprašanja, ki se vam bodo 
pojavila v zvezi s prijavnimi postopki in 
vpisom na Filozofsko fakulteto lahko naslovite 
na studentski.referat@ff.uni-lj.si
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