
ČASOVNICA PRIJAVNO-VPISNEGA POSTOPKA ZA PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 

SLOVENCI IN DRŽAVLJANI DRŽAV EU AKTIVNOST 

1. PRIJAVNI ROK  
(nedefinirano1‒8. 9. 2019) 

nedefinirano prva prijava se odpre na:  http://portal.evs.gov.si/prijava 

nedelja, 8. 9. 2019 prva prijava se zaključi ob 23.59 

ponedeljek, 9. 9. 2019‒četrtek, 12. 9. 2019 rok za kandidate, ki se prijavljajo z uporabniškim imenom in geslom, da svojo prijavo posredujejo še v pisni obliki 

petek, 13. 9. 2019 objava študijskih programov v omejitvi na www.um.si  

nedelja, 15. 9. 2019 rok za študente FNM za opravljeno in v sistem AIPS vnešeno zadnjo obveznost, da zaključijo študij pred vpisom na 
študijske programe 2. stopnje FNM2 

ponedeljek, 16. 9. 2019 rok za študente FNM, da opravijo zagovor magistrskega dela pred vpisom na študijske programe 3. stopnje FNM3 

torek, 17. 9. 2019 do 10.00 rok za dopolnitev prijav  

četrtek, 19. 9. 2019 ob 9.00 predvidoma vpis novincev 

do petka, 20. 9. 2019 vpis novincev 

petek, 20. 9. 2019 zaključen prvi prijavni rok 

petek, 20. 9. 2019 objava študijskih programov, ki se v študijskem letu 2019/2020 ne bodo izvajali oz. za katere se še ne ve, če se 
bodo na www.um.si  

 

Zakon o visokem šolstvu v 70. členu določa, da študentu, ki zaključi študijski program prve ali druge stopnje, status študenta preneha z iztekom študijskega leta, v 
katerem je zaključil študij (tj. s 30. 9. 2019). 

  

                                                           
1 Po soglasju Vlade R Slovenije k besedilu razpisa za vpis v podiplomske študijske programe UM za 2019/2020. 
2 Študenti študijskih programov 1. stopnje FNM, ki želijo študij nadaljevati na študijskih programih 2. stopnje FNM v študijskem letu 2019/2020, morajo za vpis po 1. prijavnem roku 
opraviti in imeti v sistem AIPS vnešeno zadnjo obveznost do 15. 9. 2019. Izpolnjena anketa je obvezna pred izdajo potrdila o diplomiranju.  
3 Študenti študijskih programov 2. stopnje FNM, ki želijo študij nadaljevati na študijskih programih 3. stopnje FNM v študijskem letu 2019/2020, morajo za vpis po 1. prijavnem roku 
do 16. 9. 2019 uspešno opraviti zagovor magistrskega dela. Dokumentacijo za zagovor je v referat potrebno oddati vsaj 14 dni pred predvidenim datumom zagovora. Izpolnjena 
anketa je obvezna pred izdajo potrdila o magistriranju. 

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


SLOVENCI IN DRŽAVLJANI DRŽAV EU AKTIVNOST 

PRIJAVNI ROK ZA ZAPOLNITEV VPISNIH MEST (NA ŽELJO FAKULTETE) 
(23. 9. 2019‒24. 9. 2019 do 12.00) 

nedelja, 22. 9. 2019 rok za študente FNM za opravljeno in v sistem AIPS vnešeno zadnjo obveznost4 

ponedeljek, 23. 9. 2019 druga prijava se odpre na:  http://portal.evs.gov.si/prijava/ 

torek, 24. 9. 2019 rok za študente FNM, da opravijo zagovor magistrskega dela pred vpisom na študijske programe 3. stopnje FNM5 

torek, 24. 9. 2019 do 12.00 druga prijava se zaključi ob 12.00 

torek, 24. 9. 2019 do 18.00 rok za kandidate, ki se prijavljajo z uporabniškim imenom in geslom, da svojo prijavo posredujejo še v pisni obliki 

sreda, 25. 9. 2019 do 10.00 rok za dopolnitev prijav  

sreda, 25. 9. 2019 objava študijskih programov v omejitvi na www.um.si  

petek, 27. 9. 2019 ob 9.00 predvidoma vpis novincev 

do ponedeljka, 30. 9. 2019 vpis novincev 

ponedeljek, 30. 9. 2019 zaključen drugi prijavni rok 

najkasneje do ponedeljka, 30. 10. 2019 vpis novincev z odločbo iz upravičenih razlogov 

 

 

  

                                                           
4 Študenti študijskih programov 1. stopnje FNM, ki želijo študij nadaljevati na študijskih programih 2. stopnje FNM v študijskem letu 2019/2020, morajo za vpis po prijavnem roku za 
zapolnitev vpisnih mest opraviti in imeti v sistem AIPS vnešeno zadnjo obveznost do 22. 9. 2019. Izpolnjena anketa je obvezna pred izdajo potrdila o diplomiranju. 
5 Študenti študijskih programov 2. stopnje FNM, ki želijo študij nadaljevati na študijskih programih 3. stopnje FNM v študijskem letu 2019/2020, morajo za vpis po prijavnem roku za 
zapolnitev vpisnih mest do 24. 9. 2019 uspešno opraviti zagovor magistrskega dela. Dokumentacijo za zagovor je v referat potrebno oddati vsaj 14 dni pred predvidenim datumom 
zagovora. Izpolnjena anketa je obvezna pred izdajo potrdila o magistriranju. 

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


TUJCI IN SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA 
DRŽAVLJANSTVA 

AKTIVNOST 

1. PRIJAVNI ROK  
(nedefinirano6‒31. 5. 2019) 

nedefinirano prva prijava se odpre na:  http://portal.evs.gov.si/prijava 

petek, 31. 5. 2019 prva prijava se zaključi ob 23.59 

sobota, 1. 6. 2019‒sreda, 5. 6. 2019 rok za kandidate, ki se prijavljajo z uporabniškim imenom in geslom, da svojo prijavo posredujejo še v pisni obliki 

četrtek, 6. 6. 2019 objava študijskih programov v omejitvi na www.um.si  

torek, 11. 6. 2019 rok za dopolnitev prijav  

najkasneje do petka, 28. 6. 2019 vpis novincev tujcev 

petek, 28. 6. 2019 zaključen prvi prijavni rok 

2. PRIJAVNI ROK (V PRIMERU PROSTIH VPISNIH MEST) 
(8. 7. 2019‒8. 9. 2019) 

ponedeljek, 8. 7. 2019 druga prijava se odpre na:  http://portal.evs.gov.si/prijava/ 

nedelja, 8. 9. 2019 druga prijava se zaključi ob 23.59 

ponedeljek, 9. 9. 2019‒četrtek, 12. 9. 2019 rok za kandidate, ki se prijavljajo z uporabniškim imenom in geslom, da svojo prijavo posredujejo še v pisni obliki 

petek, 13. 9. 2019 objava študijskih programov v omejitvi na www.um.si  

torek, 17. 9. 2019 do 10.00  rok za dopolnitev prijav  

do ponedeljka, 30. 9. 2019 vpis novincev tujcev 

ponedeljek, 30. 9. 2019 zaključen drugi prijavni rok 

najkasneje do ponedeljka, 30. 10. 2019 vpis novincev z odločbo iz upravičenih razlogov 

 

                                                           
6 Po soglasju Vlade R Slovenije k besedilu razpisa za vpis v podiplomske študijske programe UM za 2019/2020. 

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

