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Fakulteta izvaja tri univerzitetne študijske programe prve stopnje: Glasbena pedagogika, Likovna pedagogika, 
Razredni pouk in dva visokošolska strokovna študijska programa prve stopnje: Predšolska vzgoja, Športno 
treniranje. 

Izredni študij 
Za vpis na razpisane smeri veljajo enaki vpisni pogoji kot za redni študij. 
Organiziran izredni študij bo potekal na razpisanih programih, kjer bo vpisanih več kot 15 študentov, v obsegu 
1/3 študijskega programa za redni študij. Na programu z manj kot 15 prijavljenimi kandidati, ni vpisa. 
Visokošolski strokovni program Predšolska vzgoja se bo izvajal le na sedežu fakultete. 

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GLASBENA PEDAGOGIKA 

Trajanje študija 
Študij traja 4 leta (8 semestrov) in obsega 240 kreditnih točk po ECTS. 

Vpisni pogoji  
V univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika se lahko vpiše: 
a) kdor je opravil splošno maturo, 
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz predmeta splošne mature 

glasba, 
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. 
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus glasbene sposobnosti. 
Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni 
okvir za jezike (SEJO) z ustreznim potrdilom. 
Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so: 
− potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo, 
− spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim 

učnim jezikom, 
− maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega 

izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet slovenski jezik, 
− spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o 

zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom, 
− diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in 

potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku. 

Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne 
pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavno–informacijski službi 
sporoči Državni izpitni center. 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpis, bodo 
kandidati izbrani glede na: 
− uspeh pri preizkusu glasbene sposobnosti 50 % točk, 
− splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu 40 % točk, 
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 10 % točk. 
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Preizkus glasbene sposobnosti 
Kandidati bodo preizkus glasbene sposobnosti v prvem prijavnem roku opravljali na Pedagoški fakulteti v 
Mariboru 29. junija ali 1. julija 2021 ob 9. uri. Preizkus glasbene sposobnosti, opravljen v prejšnjih letih (od 
leta 1997 dalje) za vpis v program Glasbena pedagogika na Pedagoški fakulteti Maribor, se kandidatom 
prizna. 
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu še prosta mesta, 
bo preizkus glasbene sposobnosti v drugem prijavnem roku 10. septembra 2021 ob 9. uri. 
Vpisna mesta 

 Redni Izredni 
Glasbena pedagogika – univerzitetni program 20 – 

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE 
NAPREDOVANJE) 
Prijavni roki so objavljeni v točki »1.3. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše 
napredovanje)«, način prijave pa v točki »3. Način prijave« Skupnih določb razpisa. 
Vloge za prehod študenta oziroma diplomanta, ki mora izpolnjevati pogoje za vpis v predlagani študijski program, 
obravnava Komisija za študijske zadeve UM PEF na predlog Oddelka za glasbo. Glede na obseg priznanih obveznosti iz 
prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v drugi ali višji letnik univerzitetnega 
študijskega programa prve stopnje Glasbena pedagogika. Pri prehodu se lahko priznavajo: 1. primerljive študijske 
obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu; 2. neformalno pridobljena primerljiva znanja, ki jih 
študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. 
V višji letnik se lahko študent vključi, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste 
kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Glasbena pedagogika. 
Določijo se manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem študijskem programu. 
Če bo prijavljenih več kandidatov, kot bo prostih mest, bodo izbrani glede na povprečno oceno dosedanjega študija. 
Na univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika je možen prehod iz univerzitetnih študijskih 
programov 1. stopnje in univerzitetnih študijskih programov s področja glasbena pedagogika – Akademija za glasbo UL, 
Muzikologija – Filozofske fakultete UL ter ustreznih tujih univerzitetnih študijskih programov, ki ob zaključku študija 
zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc ter se jim lahko kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj 
polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski 
program, Komisija za študijske zadeve Pedagoške fakultete UM, na predlog Oddelka za glasbo, obravnava vloge za vpis 
v ustrezni letnik in določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. 
Vpisna mesta 

 Redni Izredni 
Glasbena pedagogika UN 5* – 

* Število mest za 2. 3. in 4. letnik skupaj. 

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE LIKOVNA PEDAGOGIKA 
Trajanje študija 
Študij traja 4 leta (8 semestrov) in obsega 240 kreditnih točk po ECTS. 
Vpisni pogoji 
V univerzitetni študijski program Likovna pedagogika se lahko vpiše: 
a) kdor je opravil splošno maturo, 
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz predmeta splošne mature 

umetnostna zgodovina ali likovna teorija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil 
pri poklicni maturi, 

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. 
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus likovnih sposobnosti. 
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Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni 
okvir za jezike (SEJO) z ustreznim potrdilom. 
Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so: 
− potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo, 
− spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim 

učnim jezikom, 
− maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega 

izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet slovenski jezik, 
− spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o 

zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom, 
− diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in 

potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku. 

Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne 
pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavno–informacijski službi 
sporoči Državni izpitni center. 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 
kandidati izbrani glede na: 
− uspeh pri preizkusu likovnih sposobnosti 50 % točk, 
− splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu 40 % točk, 
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 10 % točk. 

Preizkus likovnih sposobnosti 
Kandidati bodo preizkus likovnih sposobnosti v prvem prijavnem roku opravljali na Pedagoški fakulteti v 
Mariboru 2. in 5. julija 2021 ob 9. uri. Kandidatom, ki so preizkus likovnih sposobnosti opravili za vpis v 
program Likovna pedagogika od leta 2007 dalje, se preizkus prizna. 
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu še prosta mesta, 
bo preizkus likovnih sposobnosti v drugem prijavnem roku 9. septembra 2021 ob 9. uri. 
Preizkus likovnih sposobnosti lahko kandidati v tekočem prijavnem postopku opravljajo večkrat in sicer enkrat 
v junijskem roku ter enkrat v septembrskem roku. 

Vpisna mesta 
 Redni Izredni 
Likovna pedagogika – univerzitetni program 20 – 

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE 
NAPREDOVANJE) 
Prijavni roki so objavljeni v točki »1.3. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše 
napredovanje)«, način prijave pa v točki »3. Način prijave« Skupnih določb razpisa. 

Prijave za prehod študenta oziroma diplomanta, ki mora izpolnjevati pogoje za vpis v predlagani študijski program, 
obravnava Komisija za študijske zadeve UM PEF na predlog Oddelka za likovno umetnost. Glede na obseg priznanih 
obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v drugi ali višji letnik 
univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Likovna pedagogika. Pri prehodu se lahko priznavajo: 1. primerljive 
študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu; 2. neformalno pridobljena primerljiva znanja, 
ki jih študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. 
V višji letnik se lahko študent vključi, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste 
kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Likovna pedagogika. 
Določijo se manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem študijskem programu. 
Če bo prijavljenih več kandidatov, kot bo prostih mest, bodo izbrani glede na povprečno oceno dosedanjega študija. 
Na univerzitetni študijski program prve stopnje Likovna pedagogika je možen prehod iz univerzitetnih študijskih 
programov 1. stopnje in univerzitetnih študijskih programov s področja likovne umetnosti, likovne pedagogike, 
arhitekture ter ustreznih tujih univerzitetnih študijskih programov, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev 
primerljivih kompetenc ter se jim lahko kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti 
(ECTS točk) iz prvega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program, Komisija za študijske 
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zadeve Pedagoške fakultete UM, na predlog Oddelka za Likovno umetnost, obravnava vloge za vpis v ustrezni letnik in 
določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. 
Vpisna mesta 

 Redni Izredni 
Likovna pedagogika UN 3* – 

* Število mest za 2. 3. in 4. letnik skupaj. 

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAZREDNI POUK 
Trajanje študija 
Študij traja 4 leta (8 semestrov) in obsega 240 kreditnih točk po ECTS. 

Vpisni pogoji 
V univerzitetni študijski program Razredni pouk se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 
1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. 
Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni 
okvir za jezike (SEJO) z ustreznim potrdilom. 
Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so: 
− potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo, 
− spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim 

učnim jezikom, 
− maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega 

izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet slovenski jezik, 
− spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o 

zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom, 
− diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in 

potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku. 

Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo v Republiki Sloveniji, ne pošiljajo dokazila o znanju 
slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavno–informacijski službi sporoči Državni izpitni 
center. 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 
kandidati izbrani glede na: 
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 60 % točk, 
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk. 

Vpisna mesta 
 Redni Izredni 
Razredni pouk – univerzitetni program 70 – 

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE 
NAPREDOVANJE) 
Prijavni roki so objavljeni v točki »1.3. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše 
napredovanje)«, način prijave pa v točki »3. Način prijave« Skupnih določb razpisa. 

Prijave za prehod študenta oziroma diplomanta, ki mora izpolnjevati pogoje za vpis v predlagani študijski program, 
obravnava Komisija za študijske zadeve UM PEF na predlog Oddelka za razredni pouk. Glede na obseg priznanih 
obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v drugi ali višji letnik 
univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Razredni pouk. Pri prehodu se lahko priznavajo: 1. primerljive 
študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu, 2. neformalno pridobljena primerljiva znanja, 
ki jih študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. 
V višji letnik se lahko študent vključi, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste 
kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Razredni pouk. 
Določijo se manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem študijskem programu. 
Če bo prijavljenih več kandidatov, kot bo prostih mest, bodo izbrani glede na povprečno oceno dosedanjega študija. 
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Na univerzitetni študijski program prve stopnje Razredni pouk je možen prehod iz univerzitetnih študijskih programov 
1. stopnje s področja razredni pouk ter ustreznih tujih univerzitetnih študijskih programov, ki ob zaključku študija 
zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc ter se jim lahko kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj 
polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski 
program, Komisija za študijske zadeve Pedagoške fakultete UM, na predlog Oddelka za razredni pouk, obravnava vloge 
za vpis v ustrezni letnik in določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. 
Vpisna mesta 

 Redni Izredni 
Razredni pouk UN 12* – 

* Število mest za 2. 3. in 4. letnik skupaj. 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE PREDŠOLSKA VZGOJA 
Trajanje študija 
Študij traja 3 leta (6 semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. 
Vpisni pogoji 
V visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja se lahko vpiše: 
a) kdor je opravil splošno maturo, 
b) kdor je opravil zaključni izpit oziroma poklicno maturo v srednješolskih programih predšolska vzgoja ali 

zdravstvena vzgoja oziroma zdravstvena nega, 
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. 
Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni 
okvir za jezike (SEJO) z ustreznim potrdilom. 
Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so: 
− potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo, 
− spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim 

učnim jezikom, 
− maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega 

izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet slovenski jezik, 
− spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o 

zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom, 
− diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in 

potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku. 

Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne 
pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavno–informacijski službi 
sporoči Državni izpitni center. 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 
kandidati izbrani glede na: 
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi  60 % točk, 
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk. 
Vpisna mesta 

 Redni Izredni 
Predšolska vzgoja VS 60 65 

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE 
NAPREDOVANJE) 
Prijavni roki so objavljeni v točki »1.3. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše 
napredovanje)«, način prijave pa v točki »3. Način prijave« Skupnih določb razpisa. 
Prijave za prehod študenta oziroma diplomanta, ki mora izpolnjevati pogoje za vpis v predlagani študijski program, 
obravnava Komisija za študijske zadeve UM PEF na predlog Oddelka za predšolsko vzgojo. Glede na obseg priznanih 
obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v drugi ali višji letnik 
visokošolskega študijskega programa prve stopnje Predšolska vzgoja. Pri prehodu se lahko priznavajo: 1. primerljive 
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študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu; 2. neformalno pridobljena primerljiva znanja, 
ki jih študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. 
V višji letnik se lahko študent vključi, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste 
kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik visokošolskega študijskega programa prve stopnje Predšolska vzgoja. 
Določijo se manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem študijskem programu. 
Če bo prijavljenih več kandidatov, kot bo prostih mest, bodo izbrani glede na povprečno oceno dosedanjega študija. 
Na visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Predšolska vzgoja je možen prehod iz:  
1. visokošolskih strokovnih študijskih programov 1. stopnje s področja predšolske vzgoje ter ustreznih tujih študijskih 

programov, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc ter se jim lahko kot obvezne 
predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa in 
ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program, Komisija za študijske zadeve Pedagoške fakultete UM, na predlog 
Oddelka za predšolsko vzgojo, obravnava vloge za vpis v ustrezni letnik in določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo 
opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. 

2. univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje s področja družboslovnih in humanističnih ved (pedagogika, 
psihologija) ter ustreznih tujih univerzitetnih študijskih programov, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev 
primerljivih kompetenc ter se jim lahko kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih 
obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program, 
Komisija za študijske zadeve Pedagoške fakultete UM, na predlog Oddelka za predšolsko vzgojo, obravnava vloge za 
vpis v ustrezni letnik in določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. 

Vpisna mesta 
 Redni Izredni 
Predšolska vzgoja VS 6* 6* 

* Število mest za 2. in 3. letnik skupaj. 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM ŠPORTNO TRENIRANJE 

Trajanje študija 
Študij traja 3 leta (6 semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. 

Izbrani šport 
Izbrani športi so namenjeni študentom glede na športno panogo, za katero so se opredelili ob vpisu na študijski 
program oziroma glede na njihov trenerski profil. Nabor izbranih športov: odbojka, košarka, nogomet, 
rokomet, športna gimnastika, alpsko smučanje, plavanje, atletika, fitnes, planinstvo in alpinizem, judo, karate, 
tenis, veslanje, jadranje, kolesarstvo, nordijsko smučanje in nordijska hoja ter hokej.  

Vpisni pogoji 
V visokošolski strokovni študijski program Športno treniranje se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v 
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo. 
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus motoričnih sposobnosti. 
Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni 
okvir za jezike (SEJO) z ustreznim potrdilom. 
Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so: 
− potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo, 
− spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim 

učnim jezikom, 
− maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega 

izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet slovenski jezik, 
− spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o 

zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom, 
− diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in 

potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku. 

Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne 
pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavno–informacijski službi 
sporoči Državni izpitni center. 
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Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 
kandidati izbrani glede na: 
− uspeh pri preizkusu motoričnih sposobnosti 30 % točk, 
− splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu 40 % točk, 
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk. 

Preizkus motoričnih sposobnosti 
Prijavljeni kandidati bodo v roku, določenem v splošnem delu Razpisa za vpis, pisno obveščeni o vseh 
podrobnostih v zvezi s preizkusom motoričnih sposobnosti, ki bo v prvem prijavnem roku 2. julija 2021. 
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu še prosta mesta, 
bo preizkus motoričnih sposobnosti v drugem prijavnem roku 9. septembra 2021. 
Opravljeni preizkus motoričnih sposobnosti velja samo za tekoče leto. 

Dokumenti 
Vsi kandidati morajo najkasneje do 1. junija 2021 v prvem prijavnem roku oziroma do 30. avgusta 2021 v 
drugem prijavnem roku (če bodo objavljena še prosta vpisna mesta) poslati na Pedagoško fakulteto vsaj eno 
od naštetih dokazil: 
a) dokazilo o vsaj petletnem igralnem stažu v izbrani športni panogi ali 
b) dokazilo o športnih tekmovalnih dosežkih v izbrani športni panogi ali 
c) dokazilo o tem, da je redno delal kot športni trener vsaj dve leti in je dosegel kakovostne rezultate v izbrani 

športni panogi ali 
d) dokazilo o pridobljeni strokovni usposobljenosti za športnega trenerja v izbrani športni panogi. 

Vpisna mesta 
 Redni Izredni 
Športno treniranje – visokošolski strokovni 
program – 35 

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE 
NAPREDOVANJE) 
Prijavni roki so objavljeni v točki »1.3. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše 
napredovanje)«, način prijave pa v točki »3. Način prijave« Skupnih določb razpisa. 

Prijave za prehod študenta oziroma diplomanta, ki mora izpolnjevati pogoje za vpis v predlagani študijski program, 
obravnava Komisija za študijske zadeve UM PEF na predlog Oddelka za športno treniranje. Glede na obseg priznanih 
obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v drugi ali višji letnik 
visokošolskega študijskega programa prve stopnje Športno treniranje. Pri prehodu se lahko priznavajo: 1. primerljive 
študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu; 2. neformalno pridobljena primerljiva znanja, 
ki jih študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. 
V višji letnik se lahko študent vključi, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste 
kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik visokošolskega študijskega programa prve stopnje Športno treniranje. 
Določijo se manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem študijskem programu. 
Če bo prijavljenih več kandidatov, kot bo prostih mest, bodo izbrani glede na povprečno oceno dosedanjega študija. 
Na visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Športno treniranje je možen prehod iz visokošolskih strokovnih 
študijskih programov 1. stopnje in univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje s področja športna vzgoja, športno 
treniranje, kineziologija, ter ustrezni tuji univerzitetni študijski programi, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev 
primerljivih kompetenc ter se jim lahko kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti 
(ECTS točk) iz prvega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program, Komisija za študijske 
zadeve Pedagoške fakultete UM, na predlog Oddelka za športno treniranje, obravnava vloge za vpis v ustrezni letnik in 
določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. 
Vpisna mesta 

 Redni Izredni 
Športno treniranje VS – 8* 

* Število mest za 2. in 3. letnik skupaj. 
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