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ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018 

 

 

 

 

DODELITEV STATUSA KANDIDATA S POSEBNIM STATUSOM 

 

O dodelitvi statusa kandidata s posebnim statusom v prijavno‐sprejemnem postopku za vpis v 

prvi letnik dodiplomskega študija odloča komisija na osnovi individualne prošnje in 

ustreznih dokazil, ki jih kandidat priporočeno pošlje Visokošolski prijavno‐informacijski 

službi najkasneje do 3. julija 2017. Kandidat dobi pisni sklep po pošti. 

 

Status kandidata s posebnim statusom, ki je bil kandidatu dodeljen v prvem prijavnem roku, 

se upošteva tudi v drugem prijavnem roku. Podrobne informacije so na spletnih straneh 

visokošolskih prijavno-informacijskih služb. 

 

Posebni status se lahko dodeli kandidatu, ki prošnji priloži listine, ki dokazujejo: 

1. invalidnost oziroma posebne potrebe, 

2. kronično bolezen ali posledice akutne bolezni, ki med prijavno‐sprejemnim postopkom še 

trajajo in so vplivale na uspeh v obdobju, ki se upošteva za sprejem (3. ali 4. letnik srednje 

šole oziroma zaključek srednje šole), 

3. status vrhunskega športnika v obdobju, ki se upošteva za sprejem (3. ali 4. letnik srednje 

šole oziroma zaključek srednje šole), 

4. izjemne socialne razmere. 

 

Ustrezne listine so: 

1. za invalidnost oziroma posebne potrebe: odločba o usmeritvi Zavoda Republike Slovenije 

za šolstvo, Strokovno mnenje Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, 

odločba Centra za socialno delo, odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

Slovenije,  

2. za kronično bolezen ali posledice akutne bolezni: zdravniško potrdilo zdravnika specialista, 

3. za status vrhunskega športnika: potrdilo Olimpijske ga komiteja Slovenije o statusu  

    kategoriziranega športnika ali potrdilo športne gimnazije o športnem statusu A, 

4. potrdilo institucije, ki se ukvarja s socialno ogroženimi osebami, iz katerega so jasno 

razvidne izjemne socialne razmere kandidata (v primeru, da iz priloženega potrdila niso 

jasno razvidne izjemne socialne razmere kandidata, lahko Komisija pozove kandidata k 

predložitvi dodatnih dokazil.) 

 

Kandidat z dodeljenim posebnim statusom, ki se v rednem izbirnem postopku ni nikamor  

uvrstil, se na seznam naknadno sprejetih na določen študijski program uvrsti, če izpolnjuje 

pogoje za vpis v ta študijski program in doseže najmanj 90 % minimuma točk, potrebnih za 

uvrstitev. Sprejet je v prvega od navedenih študijskih programov v prijavi, za katerega 

izpolnjuje pogoje za vpis in dosega 90 % minimuma točk, potrebnih za uvrstitev. 
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MOŽNOSTI PRI NEOPRAVLJENI MATURI 

 

Če dijak ne opravi splošne mature ali poklicne mature, ima pa zaključen 4. letnik, ima možnost 

vpisa v enoletni poklicni tečaj (PT) (za gimnazijce in dijake sred. strokovnih šol). Redni 

poklicni tečaji trajajo eno leto, so brezplačni, pridobi se status rednega dijaka, vendar je obvezna 

prisotnost na predavanjih (redni poklicni tečaj je organiziran kot redno srednješolsko 

izobraževanje). Poklicni tečaji v Ljubljani obstajajo v štirih izobraževalnih programih, in sicer: 

 ekonomski tehnik, 

 gastronomija in turizem, 

 predšolska vzgoja. 

 

Za vpis v enoletni maturitetni tečaj (MT) se odločijo naši dijaki po zaključenem programu 

Predšolska vzgoja, če se želijo vpisati v določen univerzitetni program, kjer za vpis zahtevajo 

opravljeno splošno maturo. Dijaki programa gimnazija se ne morejo vpisati v maturitetni tečaj! 

Prijavni rok za vpis v poklicni ali maturitetni tečaj je v začetku meseca septembra 2017 

(POZOR – rok za prijavo je še pred objavo rezultatov jesenskega roka mature, naknadne prijave 

v redni poklicni in maturitetni tečaj niso možne!).  

Informacije o PT in MT so vedno objavljene v Razpisu za vpis v srednje šole. 

 

 

 

DODATNE INFORMACIJE IN OBVESTILA V ZVEZI Z VPISOM DIJAKI DOBIJO:  

 

- na arhivski spletni strani Visokošolsko prijavno-informacijske službe: www.vpis.uni-lj.si,  

- na spletni strani Univerze v Ljubljani: http://www.uni-lj.si/studij/vpis/ 

- na spletni strani Univerze v Mariboru: http://www.um.si/vpis/Strani/default.aspx 

- na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_

solstvo/ 
-  na spletnih straneh posameznih visokošolskih zavodov, 

-  na naši šoli       šolska svetovalna služba (Cvetka Novak v stavbi B, B008; Jana Hafner v stavbi 

A, soba A218), ki je dijakom na voljo in v pomoč pri odločanju glede izbire študijskih programov 

in pri oddaji prijave.  
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