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PROSTA VPISNA MESTA ZA ROK ZA ZAPOLNITEV VPISNIH MEST ZA VPIS V 1. LETNIK ZA 
DODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME IN ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM FNM UM 
V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/21 

ROK PRIJAVE TRAJA od 24. septembra do 25. septembra do 12. ure 

V tem roku se na prosta vpisna mesta lahko prijavijo: 
- Kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku 
- Kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v 

nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov 
- Kandidati sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne ne bo izvajal 

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVš http://portal.evs.gov.si/prijava/. 
V prijavno-sprejemnih postopkih za študijsko leto 2020/21 se dopušča, da kandidati vsa k prijavi zahtevana dokazila 
vlagajo po elektronski pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi UM vpis@um.si. Tiste priloge, k prijavi, 
ki so zahtevane pod točko VII razpisa – na prilogi mora biti obvezno naveden sklic na številko prijave za vpis. Vse 
priloge mora visokošolski zavod prejeti do 25. septembra 2020 do 12. ure.  

Kot pravočasne bodo upoštevane zgolj prijave, ki bodo do 25. septembra do 12.ure, prispele pristojnemu 
visokošolskemu zavodu. Nepravočasno prispele prijave bodo zavržene.  

Kandidati, ki boste sprejeti na vpisna mesta v tem roku, boste o vpisu obveščeni na elektronski 
naslov, ki ste ga navedli v prijavi, v petek, 25. 9. 2020 popoldne ali v soboto, 26. 9. 2020 v 
dopoldanskem času. Vpis bo predvidoma v ponedeljek, 28. 9. 2020. 
RAZPISANA VPISNA MESTA  

Univerzitetni enopredmetni programi prve 
stopnje  

 
R       IZR 

EKOLOGIJA Z NARAVOVARSTVOM  15 - 

FIZIKA  11 - 

MATEMATIKA  15 - 

PREDMETNI UČITELJ - enoviti magistrski 
študijski program  

 
  

Dvopredmetne usmeritve:     

IZOBRAŽEVALNA BIOLOGIJA  5 - 

IZOBRAŽEVALNA FIZIKA  7 - 

IZOBRAŽEVALNA KEMIJA  17 - 

IZOBRAŽEVALNA MATEMATIKA  3 - 

IZOBRAŽEVALNO RAČUNALNIŠTVO  9 - 

IZOBRAŽEVALNA TEHNIKA  9 - 

 
 
Pripravila:      Dekan 
Cecilija Loparič Hercog                                     izr. prof. Mitja Slavinec 
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