
 
NAVODILA ZA VPIS - REDNI ŠTUDIJ 

 
 

PRVI VPIS ZA NAPREDOVANJE V 2. LETNIK 
 

Pogoj za vpis v 2. letnik je doseženih 45 kreditnih točk iz 1. letnika. 
 

Študenti se morate pred vpisom prijaviti na vse izpite, h katerim 
želite pristopiti v mesecu septembru 2019. Po opravljenem 
vpisu v 2. letnik v študijskem letu 2019/2020, se ne poste mogli več 
prijaviti na izpitne roke, ki so razpisani v mesecu septembru 2019. 
 

Ob vpisu morate predložiti potrdilo o plačilu vpisnine. 
 
Za vpis v napredovanje v 2. letnik bosta določena dva termina. 
Obveščeni boste preko e-pošte in SMS sporočil. 

 
PONOVNI VPIS V 2. LETNIK 

 
Pogoj za vpis je 20 kreditnih točk iz predmetov 2. letnika in 
opravljen izpit iz praktičnega izobraževanja 2. 

 

Študenti se morate pred vpisom prijaviti na vse izpite, h katerim 
želite pristopiti v mesecu septembru 2019. Po opravljenem 
vpisu v 2. letnik v študijskem letu 2019/2020, se ne boste mogli več 
prijaviti na izpitne roke, ki so razpisani v mesecu septembru 2019. 
 
Ponovni vpis je potreben v primeru, če imate še neopravljene izpite 
ali želite uveljavljati pravice, ki izhajajo iz statusa študenta za čas, 
dokler pišete diplomsko nalogo. 
 
Ob vpisu morate predložiti potrdilo o plačilu vpisnine. 
 

Za ponovni vpis v 2. letnik bosta določena dva termina. Obveščeni 
boste preko e-pošte in SMS sporočil. 

 
PONOVNI VPIS V 1. LETNIK 

 
Pogoj za vpis je 20 kreditnih točk in opravljen izpit iz praktičnega 
izobraževanja 1. 

 



Študenti se morate pred vpisom prijaviti na vse izpite, h katerim 
želite pristopiti v mesecu septembru 2019. Po opravljenem 
vpisu v 2. letnik v študijskem letu 2019/2020, se ne boste mogli več 

prijaviti na izpitne roke, ki so razpisani v mesecu septembru 2019. 
 
 
EVIDENČNI VPIS OZ. VPIS ZA MOŽNOST OPRAVLJANJA IZPITOV 

 
V primeru, da ste že ponavljali letnik, se za opravljanje manjkajočih 
izpitov lahko vpišete le še evidenčno. Ne morete pa več uveljavljati 
pravic iz statusa študenta. 
 
 

PLAČILO VPISNINE 

 
Študenti, ki napredujete iz 1. v 2. letnik, in ste izpolnili pogoje za 
vpis že v mesecu juliju, boste položnice za vpisnino prejeli na dom. 
Študenti, ki boste izpolnili pogoje za vpis v mesecu septembru, lahko 
dvignete položnico za vpisnino v računovodstvu. 
 
Študenti, ki se boste vpisali ponovno, lahko tudi naročite položnice 
za plačilo vpisnine na tel. številki: 02 521 34 24. Za naročilo 
položnice, lahko pošljete tudi mail na: stefan.socic@guest.arnes.si 
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