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VISOKA ŠOLA ZA TRANSPORT IN LOGISTIKO 
 

RAZPIS ZA VPIS NA DODIPLOMSKI VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI 
PROGRAM PRVE STOPNJE  

MANAGEMENT MEDNARODNE LOGISTIKE (VS) ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023 
 
 
Naslov in kontaktni podatki: 
Naslov: Gorazdova ulica 20, 1000 Ljubljana 
Tel.: (00)386 1 320 52 20 
E-pošta: referat@vstl.si  
Spletna stran: https://www.vstl.si/ 
Informativno mesto: Gorazdova ulica 20, Ljubljana. 
Informacije o študijskem programu lahko kandidati dobijo po elektronski pošti, telefonu ali 
pa se dogovorijo za individualne pogovore ali svetovanje. 

Informativni dnevi:  

o Petek, 11.02.2022 ob 10.30 ter ob 16.30 

o Sobota, 12.02.2022  ob 10.30 

o Vsak četrtek ob 10.00 uri (online) – obvezna predhodna prijava preko spletne strani 

o Vsak prvi ponedeljek v mesecu (v živo na lokaciji) ob 17.00 uri – obvezna predhodna 
prijava preko spletne strani 

 
Informativni dnevi v živo potekajo v prostorih Visoke šole za transport in logistiko (VŠTL) na 
Gorazdovi ulici 20 v Ljubljani, online informativni dnevi pa preko videokonference. 
Povezavo z detajli vam bomo poslali po elektronski pošti. 
 
Visoka šola za transport in logistiko je samostojni visokošolski zavod, ki v š. l. 2022/23 
razpisuje prosta mesta za vpis v:  
 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MANAGEMENT 
MEDNARODNE LOGISTIKE (VS) 

 
Trajanje študija 
Študij traja tri (3) leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. 
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Strokovni naslov  
Diplomant/-ka pridobi strokovni naslov Diplomirani organizator logistike (VS) / Diplomirana 
organizatorka logistike (VS). Okrajšava: dipl. org. log. (VS)  
 
Kraj in načini izvajanja študija 
Redni kot izredni študij se izvajata na lokaciji v Ljubljani. Kombinirani študij pa na lokaciji in 
na daljavo v virtualnem učnem okolju. 
 
Pogoji za vpis v 1. letnik 
V visokošolski strokovni študijski program Management mednarodne logistike se lahko 
vpišejo tisti, ki so opravili zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu 
(pred 01.06.1995), poklicno maturo ali splošno maturo. 
 
Pogoje za vpis izpolnjujeji tudi tisti, ki so opravili enakovredno izobraževanje v tujini. 
 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: 
o splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % 

točk, 
o splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk. 

 
Nadaljevanje študija po merilih za prehode  
Prehod med študijskimi programi je prenehanje izobraževanja na prvem študijskem 
programu in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu. Prehodi so možni med 
študijskimi programi iste stopnje in višješolskimi študijskimi programi in študijskimi programi 
prve stopnje.  
 
Prehodi so možni med študijskimi programi:  
1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in  
2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po 
ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega 
študijskega programa. 
 
Pogoji za vpis v 2. letnik 
Neposredno v drugi letnik se lahko vpišejo diplomanti višješolskih strokovnih programov 
ekonomskega, poslovnega ali drugega sorodnega področja, sprejetih po letu 1994, ki 
morajo med študijem opraviti dva (2) diferencialna izpita 1. letnika iz predmetov Osnove 
logistike in trajnostne mobilnosti (6 ECTS) in Pravni okvirji za poslovanje v mednarodni 
logistiki (5 ECTS), skupaj 11 ECTS in diplomanti drugih (nesorodnih) višješolskih strokovnih 
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programov sprejetih po l. 1994, ki morajo med študijem opraviti tri (3) diferencialne izpite 1. 
letnika iz predmetov Osnove logistike in trajnostne mobilnosti (6 ECTS) in Pravni okvirji za 
poslovanje v mednarodni logistiki (5 ECTS) in Ekonomika poslovanja ((5 ECTS), skupaj 16 
ECTS. Predavanja in diferencialni izpiti bodo organizirani na VŠTL.  
 
Neposredno v drugi letnik se lahko vpišejo kandidati, ki se vpisujejo na podlagi priznanih 
izpitov, ki so jih opravili v drugih visokošolskih študijskih programih oz. programih prve 
stopnje, če imajo priznane izpite 1. letnika v obsegu 40 ECTS za redni in 30 ECTS za izredni 
študij. 
 
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini. 
 
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis po merilih za prehode izbrani na podlagi 
povprečne ocene predhodnega študija in števila razpoložljivih mest.  
 

Pogoji za vpis v 3. letnik 
Neposredno v tretji letnik se lahko vpišejo diplomanti programov, sprejetih pred 
01.01.1994, diplomanti s področja poslovnih in upravnih ved morajo med študijem opraviti 
dva (2) diferencialna izpita 1. letnika iz predmetov Osnove logistike in trajnostne mobilnosti 
(6 ECTS) in Pravni okvirji za poslovanje v mednarodni logistiki (5 ECTS), skupaj 11 ECTS. 
Diplomanti drugih (nesorodnih) višješolskih programov sprejetih pred l. 1994, morajo med 
študijem opraviti tri (3) diferencialne izpite 1. letnika iz predmetov Osnove logistike in 
trajnostne mobilnosti (6 ECTS) in Pravni okvirji za poslovanje v mednarodni logistiki (5 
ECTS) in Ekonomika poslovanja ((5 ECTS), skupaj 16 ECTS. Predavanja in diferencialni izpiti 
bodo organizirani na fakulteti. Neposredno v tretji letnik se lahko vpišejo kandidati, ki se 
vpisujejo na podlagi priznanih izpitov, ki so jih opravili v drugih visokošolskih študijskih 
programih oz. programih prve stopnje, če imajo priznane izpite 2. letnika v obsegu 40 
ECTS in vsaj 52 ECTS za 1. letnik za redni študij ter 30 ECTS za 2. letnik in 45 ECTS za 1. 
letnik za izredni študij. 
 
Pogoj za prehod v tretji letnik po končanem sorodnem visokošolskem strokovnem 
programu (področje poslovnih upravnih ved), sprejetem pred 11. 06. 2004, je diploma 
visokošolskega strokovnega študijskega programa. Kandidatom se delno priznajo izpiti in 
opravljene druge študijske obveznosti iz prvega, drugega in tretjega letnika programa, v 
katerega prehaja, v obsegu do 90 ECTS. Za dokončanje študija v novem programu morajo 
opraviti izpite in druge predpisane študijske obveznosti. Prehodi med visokošolskimi 
študijskimi programi se obravnavajo po veljavnih kriterijih na podlagi individualnih vlog. 
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Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini. Kandidati, 
ki se prijavljajo za vpis z izobrazbo pridobljeno v tujini, skupaj s prijavo za vpis oddajo tudi 
vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja z zahtevanimi 
dokazili. 
 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis po merilih za prehode izbrani na podlagi 
povprečne ocene predhodnega študija in števila razpoložljivih mest. 
 

Vpisna mesta 
V razpisu je pri študijskem programu objavljeno število prostih mest za: 

o vpis v prvi letnik za državljane Republike Slovenije in državljane članic Evropske 
unije, 

o za tujce, 
o vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše 

napredovanje).  

 

1. letnik 

Število prostih vpisnih mest, skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane 
članic EU ter tujce, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so sami ali vsaj 
eden od staršev ali skrbnikov do začetka izbirnega postopka rezidenti Republike 
Slovenije za davčne namene 
 

 Redni Izredni Študij na daljavo 
Management mednarodne logistike – 
visokošolski strokovni program – izvedba v 
slovenskem jeziku 

20 30 
 

20 

Management mednarodne logistike – 
visokošolski strokovni program – izvedba v 
angleškem jeziku 

20 30 
 

20 

 

V primeru, da na lokaciji rednega in izrednega študija ni vsaj 15 vpisanih študentov, se 
visoka šola lahko odloči, da bo študij izvajala v obliki konzultacij ali pa da študija ne bo 
izvajala. 
 
Število prostih vpisnih mest, skupaj za tujce iz držav, ki niso članice EU 
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 Redni Izredni Študij na daljavo 
Management mednarodne logistike – 
visokošolski strokovni program – izvedba v 
slovenskem jeziku 

4 5 
 
5 

Management mednarodne logistike – 
visokošolski strokovni program – izvedba v 
angleškem jeziku 

15 25 
 

20 

 

V primeru, da na lokaciji rednega in izrednega študija ni vsaj 10 vpisanih študentov, se 
visoka šola lahko odloči, da bo študij izvajala v obliki konzultacij ali pa da študija ne bo 
izvajala. 

 
2. letnik 

 Redni Izredni Študij na daljavo 
Management mednarodne logistike – 
visokošolski strokovni program – izvedba v 
slovenskem jeziku 

10 10 
 

10 

Management mednarodne logistike – 
visokošolski strokovni program – izvedba v 
angleškem jeziku 

10 10 
10 

 
3. letnik 

 Redni Izredni Študij na daljavo 
Management mednarodne logistike – 
visokošolski strokovni program – izvedba v 
slovenskem jeziku 

2 5 
 
5 

Management mednarodne logistike – 
visokošolski strokovni program – izvedba v 
angleškem jeziku 

2 5 
5 

 
Tuji državljani, ki se prijavljajo na izvedbo v slovenskem jeziku morajo izkazati ustrezno 
znanje slovenskega jezika vsaj na ravni B2 z ustreznim potrdilom ali z individualnim 
razgovorom na visoki šoli. 
 
Kandidati, ki se prijavljajo na izvedbo v angleškem jeziku morajo izkazati ustrezno znanje 
angleškega jezika vsaj na ravni B2 z ustreznim potrdilom ali s testom in z individualnim 
razgovorom na visoki šoli. 
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Prijavni roki 

1. prijavni rok: od 15. 2. 2022 do 18. 7. 2022; 

2. prijavni rok: od 19. 7. 2022 do 31. 8. 2022; 

3. prijavni rok: od 1. 9. 2022 do 30. 9. 2022 oz. zapolnitve prostih mest. 
 
Kandidati, ki so zaključili izobraževanje v tujini morajo priloge k prijavi oddati najkasneje do 
zaključka posameznega prijavnega roka. 
 
Način prijave  
Kandidati se prijavijo z elektronsko prijavo preko spletnega portala eVŠ: 
https://portal.evs.gov.si/prijava/ 
 
Kandidat se lahko prijavlja:  

o s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Kot pravočasno se upošteva prijava, ki je bila 
izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom 
v eVŠ do roka, določenega z razpisom, 

o brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom preko 
sistema SI-PASS) Kot pravočasno se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in 
elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do 
roka, določenega z razpisom, 

o z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: 
AAI-račun). Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom 
in poslana v eVŠ do roka, določenega z razpisom.  

 
Kandidati, ki že imajo odločbo o priznanju ali nostrifikacijo, ravnajo v skladu z navodili za 
posredovanje dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev in odločbo oddajo skupaj z vsemi 
dokazili. Za kandidate, ki še nimajo odločbe o priznanju tujega izobraževanja, pa velja, da 
izpolnjen elektronski obrazec za prijavo na študij v eVŠ na spletnem portalu šteje kot vloga 
za priznanje tujega izobraževanja. Kandidati, ki bodo oddali nepopolno prijavo, bodo 
individualno pozvani za dopolnitve po elektronski pošti. 
 
Vpisni roki  
1. rok: od 19. 7. 2022 do 30. 8. 2022; 
2. rok: od 1. 9. 2022 do 30. 9. 2022; 
3. rok: do 30. 9. 2022. 
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Najpozneje do 30. 10. 2022 je mogoč le še vpis iz upravičenih razlogov, če tako na prošnjo 
kandidata odloči pristojni organ VŠTL. Ne glede na upravičen razlog, mora kandidat prijavo 
za vpis oddati do 30. 9. 2022.  
 
Na podlagi poslane prijave za vpis prejmejo kandidati vabilo na vpis. Dokazila o izpolnjevanju 
vpisnih pogojev, ki jih ni mogoče pridobiti iz uradnih evidenc, priložijo kandidati ob vpisu 
(priporočeno po pošti ali osebno). Kot dokazila veljajo fotokopije spričeval overjene pri 
notarju ali upravni enoti. Ob omejitvi vpisa kandidati na poziv visoke šole, pošljejo dokazila 
o izpolnjevanju vpisnih pogojev (spričevala zadnjih dveh letnikov srednje šole ali potrdilo o 
opravljenih izpitih višješolskega študija, iz katerega je razvidna povprečna ocena izpitov). 
 
Vpis tujcev  
Kandidati, ki se prijavljajo za vpis z izobrazbo pridobljeno v tujini, oddajo elektronsko prijavo 
preko spletnega portala eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava, katere del je tudi vloga za 
priznavanje izobraževanja. Vlogi priložijo overjene kopije zaključnega spričevala, spričeval 
zadnjih dveh letnikov srednje šole, prevode spričeval, kjer je potrebno, in odločbe o 
priznavanju tujega izobraževanja. Več podatkov glede priznavanja za konkretni študij lahko 
dobite na e-naslovu: admission@vstl.si. 
 
Šolnina 
VŠTL zaračunava šolnino za redni in izredni študij ter za kombinirani študij. Možnost plačila 
na 10 obrokov. Cenik je objavljen na spletni strani VŠTL. 
 

Kontakt za podporo prijaviteljem pri tehničnih težavah z oddajo prijave za vpis je: 
Za splošno pomoč pri izpolnjevanju prijave za vpis (tudi digitalna potrdila in elektronski 
podpis) med delavniki (pon. do pet.) od 8:00 do 22:00 ure: 
• e-naslov: ekc@gov.si 
• tel.:  080 2002 
• tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90 
 

 


