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RAZPIS ZA VPIS V VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM GRADBENIŠTVO 
ZA ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024 

 
Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj, 
samostojni visokošolski zavod, 
pridružena članica Nove univerze 
Gorenjesavska cesta 9, 4000 Kranj 
Tel.: 04 236 11 20 / 041 322 499 
e-pošta: referat@vsgi.si 
Spletna stran: www.vsgi.si 

 
VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE 

GRADBENIŠTVO 
 
 
Trajanje študija in pridobljen naziv 
Visokošolski študijski program Gradbeništvo traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 180 kreditnih točk 
po ECTS. 
Diplomanti po končanem študiju pridobijo naziv diplomirani inženir gradbeništva (VS) / diplomirana 
inženirka gradbeništva (VS). 
 
Modul študija 
Študijski program se v 5. semestru deli na 2 modula: 

- Modul gradbene konstrukcije, 
- Modul infrastruktura z ekologijo. 

 
Vpisni pogoji 
V prvi letnik visokošolskega študijskega programa Gradbeništvo se lahko vpiše: 

- kdor je opravil splošno maturo, 
- kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem 

programu, 
- kdor je pred 01. 06. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. 

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

 
Vpisna mesta 

Gradbeništvo 
– 1. stopnja 

Število vpisnih mest 
za državljane RS in 

državljane članic EU 

Število vpisnih mest 
za Slovence brez 

slovenskega 
državljanstva 

Število vpisnih mest za 
tujce, državljane 

nečlanic EU 

Redni Izredni Redni Izredni Redni Izredni 

1. letnik - 35 - 5 - 5 

2. letnik - 25 - 3 - 3 

3. letnik - 25 - 3 - 3 
 

Če ostanejo prosta vpisna mesta za študij, se tujci v zadnjem prijavnem roku lahko vpisujejo tudi na 
ta mesta. Razpoložljiva mesta najprej zasedejo državljani Republike Slovenije, državljani članic 
Evropske unije, Slovenci brez slovenskega državljanstva in nato tujci. 
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Prijavni roki 
Kandidati se lahko prijavijo v treh rokih: 

1. rok: 01. 03. 2023 do 15. 03. 2023 
2. rok: 28. 08. 2023 do 21. 09. 2023 
3. rok: 27. 09. 2023 do 28. 09. 2023 do 12. ure (zapolnitev prostih vpisnih mest) 

 
Način prijave 
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 

http://portal.evs.gov.si/prijava/. Če se kandidat prijavlja:  

1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč 

prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati 

visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti 

(priloge morajo biti v originalu ali overjena fotokopija, v spremnem dopisu mora biti naveden 

sklic na številko prijave za vpis).    

2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec 

prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami 

priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu (priloge 

morajo biti v originalu ali overjena fotokopija).  

3. z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun), natisnjenega obrazca 

ne pošilja po pošti. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu priloge k prijavi 

in jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (priloge morajo biti v originalu ali overjena 

fotokopija, v spremnem dopisu mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis). 

 

Kot pravočasna se upošteva: 

1. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega 

roka, 

2. prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem 

oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana do zaključka prijavnega roka na 

naslov: VŠGI Kranj, Gorenjesavska cesta 9, 4000 Kranj, 

3. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z AAI računom do zaključka prijavnega roka. 

 

Kandidati bodo k vpisu pisno povabljeni. 

 
Nadaljevanje študija po merilih za prehode z drugih programov 
Prijavo za vpis v 2. ali 3. letnik kandidati prav tako oddajo preko elektronske vloge na spletnem 
portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. Pri prehodu v 2. ali 3. letnik se kandidatom določijo 
manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo nadaljevati študij na visokošolskem študijskem 
programu Gradbeništvo. Te obveznosti predpiše Komisija za priznavanje predhodne formalno in 
neformalno pridobljene izobrazbe ali Komisija za študijske zadeve VŠGI Kranj. 
 
Priloge k prijavi 
Priloge k prijavi, ki jih mora kandidat poslati na visokošolski zavod so (priloge morajo biti v originalu 
ali overjena fotokopija): 

- dokazilo o srednješolski izobrazbi, 
- dokazili o učnem uspehu 3. in 4. letnika, 
- potrdilo o opravljenih izpitih za morebitno priznavanje izpitov. 

Priloge k prijavi, ki jih morajo predložiti tujci (poleg zgoraj navedenih): 
- kopija osebnega dokumenta (osebna izkaznica, potni list) 
- vsi zgoraj navedeni dokumenti (razen osebnega dokumenta) morajo biti posredovani tudi v 

obliki sodno overjenih prevodov listine v slovenski jezik. 

http://portal.evs.gov.si/prijava/
http://portal.evs.gov.si/prijava/
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Način študija 
Visokošolski študijski program Gradbeništvo je izredni študij in je namenjen zaposlenim študentom, 
zato bodo predavanja in izpiti potekali med tednom v popoldanskem času in po potrebi ob sobotah 
dopoldne.  
 
Kraj izvajanja študijskega programa 
Visokošolski študijski program Gradbeništvo se izvaja v Kranju. 
 
 
Šolnina 
Šolnina bo določena v skladu z veljavnim cenikom šole, objavljenim na spletni strani šole. 
 
Informativni dan 
Informativni dan bo: 

- 10.2.2023 ob 16.00, 
- 11.2.2023 ob 10.00. 

 
Informacije 
Informacije o študijskem programu lahko kandidati dobijo po telefonu, elektronski pošti, na spletni 
strani ali osebno v referatu Visoke šole za gradbeno inženirstvo Kranj. 
 
Informacije o prijavi za vpis lahko kandidati dobijo pri EKC - Enotnem kontaktnem centru državne 
uprave, e-naslov: ekc@gov.si, tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki). 
 
 
 
Sklep o vsebini razpisa je bil sprejet 08.12.2022 na seji Senata VŠGI Kranj ter XX.XX.2022 na seji 
Senata NU.  
 
 
 
 

Izr. prof. dr. Pavel Žerovnik     Prof. dr. Peter Jambrek  
Dekan VŠGI Kranj      Rektor NU 

                

                                            
  


