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DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

Do državne štipendije so upravičeni dijaki in študenti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

• so državljani Republike Slovenije,

• so pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisani v program nižjega poklicnega ali 

drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja, oziroma so pred dopolnjenim 27. letom 

starosti prvič vpisani v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja 1. ali 2. stopnje,

• niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v 

evidenco brezposelnih oseb, niso poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor 

zasebnega zavoda,

• povprečni mesečni dohodek na osebo v preteklem letu pred vložitvijo vloge ne presega 56 % 

neto povprečne plače na osebo v istem obdobju.



Rok za oddajo vloge za uveljavljanje pravice do državne štipendije ni določen, 

saj štipendija upravičencu pripada od prvega dne naslednjega meseca po 

vložitvi vloge.

Dijaki lahko vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo avgusta, da bodo ob 

izpolnjevanju pogojev upravičeni do štipendije s 1. septembrom.

Za mladoletne dijake vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo starši 
oziroma zakoniti zastopniki na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Avgusta oziroma septembra lahko dijaki in študenti na pristojni center za socialno delo 

oddajo tudi nepopolne vloge, če se zaradi vpisnih rokov posameznih izobraževalnih 

ustanov do takrat še ne bodo mogli vpisati.



Kombiniranje štipendij

Državne štipendije lahko kombinirate s:

❖ sofinancirano kadrovsko štipendijo,

❖ štipendijo za deficitarne poklice,

❖ štipendijami Ad futura za študijske obiske in sodelovanje na tekmovanjih iz 

znanja ali raziskovanja.

Državne in Zoisove štipendije ni možno kombinirati.



Nadaljnje prejemanje štipendije

Za nadaljnje prejemanje štipendije po novem ni potrebno več oddati vloge.

Če dijak ali študent uveljavlja dodatek za bivanje ali dodatek za uspeh, 

pa je potrebno dokazila (kot primeroma kopija indeksa) še vedno predložiti 

oziroma poslati na pristojni center za socialno delo.

Opozorilo: ko gre za prehod iz I. stopnje na II. stopnjo ali 

za prehod PTI- poklicno tehniško izobraževanje (3+2) je potrebno vlogo na novo oddati, 

saj gre v tem primeru za novo vlogo in ne za nadaljnje prejemanje državne štipendije.



Cenzus za pridobitev in višina štipendije

Za pridobitev državne štipendije vaš oziroma dohodek vašega 

gospodinjstva, ne sme presegati 713,91 evrov na osebo. 

Dohodkovni razred
Povprečni mesečni dohodek 

na osebo v eurih
Osnovna višina eurih za 

upravičenca do 18 let starosti

Osnovna višina v eurih za 
upravičenca nad 18 let 

starosti

1 do 334,64 112,25 224,51

2 od 334,65 do 401,58 94,53 189,05

3 od 401,59 do 468,50 76,81 153,61

4 od 468,51 do 591,22 59,08 118,16

5 od 591,23 do 713,91 41,35 82,71

6 od 713,92 do 914,71 31,16 62,31

7 Od 914,72 do 1.104,33 27,12 54,23



Dodatek za uspeh, do katerega je upravičen dijak, ki je v 

preteklem šolskem letu dosegel povprečno oceno:

Razred
Povprečna ocena 

dijaka

Višina dodatka za 

uspeh v evrih

1
od vključno 4,0 do 

vključno 4,25
18,26

2
nad 4,25 do vključno 

4,50
23,63

3
nad 4,50 do vključno 

4,75
32,23

4 nad 4,75 42,97



Dodatek za bivanje

Dodatek za bivanje znaša 85,93 evrov, in pripada dijaku ali študentu, ki:

❖ ima stalno bivališče oddaljeno od kraja izobraževanja več kot 25 km,

❖če je strošek najema najmanj 65 evrov na mesec, ter štipendist ali

❖njegovi starši niso lastniki nepremičnine v kraju izobraževanja,

❖če ne prejema subvencije za bivanje v študentskem domu ali zasebniku in 

nima sklenjene pogodbe o bivanju v dijaškem domu, ki je skladna s predpisi, 

ki urejajo subvencioniranje bivanja študentov in dijakov.

Dodatek začne veljati ob spremembi začasnega bivališča štipendista.



Izplačevanje državne štipendije

Državna štipendija pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge.

Štipendija se izplačuje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec, 

in sicer na transakcijski račun štipendista, odprtega v Republiki Sloveniji.

V zaključnem letniku srednješolskega izobraževanja se za meseca julij in 

avgust štipendija ne izplačuje.



Obveznost štipendista

Štipendist s pridobitvijo štipendije prevzame naslednje obveznosti:

Štipendist mora vsako leto zaključiti posamezni letnik, za katerega je prejemal štipendijo. 

Če želi nadalje prejemati štipendijo, mora predložiti dokazila.

Po zaključnem letniku mora zaključiti izobraževanje to je pridobiti višjo raven izobrazbe 

do 30. septembra naslednjega koledarskega leta. Po zaključku predloži dokazilo.

Če štipendist predčasno zaključi izobraževanje, se mu štipendija izplača v enkratnem znesku, 

za vse preostale mesece trajanja izobraževalnega programa. Zopet predloži dokazilo.

Štipendist je dolžan sporočiti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na 

štipendijsko razmerje v roku 30 dni od nastanka spremembe 

(kot na primer: prekinitev izobraževanja, sprememba programa 
ali ustanove ter vsako okoliščino, zaradi katere ne izpolnjuje več osnovnih 

pogojev za prejemanje štipendije).



Neizpolnjevanje obveznosti štipendista

Vsak štipendist ima obveznosti, ki jih mora izpolniti. V primeru, da jih ne izpolni, sledijo naslednji ukrepi.

Če štipendist po zaključku letnika ne napreduje v višji letnik, mu štipendija miruje, 

to pomeni, da se mu ne izplačuje. 

Če po enem letu mirovanja še vedno ni napredoval, se izda odločba o dolgu. 

Znesek, ki ga je dolžan, mora vrniti v roku 30 dni od prejete odločbe. Razen v primerih, ko ima za 

to opravičljive razloge.

Če štipendist po zaključku izobraževanja ne pridobi višjega naziva, torej ne zaključi izobraževanja 

do 30. septembra naslednjega koledarskega leta, mora vrniti štipendije, ki jih je prejel v zaključnem letniku 

oziroma ali za dodatno študijsko leto, če je bil v dodatnem letu do štipendije upravičen.

Kadar pa med šolskim ali študijskim letom nastopijo okoliščine, ki vodijo v prenehanje štipendijskega razmerja, 

pristojni center za socialno delo izda odločbo o pogojnem dolgu, kar pomeni, 

da mora štipendist zaključiti letnik isto leto, ali izobraževalni program do 30. septembra naslednje leto. 

Če uspešno naredi, mu zneska NI potrebno vrniti. Če obveznosti ne izpolni, pa mora znesek, ki je bil naveden 

že na odločbi o pogojnem dolgu, vrniti.

Če štipendist ne more v enkratnem znesku plačati svojega dolga, lahko zaprosi za obročno vračilo.



ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE
• Štipendije so namenjene spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za 

poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom 

razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest. Deficitarna področja 

in izobraževalne programe določa Politika štipendiranja (2020-2024), ki jo je sprejela 

Vlada Republike Slovenije.

Cilji štipendij za deficitarne poklice:

• zagotavljanje ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje 

delodajalcev,

• spodbujanje vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski 

razvoj in izboljšujejo zaposljivost,

• možnost zaposlovanja na področjih, kjer se tradicionalno zaposlujejo tujci,

spodbujanje vpisa v izobraževalne programe srednjega poklicnega in strokovnega 

izobraževanja, za katere sedaj ni dovolj zanimanja in jim grozi ukinitev,

• promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja.

https://www.srips-rs.si/storage/app/media/STIPENDIJE/DEFICITARNE/Politika%20%C5%A1tipendiranja%202020-2024.pdf


Višina štipendije

Štipendija znaša 107,42 EUR* mesečno. Vsako leto je podeljenih do 1000 štipendij.

Izplačilo štipendije

Štipendije se izplačujejo do 15. dne v mesecu za pretekli mesec na transakcijski račun štipendista. 

V primeru, da pride do spremembe številke transakcijskega računa, nas o tem obvestite.

Združljivost z drugimi štipendijami

Deficitarna štipendija se lahko dodeli hkrati z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko.

Objava razpisa

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Sklad vsako leto najpozneje do konca januarja objavi javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne 

poklice. 

https://www.srips-rs.si/sklad/novice/novica/objavljen-je-razpis-za-stipendije-za-

deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20232024

VLOGO BO LETOS MOŽNO ODDATI OD 19. 6. 2023 DO 22. 9. 2023.
Vloge, oddane pred začetkom roka/po zaključku roka za prijavo, bodo zavržene.

https://www.srips-rs.si/sklad/novice/novica/objavljen-je-razpis-za-stipendije-za-


Pogoji za pridobitev štipendije:

Vlagatelj mora biti prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov ter izpolnjevati 

druge razpisne pogoje.

Višina štipendije: mesečno 107,42 EUR.

Izplačilo štipendij: do 15. dne v mesecu za pretekli mesec

Priloge k podpisani vlogi:

v celoti izpolnjen in podpisan obrazec Vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice 

v šolskem letu 2023/2024 in fotokopija spričevala zaključnega razreda šolskega leta 2022/2023; 

Način oddaje vlog: Vloga se vloži na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega 

in preživninskega sklada Republike Slovenije.



Izbirni postopek:

Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, 

bodo za dosego zastavljenega cilja tega javnega razpisa (tj. dodelitev 1000 štipendij) 

izbrani po naslednjih merilih:

❖ višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole/nižje poklicne šole,

❖ višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oz. 

strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja.

Vloge vlagateljev se najprej razvrstijo po prvem merilu. 

Za dodelitev 1000 štipendij se izberejo vlagatelji, ki imajo višjo povprečno oceno 

v zaključnem razredu osnovne šole/ nižje poklicne šole. 

Če ima več vlagateljev enako povprečno oceno v zaključnem razredu osnovne šole

/ nižje poklicne šole in skupna višina štipendij za 

te vlagatelje presega zastavljen cilj tega javnega razpisa (tj. dodelitev 1000 štipendij),

se vloge teh vlagateljev razvrstijo še po merilu višje povprečne ocene izbirnih predmetov 

v zaključnem razredu osnovne šole oziroma strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižje poklicne 

šole. 



Če ima več vlagateljev enako povprečno oceno izbirnih predmetov 

v zaključnem razredu osnovne šole/ nižje poklicne šole in skupna višina štipendij za te 

vlagatelje presega zastavljen cilj tega javnega razpisa 

(tj. dodelitev 1000 štipendij), se štipendijo podeli tudi vsem vlagateljem v skupini 

z enako povprečno oceno izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oziroma 

strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižje poklicne šole, ki prva preseže število 1000 štipendij. 

Obveznosti štipendista 

Štipendist je dolžan: 

- vsako šolsko leto uspešno zaključiti posamezni letnik, za katerega je prejemal štipendijo;

- uspešno zaključiti izobraževalni program do 30. septembra naslednjega koledarskega leta 

po zaključenem letniku, za katerega je pridobil štipendijo in

Skladu posredovati potrdilo o uspešno opravljenem zaključnem izpitu oz. poklicni maturi; 

- pred spremembo izobraževalnega programa lahko pri dodeljevalcu štipendije preveri 

ali je novi program ustrezen za nadaljnje prejemanje štipendije; 

- sklad v 30 dneh po nastali spremembi ali v 30 dneh od dneva, ko je za spremembo izvedel, 

obvestiti o vseh spremembah, ki se zgodijo v tekočem šolskem letu in bi lahko vplivale na štipendijsko 

razmerje, kar med drugim vključuje tudi: 

- prejemanje štipendije v naslednjem šolskem letu, sporočiti v roku 30 dni od nastale spremembe 

oz. odkar je izvedel za spremembo. 



Letošnji nabor deficitarnih poklicev:
kamnosek,

mehatronik operater,

izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij,

inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij,

oblikovalec kovin orodjar/orodjarka,

elektrikar/elektrikarka,

avtokaroserist/avtokaroseristka,

pek/pekarka,

slaščičar/slaščičarka,

mesar/mesarka,

tapetnik/tapetničarka,

mizar/mizarka,

zidar/zidarka,

tesar/tesarka,

klepar-krovec/kleparka-krovka,

izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje,

slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka,

pečar– polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka keramičnih oblog,

gozdar/gozdarka,

gastronom hotelir/gastronomka hotelirka,

dimnikar/dimnikarka,

steklar/steklarka,

tehnik/tehnica steklarstva.



KADROVSKE ŠTIPENDIJE

• Namen kadrovskih štipendij je povezovanje mladih in delodajalcev, kajti podjetja si 

lahko z dolgoročnim kadrovskim načrtovanjem zagotovijo razvoj ustreznih kadrov in 

na ta način spodbudijo razvoj podjetij. Prednost kadrovskih štipendij je v tem, da 

zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju.

Dijaki in študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, 

seznanijo na več načinov:

• preko aplikacije Izmenjevalnica na spletni strani sklada -Javni štipendijski, razvojni, 
invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, kjer lahko delodajalci oddajo 

svoje potrebe po kadrovskih štipendistih za posamezno šolsko/študijsko leto;

• na spletnih straneh Regionalnih razvojnih agencij - RRA (seznam RRA), kjer 

objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih;

• objave delodajalcev v njihovih internih glasilih, na spletnih straneh, v javnih občilih 

itd.

https://www.srips-rs.si/stipendije/izmenjevalnica
http://www.rra-giz.si/


Obveznosti kadrovskega štipendista

Večina kadrovskih štipendij poleg uspešnega nadaljevanja oziroma zaključka izobraževanja 

praviloma vključuje tudi obveznost zaposlitve pri štipenditorju po končanem izobraževanju.

Ta obveznost je načeloma tudi terminsko opredeljena. 

Delodajalec se lahko s svojim kadrovskim štipendistom dogovori tudi za druge obveznosti,

kot so obvezna počitniška praksa, diplomska naloga, vezana na podjetje, in podobno.

Podrobneje pravila in obveznosti kadrovskega štipendista določi štipenditor že ob objavi 

ponudbe kadrovske štipendije, podrobneje pa se pravice in obveznosti iz 
kadrovskega štipendiranja uredijo tudi s pogodbo o štipendiranju.

Višina štipendije: kadrovske štipendije so v povprečju najvišje med vsemi vrstami štipendij, 
višino štipendije določi delodajalec.



Višina štipendije

Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) ne postavlja nikakršnih omejitev glede višine štipendije,

če gre za štipendijo, ki ni sofinancirana s strani države. 

Višino štipendije v takem primeru določa delodajalec sam, na podlagi svojih notranjih aktov,

ki urejajo štipendiranje (če take akte ima).

Sofinancirana kadrovska štipendija pa ne sme biti nižja od državne štipendije 

brez dodatkov za četrti dohodkovni razred kot je urejena v zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic 

iz javnih sredstev. 

Kadrovske štipendije:

https://www.srips-rs.si/stipendije/izmenjevalnica

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6571


ZOISOVE ŠTIPENDIJE

• Zoisova štipendija je namenjena dijakom, študentom in udeležencem 

izobraževanja odraslih kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s 

tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, 

razvojne dejavnosti in umetnosti.



Posebni pogoji za dodelitev Zoisove štipendije so:

izkazan vsaj en izjemni dosežek IN hkrati

ustrezen šolski ali študijski uspeh ali drugo posebno merilo

(povprečna ocena v zadnjem razredu osnovne šole najmanj 4,70). 

Povprečna ocena v osnovni šoli je povprečje vseh številčno 

izraženih končnih ocen vseh predmetov zaključnega razreda 

osnovne šole. 

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zois/zstip1/merila/


Za izjemne dosežke štejejo: 

Izjemni dosežki na državnih tekmovanjih (1. do vključno 3. mesto, ki se točkujejo z 
10 točkami, zlato priznanje ali prva nagrada 5 točk; srebrno priznanje ali druga 
nagrada 2 točki)

Izjemni dosežki na mednarodnih tekmovanjih

(raziskovanje, razvojne dejavnosti ali umetnosti; pogoj je predhodna 

udeležba na državnem tekmovanju¸in udeleženih najmanj 5 držav; udeležba 5 

točk, zlato ali srebrno priznanje10 točk, 1.-3. 20 točk)

Izjemni dosežek na področju raziskovalnega dela

(priznanje za najboljšo raziskovalno nalogo šteje 10 točk; priznanje

prejme največ 20% prijavljenih raziskovalnih del za posamezno ciljno skupino)



V primeru individualnega izjemnega dosežka je vlagatelj 

upravičen do vseh točk, določenih za posamezni izjemni dosežek, 

v primeru dosežka v skupini pa do polovice točk, doseženih za 

posamezni izjemni dosežek.

Za štipendiranje se izberejo vlagatelji, ki izkažejo višje število točk 

za izjemne dosežke. Če ima več vlagateljev enako število točk za 

izjemne dosežke, njihove vloge pa presegajo preostala sredstva v 

tej skupini, se za izbor med temi vlagatelji uporabi merilo, tj. 

povprečna ocena v zaključnem razredu. 



Šolsko leto 2022/23:

Za dodelitev Zoisove štipendije so morali vlagatelji v tej skupini 

izkazati izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev. Štipendija bo 

dodeljena vlagateljem, ki:

so dosegli najmanj 2,5 točke pri izjemnih dosežkih



Višina štipendije:

Višina štipendije: Možna dodatka:

za 

dijake

• 120 EUR mesečno 
(**128,90 EUR)

• za bivanje: 80 EUR 
(**85,93 EUR)



Združljivost z drugimi štipendijami

Zoisova štipendija ni združljiva z državno štipendijo, s štipendijo Ad futura, 
niti s štipendijo za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Hkrati s Zoisovo štipendijo se lahko prejema kadrovsko štipendijo 

(razen, če ta tega ne dovoljuje), štipendijo za deficitarne poklice in tudi 

štipendijo Ad futura za študijske obiske 

in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja.

Rok za oddajo vloge na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in 

preživninski sklad Republike Slovenije
:

9. 9. 2022 za novo pridobitev

https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/javni-razpis-za-dodelitev-zoisovih-stipendij-za-solsko-oziroma-studijsko-leto-20202021


RAZPIS ZA VPIS v ŠTUDIJSKE PROGRAME:

Samo s splošno maturo
UNIVERZA VZ ŠTUDIJSKI PROGRAM

Univerza v Ljubljani Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Dramaturgija in scenske umetnosti – UN

Univerza v Ljubljani Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Dramska igra – UN

Univerza v Ljubljani Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Gledališka režija – UN

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede Komunikologija – Medijske in komunikacijske študije – UN

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede
Komunikologija – Tržno komuniciranje in odnosi z 
javnostmi – UN

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede Kulturologija – Študije kultur in ustvarjalnosti – UN

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede Mednarodni odnosi – UN

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede Novinarstvo – UN

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede Politologija – Študije politike in države – UN

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede Sociologija – Kadrovski menedžment – UN

Univerza v Ljubljani Fakulteta za socialno delo Socialno delo – UN

Univerza v Ljubljani Fakulteta za šport Kineziologija – UN

Univerza v Ljubljani Fakulteta za šport Športna vzgoja – UN

Univerza v Ljubljani Fakulteta za šport Športno treniranje – UN

Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Portugalski jezik in književnost – dvopredmetni – UN

Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Primerjalna književnost in literarna teorija – UN

Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Prevajalstvo – UN

Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Psihologija – UN

Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Rusistika – dvopredmetni – UN

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Dentalna medicina – EM

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Medicina – EM

Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta Logopedija in surdopedagogika – UN 

Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta Razredni pouk – UN

Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta Socialna pedagogika – UN

Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta Specialna in rehabilitacijska pedagogika – UN

Univerza v Ljubljani Pravna fakulteta Pravo – EM

Univerza v Mariboru Fakulteta za naravoslovje in matematiko Matematika – UN

Univerza v Mariboru Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Predmetni učitelj – EM – usmeritev Izobraževalna 
matematika

Univerza v Mariboru Fakulteta za varnostne vede Varstvoslovje – UN

Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta Pedagogika – UN

Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta Prevajalske študije – angleščina – UN

Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta Prevajalske študije – nemščina – UN

Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta Psihologija – UN

Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta Sociologija – UN

Univerza v Mariboru Medicinska fakulteta Dentalna medicina – EM

Univerza v Mariboru Medicinska fakulteta Splošna medicina – EM

Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta Razredni pouk – UN

Univerza v Mariboru Pravna fakulteta Pravo – UN

Univerza na 
Primorskem

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske 
tehnologije Biopsihologija – UN



Univerzitetni in enoviti magistrski študijski programi, ki zahtevajo za vpis določen srednješolski program, 

poklicno maturo in opravljen predmet splošne mature - študijsko leto 2023/24 (excell)

https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani

https://portal.evs.gov.si/documents/10157/a4e7cef5-2941-4161-8395-a48b135b9d41
https://portal.evs.gov.si/documents/10157/a4e7cef5-2941-4161-8395-a48b135b9d41

