
MOŽNOSTI ŠTUDIJA po končanem šolanju v programu TEHNIK OPTIK in 

TEHNIK STEKLARSTVA; Študijsko leto 2019/20 – ko se odločite za študijski 

program, podatke še preverite v razpisu za vpis! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VS – visokošolski študijski programi – trajajo praviloma 3 leta, vanje se lahko vpišete z opravljeno poklicno 

maturo (v primeru omejitve vpisa morate izpolnjevati pogoje, navedene v Razpisu za vpis za tekoče študijako 

leto) 

UN – univerzitetni študijski programi – trajajo praviloma 3 ali 4 leta; v spodaj navedene UN programe se 

lahko vpišete z opravljenim navedenim predmetom splošne mature. Za ostale UN programe je pogoj za vpis 

opravljena splošna matura (glej Razpis za vpis, http://portal.evs.gov.si/) 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 
AKADEMIJA ZA GLASBO - preizkus glasbeno umetniške nadarjenosti (80% točk); 

 UN Glasbena umetnost – smeri: glej razpis za vpis (opravljen zaključni izpit na srednji glasbeni šoli ali PM+ izpit iz maturitetnega 

predmeta glasba) 

 UN glasbena pedagogika (PM + glasba) 

AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO - preizkus posebne nadarjenosti in ustrezne psihofizične 

sposobnosti (90% točk) 

 UN Dramska igra (PM + umetnostna zgodovina)  

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE - preizkus nadarjenosti (90 % točk) 

(PM + umetnostna zgodovina, likovna teorija, zgodovina, filozofija, psihologija ali sociologija) 

 UN Industrijsko in unikatno oblikovanje (Smeri: Industrijsko oblikovanje, Unikatno Oblikovanje - oblikovanje stekla in keramike); 

UN Kiparstvo; UN Konserviranje in restavriranje likovnih del; UN Oblikovanje vizualnih komunikacij (Smeri: Iilustracija, 

Fotografija, Grafično oblikovanje); UN Slikarstvo (Smeri: Slikarstvo, Video in novi mediji) 

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA  

 UN Biotehnologija (PM + biotehnologija, biologija) 

 UN Mikrobiologija (PM + biologija, biotehnologija) 

 UN Kmetijstvo – agronomija (PM + katerikoli maturitetni predmet)  

 VS Kmetijstvo - agronomija in hortikultura  

 UN Biologija (PM + biologija) 

 UN Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri (PM + biologija) 

 VS Gozdarstvo 

 UN Krajinska arhitektura (PM + matematika) 

 UN Lesarstvo (PM + katerikoli maturitetni predmet) 

 VS Lesarsko inženirstvo 

 UN Kmetijstvo – zootehnika (PM + katerikoli maturitetni predmet)  

 VS Kmetijstvo - živinoreja 

 UN Živilstvo in prehrana (PM + katerikoli maturitetni predmet) 

EKONOMSKA FAKULTETA 

 UN Univerzitetna poslovna in ekonomska šola; usmeritve: Bančni in finančni management, Denar in finance, Management, 

Mednarodna ekonomija, Mednarodno poslovanje, Podjetništvo, Poslovna ekonomija, Poslovna informatika, Poslovna logistika, 

Računovodstvo in revizija, Trženje, Turizem (PM + katerikoli maturitetni predmet) 

 VS Visoka poslovna šola;  usmeritve: Bančni in finančni management, Javni sektor, Management, Podjetništvo, Poslovna 

informatika, Poslovna logistika, Računovodstvo, Trženje, Turizem. 

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO - preizkus sposobnosti za študij arhitekture (80% točk) 

 EM Arhitektura - 5 letni enoviti magistrski študijski program (PM + matematika ali tuji jezik, če je matematiko opravljal na PM)  

 UN Urbanizem (PM + matematika ali tuji jezik, če je matematiko opravljal na PM)  

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE 

 UN Politologija – javne politike in uprava (PM + katerikoli predmet) 

 UN Družboslovna informatika (PM + katerikoli predmet) 

 UN Obramboslovje (PM + katerikoli predmet) 

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO  

 UN Elektrotehnika (PM + katerikoli maturitetni predmet); 4 študijske smeri: Avtomatika, Elektronika, Energetika in mehatronika, 

Informacijsko komunikacijske tehnologije  

 VS Aplikativna elektrotehnika; 5 študijskih smeri: Avtomatika, Elektronika, Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev, 

Informacijsko komunikacijske tehnologije, Tehniška kakovost 

Kaj pomeni PM +…… (POKLICNA MATURA + 1 MATURITETNI PREDMET) ? 
Načeloma se v univerzitetne študijske programe lahko vpišete, če imate opravljeno maturo. V nekatere 

univerzitetne programe se lahko vpišete tudi z opravljeno poklicno maturo in izpitom iz določenega 

maturitetnega predmeta (»5. predmeta«). Izbrani maturietni predmet ne sme biti predmet, ki ste ga že 

opravljali pri poklicni maturi, razen če je v razpisu določeno drugače. Izpit lahko opravljate na gimnazijah, 

kjer izvajajo maturo iz tega predmeta, ali v okviru maturitetnega tečaja. Na izpit se morate prijaviti v predpisanih 

rokih. Lahko ga opravljate v istem izpitnem roku kot poklicno maturo ali pa naknadno (ko ste poklicno maturo že 

uspešno opravili). V kolikor nimate več statusa dijaka, je seveda potrebno ta izpit plačati. 

 

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


 

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO , FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 

 UN Multimedija (PM + katerikoli maturitetni predmet) 

FAKULTETA ZA FARMACIJO 

 UN Kozmetologija (PM + kemija ali biologija) 

 UN Laboratorijska biomedicina (PM + biologija, kemija, fizika ali biotehnologija) 

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO 

 UN Gradbeništvo (PM + katerikoli maturitetni predmet)  

 VS Operativno gradbeništvo  

 UN Vodarstvo in komunalno inženirstvo (PM + katerikoli maturitetni predmet)  

 UN Geodezija in geoinformatika (PM + katerikoli maturitetni predmet)

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO 

 UN Biokemija (PM + katerikoli maturitetni predmet)  

 UN Kemija (PM + katerikoli maturitetni predmet)   

 UN Kemijsko inženirstvo (PM + katerikoli maturitetni predmet)  

 UN Tehniška varnost (PM + katerikoli maturitetni predmet) 

 VS Kemijska tehnologija 

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO 

 EM  Pedagoška matematika - 5-letni enoviti magistrski študij (PM + matematika) 

 UN Matematika (PM + matematika) 

 UN Finančna matematika (PM +matematika) 

 VS Praktična matematika  

 UN Fizika (PM + matematika oz. katerikoli drug maturitetni predmet, če je matematiko že opravljal na PM) 

 VS Fizikalna merilna tehnika  

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET Portorož 

 UN Tehnologija prometa in logistika (PM + katerikoli maturitetni predmet)  

 VS Prometna tehnologija in transportna logistika 

 VS Navtika 

 VS Ladijsko strojništvo 

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO  

 UN Računalništvo in informatika (PM + računalništvo, matematika ali fizika) 

 VS Računalništvo in informatika  

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO 

 UN Računalništvo in matematika (PM + matematika oz. katerikoli drug maturitetni predmet, če je matematiko že opravljal na PM ) 

FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO 

 UN Socialno delo - študij traja 4 leta (PM + angleščina ali nemščina oz. zgodovina, če je angleščino/nemščino že opravljal na PM) 

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO 

 UN Strojništvo – razvojno raziskovalni program (PM + mehanika, fizika, matematika, računalništvo, elektrotehnika ali tuji jezik)  

 VS Strojništvo – projektno aplikativni program 

FAKULTETA ZA ŠPORT – preizkus gibalnih sposobnosti in znanj (40% točk); vsi kandidati morajo predložiti zdravniško potrdilo z 

osebno zdravstveno anamnezo, iz katerega so razvidni podatki o težjih poškodbah in boleznih 

 UN Športno treniranje (PM + katerikoli maturitetni predmet) 

FAKULTETA ZA UPRAVO 

 UN Uprava (PM + zgodovina, psihologija, filozofija, sociologija ali ekonomija) 

 VS Uprava, študijske smeri: Javna uprava, Poslovna uprava 

FAKULTETA ZA UPRAVO, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 

 UN Upravna informatika (PM + računalništvo, matematika ali fizika) 

FILOZOFSKA FAKULTETA  

 Enopredmetni študijski programi: UN Antični in humanistični študiji; UN Arheologija; UN Etnologija in kulturna antropologija; 

UN Filozofija, UN Japonologija; UN Pedagogika in andragogika; UN Zgodovina ( PM + katerikoli maturitetni predmet) 

 Dvopredmetni študijski programi: UN Češki jezik, in književnost,  UN Filozofija, UN Grški jezik, književnost in kultura, UN 

Italijanski jezik in književnost, UN Japonologija, UN Kulture vzhodne Azije, UN Latinski jezik, književnost in kultura, UN 

Pedagogika in andragogika, UN Polonistika – poljski jezik, UN Primerjalno jezikoslovje, UN Primerjalno slovansko jezikoslovje, 

UN Rusistika, Un Slovakistika, UN Slovenistika, UN Sociologija, UN Splošno jezikoslovje, UN Španski jezik in književnost, UN 

Zgodovina 

 UN Anglistika, UN dvopredmetni Anglistika (PM + angleščina, angleščine ne sme opravljati na PM) 

 UN Bibliotekarstvo in informatika; UN dvopredmetni Bibliotekarstvo in informatika,  UN Južnoslovanski študiji, UN Sociologija 

kulture (PM + zgodovina, psihologija, filozofija, sociologija ali ekonomija) 

 UN Francistika, UN Francistika z romanistiko (PM + francoščina) 

 UN Geografija (PM + geografija) 

 UN Germanistika, UN dvopredmetni Nemcistika (PM + nemščina ali drug tuji jezik, če je nemščino že opravljal na PM) 

 UN Muzikologija (PM + glasba) 

 UN Sinologija- kitajščina (PM + TJA ali TJN) 

 UN Slovenistika (PM + angleščina/nemščina, če je matematiko opravljal na PM  ali matematika, če je angleščino/nemščino 

opravljal na PM) 

 Sociologija kulture PM + zgodovina, sociologija, psihologija ali ekonomija) 

 UN Španski jezik in književnost (PM + španščina), UN Umetnostna zgodovina (PM + umetnostna zgodovina) 



NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA 

 UN Geologija (PM + matematika ali tuji jezik, če je matematiko že opravljal na PM) 

 UN Geotehnologija in okolje  (PM + matematika, fizika ali tuji jezik) 

 VS Geotehnologija in rudarstvo 

 UN Inženirstvo materialov (PM + katerikoli maturitetni predmet)  

 VS Metalurške tehnologije 

 UN Načrtovanje tekstilij in oblačil; UN Grafične in interaktivne komunikacije (PM + katerikoli maturitetni predmet) 

 UN Oblikovanje tekstilij in oblačil (PM + katerikoli maturitetni predmet; preizkus likovne nadarjenosti (70% točk)) 

 VS Tekstilno in oblačilno inženirstvo 

 VS Grafična in medijska tehnika 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 UN Likovna pedagogika (PM + likovna teorija ali umetnostna zgodovina) 

 UN dvopredmetni učitelj: Biologija – Gospodinjstvo, Biologija – Kemija, Fizika – Kemija, Fizika – Matematika, Fizika – 

Računalništvo, Fizika – Tehnika, Gospodinjstvo – Kemija,  Matematika – Tehnika (PM + katerikoli maturitetni predmet) 

TEOLOŠKA FAKULTETA: 

 Teologija - 5-letni enoviti magistrski študij ( PM + katerikoli maturitetni predmet) 

 UN Teološki in religijski študiji ( PM + katerikoli maturitetni predmet) 

 UN dvopredmetni Teološki študiji (PM + katerikoli maturitetni predmet)  - možne povezave z dvopredmetnimi študijskimi programi 

Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Filozofske fakultete univerze v Mariboru) 

ZDRAVSTVENA FAKULTETA  

 UN Sanitarno inženirstvo - 4-letni študijski program (PM + katerikoli maturitetni predmet) 

 VS Zdravstvena nega  

 VS Babištvo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 VS Delovna terapija  

 VS Laboratorijska zobna protetika – obvezen praktični izpit iz ročnih spretnosti – 50% točk – glej razpis 

 VS Ortotika in protetika 

 VS Radiološka tehnologija 

 

UNIVERZA V MARIBORU 
EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA 

 UN Ekonomske in poslovne vede (PM + matematika, tuji jezik, geografija, sociologija, zgodovina, psihologija ali ekonomija); 

usmeritve: glej razpis! 

 VS Poslovna ekonomija; usmeritve: glej razpis! 

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 

 UN Elektrotehnika, UN Računalništvo in informacijske tehnologije, UN Informatika in tehnologije komuniciranja,  

UN Telekomunikacije, UN Medijske komunikacije  (PM + katerikoli maturitetni predmet) 

 VS Elektrotehnika 

 VS Računalništvo in informacijske tehnologije 

 VS Informatika in tehnologije komuniciranja 

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO 

 UN Interdisciplinarni študijski program Mehatronika (PM + katerikoli maturitetni predmet) 

 VS Mehatronika 

FAKULTETA ZA ENERGETIKO – študij poteka v Krškem in/ali Velenju 

 UN Energetika (PM + matematika, tuj jezik, elektrotehnika, računalništvo, informatika, fizika ali mehanika) 

 VS Energetika 

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITKTURO 

 UN Gradbeništvo, UN Prometno inženirstvo (PM + katerikoli maturitetni predmet) 

 UN Arhitektura (PM + katerikoli maturitetni predmet) ! preizkus nadarjenosti – 60% točk 

 VS Gradbeništvo  

 VS Prometno inženirstvo  

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO 

 UN Kemija , UN Kemijsko inženirstvo (PM + matematika oz. tuji jezik, če je matematiko že opravljal na PM) 

 VS Kemijska tehnologija 

FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE 

 UN Agrikultura in okolje (PM + katerikoli maturitetni predmet)  

 VS Agronomija – okrasne rastline, zelenjava in poljščine 

 VS Biosistemsko inženirstvo 

 VS Ekološko kmetijstvo 

 VS Agrarna ekonomika in razvoj podeželstva 

 VS Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo 

 VS Živinoreja 

FAKULTETA ZA LOGISTIKO (kraj študija: Celje, Krško) 

 UN Logistika sistemov (PM + matematika, tuj jezik, elektrotehnika, računalništvo, fizika ali mehanika) 

 VS Gospodarska in tehniška logistiko 

FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO 

 EM Predmetni učitelj – dvopredmetne usmeritve: izobraževalna biologija, fizika, kemija, matematika, tehnika, računalništvo (PM + 

katerikoli maturitetni predmet) 



 UN Biologija (PM + katerikoli maturitetni predmet) 

 UN Ekologija z naravovarstvom (PM + katerikoli maturitetni predmet) 

 UN Fizika (PM + katerikoli maturitetni predmet) 

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE (kraj študija: Kranj) 

 UN Inženiring poslovnih in sistemov, UN Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov, UN Organizacija in 

management informacijskih sistemov (PM + katerikoli maturitetni predmet) 

 VS Inženiring poslovnih sistemov 

 VS Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov 

 VS Organizacija in management informacijskih sistemov 

 VS Management v športu 

 VS Krizni management 

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO 

 UN Strojništvo (PM + mehanika, fizika, matematika, računalništvo, elektrotehnika, tuj jezik ali likovna teorija) 

 VS Strojništvo 

 UN Tehniško varstvo okolja (PM + mehanika, fizika, matematika, računalništvo, elektrotehnika, kemija, biologija ali tuji jezik) 

 UN Oblikovanje in tekstilni materiali (PM + kemija, matematika, fizika, računalništvo ali tuj jezik) 

 VS Tehnologije tekstilnega oblikovanja  

FAKULTETA ZA TURIZEM 

 UN Turizem (PM + matematika, tuji jezik, zgodovina ali ekonomija) 

 VS Turizem 

FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE; (kraj študija: Ljubljana; izredni študij: tudi Maribor in Novo mesto) 

 VS Varnost in policijsko delo 

 VS Informacijska varnost 

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE 

 VS Zdravstvena nega  

FILOZOFSKA FAKULTETA 

 UN Germanistika; UN Sociologija in interdisciplinarno družboslovje; UN Zgodovina  ( PM + katerikoli maturitetni predmet) 

 UN Slovenski jezik in književnost (PM + katerikoli predmet) 

 UN dvopredmetni Angleški jezik in književnost (PM + tuji jezik angleščina) 

 UN dvopredmetni Geografija (PM + geografija, sociologija, zgodovina, psihologija, fizika, biologija, kemija) 

 UN dvopredmetni Filozofija, UN Madžarski jezik s književnostjo, UN Nemški jezik in književnost , UN Umetnostna zgodovina, 

UN Zgodovina, UN Umetnostna zgodovina (PM + katerikoli maturitetni predmet)   

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 UN Glasbena  pedagogika (PM + glasba, preizkus glasbene sposobnosti 50%) 

 UN Likovna pedagogika (PM + umetnostna zgodovina ali likovna teorija) 

 VS Športno treniranje – samo izredni študij!! (pogoj za vpis: preizkus motoričnih sposobnosti, 30% točk; poslati potrebna dokazila 

– glej razpis za vpis); V drugem letniku je mogoča izbira enega od izbranih športov: Odbojka, Košarka, Rokomet, Nogomet, Športna 

gimnastika, Alpsko smučanje, Plavanje, Atletika, Fitnes, Planinstvo in alpinizem, Judo, Karate, Tenis, Veslanje, Jadranje, 

Kolesarstvo, Nordijsko smučanje, Nordijska hoja, Hokej

 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 
FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE KOPER 

 UN Geografija (PM + geografija) 

 UN Italijanistika (PM + tuji jezik - italijanščina ali italijanščina kot jezik okolja na narodno mešanem območju) 

 UN Medijski študiji, UN Komuniciranje in mediji (PM + sociologija) 

 UN Medkulturno jezikovno posredovanje (PM + angleški jezik; če ja angleški jezik že opravljal na PM, pa izpit iz kateregakoli 

maturitetnega predmeta) 

 UN Slovenistika ( PM + katerikoli maturitetni predmet) 

 UN Zgodovina ( PM + zgodovina) 

 Dvopredmetni študijski programi: UN Arheologija, UN Geografija, UN Zgodovina (PM + katerikoli maturitetni predmet) 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER 

 UN Management (PM + katerikoli maturitetni predmet) 

 VS Management 

 FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE KOPER 

 UN Biodiverziteta (biološka raznolikost) ; UN Bioinformatika; UN Sredozemsko kmetijstvo, UN Varstvena biologija (PM + 

katerikoli maturitetni predmet) 

 UN Matematika; UN Matematika v ekonomiji in financah (PM + matematika oz. katerikoli maturitetni predmet, če je matematiko že 

opravljal na PM) 

 UN Računalništvo in informatika (PM + matematika, računalništvo ali informatika) 

 VS Sredozemsko kmtijstvo 

FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE PORTOROŽ - TURISTICA 

 UN Kulturni turizem, UN Turizem (PM + sociologija, zgodovina ali geografija) 

 VS Management turističnih destinacij 

 VS Management turističnih podjetij 

PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER 

 UN Pedagogika, UN Razredni pouk (PM + katerikoli maturitetni predmet) 

 VS Predšolska vzgoja – izredni študij tudi v Slovenskih Konjicah in v Novi Gorici 



FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU 

 UN Aplikativna kineziologija (PM + katerikoli predmet) 

 UN Fizioterapija (PM + biologija ali fizika) 

 VS Prehransko svetovanje – dietetika 

 VS Zdravstvena nega – študij tudi v Novi Gorici 

 

UNIVERZA V NOVI GORICI 
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE  

 UN Fizika in astrofizika  (PM + katerikoli maturitetni predmet) 

FAKULTETA ZA HUMANISTIKO  

 UN Slovenistika (PM + zgodovina, sociologija, filozofija ali psihologija) 

 UN Kulturna zgodovina (PM + zgodovina)  

FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU 

 UN Okolje (PM + katerikoli maturitetni predmet) 

POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA 

 VS Gospodarski inženiring  

VISOKA ŠOLA ZA VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO 

 VS Vinogradništvo in vinarstvo

 

JAVNI IN KONCESIONIRANI SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI 
EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI 

 UN Pravo (PM + katerikoli maturitetni predmet, priporočljivo: zgodovina, psihologija, filozofija, sociologija ali ekonomija) 

FAKULTETA ZA DIZAJN – Pridružena članica Univerze na Primorskem 

 VS Dizajn; smeri: Notranja oprema, Tekstilije in oblačila, Vizualne komunikacije (obvezen preizkus nadarjenosti – 90% točk) 

FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE (redni študij Kranj, izredni študij: Ljubljana, Maribor) 

 UN Javna uprava (PM + katerikoli maturitetni predmet)  

FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU 

 UN Informatika v sodobni družbi (PM + katerikoli maturitetni predmet) 

 VS Informatika v sodobni družbi 

 VS Računalništvo in spletne tehnologije 

FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI 

 UN Uporabne družbene študije (PM + katerikoli maturitetni predmet) 

FAKULTETA ZA EKONOMIJO IN INFORMATIKO NOVO MESTO 

 VS Poslovna informatika 

 VS Upravljanje in poslovanje 

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO NOVO MESTO 

 VS Tehnologije in sistemi 

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN JESENICE 

 VS Zdravstvena nega 

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE NOVO MESTO 

 VS Zdravstvena nega 

GEA COLLEGE – FAKULTETA ZA PODJETNIŠTVO PIRAN (redni študij tudi v Ljubljani): 

 VS Podjetništvo 

MEDNARODNA FAKULTETA ZA DRUŽBENE IN POSLOVNE ŠTUDIJE - Celje 

 UN Ekonomija v sodobni družbi (PM + katerikoli maturitetni predmet) 

 VS Poslovanje v sodobni družbi 

VISOKA ŠOLA ZA TEHNOLOGIJO POLIMEROV 

 VS Tehnologija polimerov 

VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA 

 VS Varstvo okolja in ekotehnologije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NEKONCESIONIRANI ZASEBNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI (šolnina tudi za redni študij!) 
AKADEMIJA ZA PLES – vsi kandidati morajo opraviti preizkus umetniške nadarjenosti z zagovorom portfolija – 70% točk in 

predložiti zdravniško potrdilo z osebno zdravstveno anamnezo, iz katere so razvidni podatki o težjih poškodbah in boleznih ter 

zmožnostih večjih psihofizičnih obremenitev, izdano po 1. maju tekočega leta 

 VS Ples, koreografija (Smeri: Družabni ples, Tekmovalni ples standardni in latinskoameriški, Džez, Sodobni ples) 

DOBA FAKULTETA ZA UPORABNE POSLOVNE IN DRUŽBENE ŠTUDIJE MARIBOR  

– možen tudi e-študij! 

 VS Poslovanje, VS Marketing, VS Poslovna administracija, VS Organiziranje in menedžment socialnih dejavnosti, VS 

Menedžent vseživljenjskega izobraževanja 

EVROPSKO SREDIŠČE MARIBOR (ESM) 

 UN Ekoremediacije (PM + katerikoli maturitetni predmet) 

 UN Finančne storitve (PM + katerikoli maturitetni predmet) 

 UN Socialna gerontologija (PM + katerikoli maturitetni predmet družboslovne smeri 

 VS Fizioterapija – študij v Murski Soboti 

 VS Socialna gerontologija – študij tudi v Murski Soboti 

 VS Upravljanje in vodenje poslovnih sistemov – študij tudi na Ptuju 

 VS Zdravstvena nega – študij v Murski Soboti 

FAKULTETA ZA KOMERCIALNE IN POSLOVNE VEDE (Celje) 

 VS Komerciala – študij tudi v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Kranju in v Rogaški Slatini 

 VS Poslovna informatika – študij tudi v Ljubljani in v Mariboru 

 VS Turizem – študij tudi v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici in Kranju 

FAKULTETA ZA MEDIJE (Ljubljana) 

 VS Mediji in novinarstvo 

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU 

  VV Menedžment kakovosti  

FAKULTETA ZA POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE NOVO MESTO 

 UN Poslovna ekonomija (PM + zgodovina ali geografija) 

FAKULTETA ZA POSLOVNE VEDE (Ljubljana) 

 UN Poslovne vede (PM + katerikoli maturiteni predmet) 

FAKULTETA ZA UPORABNE ŠTUDIJE V NOVI GORICI  

 VS Socialni menedžment – študij tudi v Ljubljani in Novem Mestu 

GEA COLLEGE – VISOKA ŠOLA ZA PODJETNIŠTVO PIRAN 

 VS Podjetništvo v turizmu – študij tudi v ljubljani in Mariboru 

 VS Premoženjsko svetovanje 

IBS MEDNARODNA POSLOVNA ŠOLA LJUBLJANA 

 VS Mednarodno poslovanje 

VISOKA GOSPODARSKA ŠOLA (Celje) 

 VS Sodobno proizvodno inženirstvo 

VISOKA POSLOVNA ŠOLA ERUDIO (Ljubljana) 

 VS Podjetništvo in mednarodno poslovanje 

VISOKA ŠOLA ZA RAČUNOVODSTVO (Ljubljana) 

 VS Računovodstvo – študij tudi v Mariboru 

VISOKA ŠOLA ZA STORITVE V LJUBLJANI 

 VS Kozmetika 

 VS Fotografija 

VISOKA ŠOLA ZA TEHNOLOGIJO POLIMEROV  

 VS Interaktivni informacijski sistemi 

 VS Trajnostno inženirstvo 

VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENE VEDE SLOVENJ GRADEC 

 VS Zdravstvena nega – ob vpisu je potrebno predložiti zdravstveno potrdilo 

VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE 

 VS Zdravstvena nega – ob vpisu je potrebno predložiti zdravstveno potrdilo 

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI 

 VS Pravo in management infrastrukture in nepremičnin 

FAKULTETA ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING 

 UN Inženiring in vozila (PM + mehanika, fizika, matematika, računalništvo, elektronika ali tuji jezik) 

 VS Inženiring in vozila 

ŠOLA ZA RISANJE IN SLIKANJE 

 VS Slikarstvo (Oddati je potrebno portfolijo z likovnimi deli) 

VISOKA ŠOLA ZA POSLOVNE VEDE 

 Poslovna informatika 

VISOKA ŠOLA ZA TRAJNOSTNI TURIZEM 

 VS Dediščinski in kulinarični turizem (2 smeri) 

 
VIR: Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2019/2020 (http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis, 

februar 2019) 


