
Spoštovani/-a, 

pozdravljam vas v naši sredini in se vam zahvaljujemo za zaupanje, ki ste nam ga izkazali z vašo 
prijavo na Visoko šolo za transport in logistiko (v nadaljevanju VŠTL). 

Vpis sprejetih v 1. prijavnem roku potekal na daljavo, po elektonski poti, od 8. do 29. avgusta 2022.  

V poslanem elektronskem sporočilu najdete uporabniško ime ter osebno geslo za dostop do 
informacijskega sistema VŠTL preko katerega poteka vpis. Z željo, da bi vpis potekal nemoteno, vas 
prosim, da pazljivo preberete dotična navodila za vpis. 

Vpis prijavljenih v 1. prijavnem roku bomo zaključiti najkasneje do 29. avgusta 2022. Vpišemo lahko 
le kandidate, ki bodo dostavili vso predpisano dokumentacijo in pravočasno poravnali finančne 
obveznosti.  

Po zaključenem vpisu boste po elektronski pošti prejeli potrdilo o vpisu. 

V kolikor imate v zvezi z vpisom kakršnokoli vprašanje prosim odgovorite na ta email ali pa 
kontaktirajte naš referat. 

V tem dokumentu najdete navodila oz. onfomacije o: 

1. postopku izpolnitve elektronskega vpisnega lista, 

2. dodatni vpisni dokumentaciji in  

3. plačilu stroška študija. 

POSTOPEK IZPOLNJEVANJA ELEKTRONSKEGA VPISNEGA LISTA IN POSTOPEK VPISA:  

1. Na spletni strani https://vis.vstl.si/ vnesite vaše uporabniško ime in geslo ter potrdite vnos. S tem 
vstopite na vašo osebno stran v VŠTL informacijskem sistemu. Uporabniško ime (vpisna številka) 
in geslo sta navedena v elektronskem sporočilu (zadeva: Vabilo k vpisu). 

2. V meniju Vpis, kliknite Vpisni list. Odpre se obrazec vpisnega lista. Za prijavo potrebujete 
naslednje podatke:  

o osebni podatki,  
o zaključno spričevalo,  
o podatke o plačniku – v primeru, da je plačnik podjetje. V vpisnem listu izpolnite vse 

podatke, ki jih zahteva informacijski sistem.  

Nekateri podatki so že izpolnjeni, spremenite jih lahko le tam, kjer sistem to omogoča.  Bodite 
natančni pri izpolnjevanju podatkov o plačniku in načinu plačevanja (v enkratnem znesku ali na 10 
obrokov), saj se vam na podlagi izbranih podatkov pripravi ustrezna pogodba. Vpisni list lahko na 
spletni strani izpolnite le enkrat, zato pred končno potrditvijo natančno preglejte, ali ste podatke 
vnesli pravilno.  

3. Po vnosu vseh zahtevanih podatkov v vpisni list, potrdite vnos z gumbom “Potrdi”. Vneseni 
podatki se vam izpišejo na zaslonu za ponovni pregled. Preverite jih in če so točni, še enkrat 
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izberite gumb ”Potrdi”. V nasprotnem primeru se vrnite na predhodno stran in popravite 
netočne podatke. Po uspešnem vnosu vas informacijski sistem o tem obvesti s sporočilom. 

4. Po uspešno izpolnjemem vpisnem listu, si lahko informativno natisnete vpisni list. Za naslednji 
korak pa prosimo počakajte na našo elektronsko pošto. 

5. Na podlagi podanih podatkov vam bomo pripravili: 
o finaliziran vpisni list, 
o pogodbo, 
o izjavo o plačilu (če je plačnik podjetje) ter 
o račun.  

6. Vpisni list, pogodbo ter izjavo o plačilu (če je plačnik podjetje) je potrebno podpisati elektronsko. 
Vpisni list ter pogodbo podpiše študent. Medtem, ko izjavo o plačilu podpiše odgovorna oseba 
v podjetju, ki krije stroške šolanja. Navodila kako elektronsko podpisati dokumente bodo 
priložena v elektronskem sporočilu. 

7. Nazadnje sta pogodba in Izjava o plačilu podpisana tudi s strani VŠTL-ja. Finalizirano pogodbo 
boste prejeli na vaš elektronski naslov. Podjetje oz. odgovorna oseba, ki je podpisala izjavo o 
plačilu bo ravno tako prejela sopodpisano kopijo izjave o plačilu. 

DODATNA VPISNA DOKUMENTACIJA  

Dodatno vpisno dokumentacijo je potrebno poslati čimprej, najkasneje pa do 29. avgusta 2022. V 
elektronskem sporočilu (zadeva: Vabilo k vpisu) je opredeljeno katero dokumentacijo nam morate še 
posredovati.  

Dodatna vpisna dokumentacija pa je lahko: 

o overjena kopijo spričevala zaključnega izpita, splošne ali poklicne mature oz. višješolske 

diplome, 

o izpisnica (priložijo študentje, ki so že bili vpisani na katerikoli visokošolski zavod v RS), 

o kopija ali sken osebne izkaznice ali potnega lista (za namen vpisnega postopka in se po 

zaključku uniči), 

o fotografija 45 mm x 35 mm (na zadnjo stran napišite svoje ime in priimek ter vpisno 

številko; potrebna le, če v sklopu vpisnega lista niste naložili fotografije za osebne 

dokumente).  

Poslati je potrebno vso zahtevano dokumentacijo, sicer vpisa ne bomo mogli zaključiti. 

Dodatno vpisno dokumentacijo (razen, če je drugače opredeljeno v elektronskem sporočili z zadevo 
“Vabilo k vpisu”) je potrebno poslati na: 

Visoka šola za transport in logistiko 
Gorazdova ulica 20 
1000 Ljubljana 
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INFORMACIJE O PLAČILU STROŠKOV ŠTUDIJA 

Na VŠTL je plačljiv tako redni kot izredni študij. Stroški študija se obračunavajo po veljavnem ceniku, 
ki je objavljen na spletni strani šole. Plačnika in način plačevanja stroškov plačevanja izberete ob 
izpolnjevanju vpisnega lista.  

Lahko jih poravnate: 
o kot samoplačnik, 
o ali pa obveznosti plačevanja za vas prevzame pravna oseba. V tem primeru je del vpisne 

dokumentacije tudi Izjava o načinu plačevanja stroškov študija, ki vam jo bomo poslali. 

Samoplačniki in podjetja lahko poravnajo stroške:  

o v enkratnem znesku; 2200 EUR do datuma vpisa (upoštevan popust za plačilo v enkratnem 
znesku v višini 100 EUR), 

o ali na 10 obrokov; 1. obrok 230 EUR se poravna ob vpisu, ostalih 9 obrokov ravno tako po 230 
EUR pa mesečno. Terminski načrt plačevanja po obrokih je sledeč: 

Plačnika in način plačila izberete v vpisnem listu. Račun vam bomo skupaj z ostalo 
dokumentacijo poslali v nekaj delovnih dni po izpolnitvi vpisnega lista poslali na vpisan 
elektronski naslov. Račun morate poravnati najkasneje do datuma navedenega na računu. 

V primeru kakršnihkoli vprašanj ali pa, če se ne želite vpisati, nas o tem prosim obvestite do 
16.8.2022 na elektronski naslov: referat@vstl.si. 

Lepo vas pozdravljam, 
Mladenka Lukić-Walther 

Obrok Znesek obroka Datum plačila

1. obrok 230  EUR ob vpisu

2. obrok 230  EUR 20. oktober

3. obrok 230  EUR 20. november

4. obrok 230  EUR 20. december

5. obrok 230  EUR 20. januar

6. obrok 230  EUR 20. februar

7. obrok 230  EUR 20. marec

8. obrok 230  EUR 20. april

9. obrok 230  EUR 20. maj

10. obrok 230  EUR 20. junij

Skupaj 2300 EUR  
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