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UPORABNE INTERNETNE STRANI za 
iskanje informacij pred izbiro študija 

 

 E-SVETOVANJE  
https://esvetovanje.ess.gov.si/ 

 samoocena (vprašalnik osebnih lastnosti), zaposlitveni cilji, 

 veščine iskanja zaposlitve (pisanje življenjepisa, razgovor za službo), trg dela 
 

Test študijskih interesov KAM IN KAKO  
https://www.kaminkako.si/ 
Kam in kako je spletni program za potrditev, raziskovanje, razvoj in izpopolnjevanje 
možnosti na karierni poti.  

Ob vstopu se je potrebno REGISTRIRATI - vpišete kodo naše šole: ticktype8861 
 

CAREER TEST 
https://www.careerexplorer.com/career-test/ 
Karierni test v angleškem jeziku. 

 

DIJAŠKI.NET 
www.dijaski.net 
Z Dijaski.net Kalkulatorjem si lahko v treh korakih enostavno izračunaš število točk za 
posamezen študijski program: 

 Pod "Študijski programi in omejitve vpisa" izberi univerzo 
 Nato izberi fakulteto oziroma visoko šolo, izberi študijski program 
 Klikni na ikono kalkulator in vnesi podatke o svojem predvidenem uspehu 

MESTO MLADIH – portal za študente 
http://www.mestomladih.si/studentski-podiplomski/ 

 predstavitve fakultet, študentske sobe, mnenja študentov, iskani poklici 
 

ŠTUDENTSKI.NET 
http://studentski.net/ 

 Študijski iskalnik (iskalnik študijskih programov po načinu, vrsti in področju študija) 

 informacije o študijskih programih v SLO, informacije o štipendijah, štud. Domovih 
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MOJA IZBIRA.SI 
http://www.mojaizbira.si/ 

 opisi poklicev (predvidena izobrazba, opis poklica, usposobljenost in delo, razmere za 
delo, sorodni poklici…) 

 
 

VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA  
UNIVERZE V LJUBLANI  IN VISOKOŠOLSKI PRIJAVNO INFORMACIJSKI CENTER 

UNIVERZE MARIBORU 
https://www.uni-lj.si/studij/prijavno_sprejemni_postopki/    in  
 
http://www.um.si/vpis/Strani/default.aspx 
 

 Razpis za vpis, prijavno-sprejemni postopki, minimumi za pretekla leta, informacije o 
uveljavljanju statusa kandidata s posebnim statusom  
 

EVŠ PORTAL 
https://portal.evs.gov.si/prijava/ 

 Razpis za vpis, pogosta vprašanja o izbiri študija 

 Portal za oddajo e-prijave (v 4. letniku) 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 
http://www.uni-lj.si/akademije_in_fakultete/akademije/ 

 predstavitve fakultet in študijskih programov 
 

VODNIK PO PRVOSTOPENJSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH  NA UNIVERZI V LJ 
 
http://www.uni-lj.si/studij/studijski_programi/dodiplomski_studij_1_stopnja/ 

 
http://www.uni-lj.si/studij/studijski_programi/podiplomski_studij_2_stopnja/ 

 

ŠTUDIJ V TUJINI 
 

http://svetovalnica.com/studij-v-tujini/ 

 redni študij v tujini, študijske izmenjave, poletne šole, viri financiranja 
http://www.sklad-kadri.si/si/izobrazevanje-v-tujini/ 

 informacije o formalnem izobraževanju v tujini, štipendije za študij v tujini 
 

www.dreamfoundation.eu    

 informacije, podpora pri odločitvi za študij v tujini 
 
http://www.studyineurope.eu/   

 študij v državah EU 
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