Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,
109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) prvega odstavka 7. člena Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 4/16, 3/17, 4/18 in 3/19), sklepa 3. korespondenčne Senata FUDŠ z dne 28.11.2019 in 4.
korespondenčne seje z dne 4.12.2019 ter sklepa 133. korespondenčne seje Upravnega odbora FUDŠ z dne 28.11.2019 in sklepa
134. korespondenčne seje z dne 4.12.2019
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
objavlja
RAZPIS ZA VPIS
NA DODIPLOMSKI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
SOCIALNI MENEDŽMENT I. STOPNJE
študijsko leto 2020/2021
1. Ime visokošolskega zavoda in njegov naslov:
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Gregorčičeva ulica 19, 5000 Nova Gorica
Tel.: (00386) 5 907 34 61
E-pošta: referat@fuds.si
Spletna stran: www.fuds.si
2. Naziv študijskega programa:
Dodiplomski univerzitetni študijski program – I. stopnja Socialni menedžment
3. Kraj izvajanja študijskega programa:
Nova Gorica (redno in izredno) in Ljubljana (izredno)
4. Trajanje študija:
Študij traja 3 leta in obsega 180 KT po ECTS
5. Strokovni naslov:
Diplomant socialnega menedžmenta (UN)/Diplomantka socialnega menedžmenta (UN)

6. Pogoji za vpis:
V 1. letnik univerzitetni študijski program Socialni menedžment se lahko vpiše:
A. kdor je opravil maturo,
B. kdor je opravil poklicno maturo po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe z istega strokovnega področja
ter izpit iz enega od ustreznih predmetov mature; 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.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.
Kot ustrezen program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe z istega strokovnega področja iz točke B) se upošteva program, ki
po klasifikaciji Klasius-P-16 ali klasifikaciji Frascati spada na:
- Področje 03 po klasifikaciji Klasius-P-16 (vključno z vsemi podpodročji), ali
- Področje 5 po klasifikaciji Frascati (vključno z vsemi podpodročji).
Kot ustrezni predmeti mature iz točke B) se upoštevajo:
angleščina, ekonomija, filozofija, francoščina, geografija, grščina, informatika, italijanščina, italijanščina kot drugi jezik, latinščina,
madžarščina kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija), matematika, nemščina, psihologija, računalništvo,
ruščina, slovenščina kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija), slovenščina kot drugi jezik (gimnazija z
italijanskim učnim jezikom na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre), sociologija, španščina, teorija in zgodovina drame
in gledališče, umetnostna zgodovina, zgodovina.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.
7. Omejitev vpisa:
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
1) kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
60 % točk,
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
40 % točk.

2) kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

−

V primeru omejitve vpisa pri vpisu v višji letnik (po merilih za prehode oziroma v skladu s postopki za hitrejše napredovanje) bodo
kandidati izbrani glede na doseženo povprečno oceno.
−

8. Število prostih vpisnih mest, skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane članic Evropske unije, za redni in
izredni študij:
Redni Izredni
- Nova Gorica
59
20
- Ljubljana
10
V primeru, da na lokaciji izrednega študija ni vsaj 10 prvič vpisanih študentov, se fakulteta lahko odloči, da bo študijski program
izvajala v obliki konzultacij ali pa da študijskega programa ne bo izvajala.
9. Število prostih vpisnih mest za vzporedni študij in študij diplomantov:

- Nova Gorica
- Ljubljana

Redni
0
0

Izredni
5
5

10. Število prostih vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane:

- Nova Gorica
- Ljubljana

Redni
11
/

Izredni
10
5

11. Nadaljevanje študija – vpis v višji letnik
Prijave za vpis v višji letnik obravnava pristojni organ fakultete:

ob upoštevanju meril za prehode in
v skladu s postopki fakultete za hitrejše napredovanje.
Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi (Ur. l. RS, št. 14/19; v nadaljnjem besedilu: Merila NAKVIS) in na podlagi
Meril za prehode med študijskimi programi, ki jih je dne 30.9.2019 sprejel Senat FUDŠ, so prehodi so mogoči med študijskimi
programi:
1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov;
2. med katerimi se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica
obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na
obvezne predmete drugega študijskega programa
Vpis v 2. letnik
Vpisni pogoji:
Neposredno v 2. letnik dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Socialni menedžment lahko vpišejo:
a. Diplomanti višješolskega strokovnega programa, sprejetega po 1. 1. 1994, če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni
študijski program. Brez diferencialnih izpitov se lahko vpišejo diplomanti s področja družbenih, poslovnih, upravnih in pravnih ved.
Diplomanti ostalih programov morajo opraviti diferencialne izpite v obsegu 12 KT iz predmetov Dinamika sodobne družbe in
Družboslovna raziskovalna metodologija.
b. Kandidati, ki se (zaradi prehoda) vpisujejo na podlagi priznanih izpitov, ki so jih predhodno opravili na drugih (bolonjskih)
študijskih programih iste stopnje. V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno višješolskega
programa.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Socialni menedžment UN (2. letnik)
- Nova Gorica
*
10
- Ljubljana
0
10
* Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik predhodnega študijskega leta

Vpis v 3. letnik
Vpisni pogoji
Neposredno v 3. letnik dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Socialni menedžment lahko vpišejo:
a. Diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred 01. 01. 1994, če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program.
Brez diferencialnih izpitov se lahko vpišejo višješolski diplomanti s področja družbenih, poslovnih, upravnih in pravnih ved, vsi ostali
pa morajo opraviti diferencialne izpite v obsegu 24 KT iz predmetov Dinamika sodobne družbe, Družboslovna raziskovalna
metodologija, Ekonomika organizacije in Metode kvalitativne analize.
b. Diplomanti študijskih programov za pridobitev visoke strokovne ali univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11.6. 2004, če
izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program. Brez diferencialnih izpitov se lahko vpišejo diplomanti študijskih
programov s področja družbenih, poslovnih, upravnih in pravnih ved, vsi ostali pa morajo opraviti diferencialne izpite v obsegu 24
KT iz predmetov Dinamika sodobne družbe, Družboslovna raziskovalna metodologija, Ekonomika organizacije in Metode
kvalitativne analize.
c. Diplomanti (bolonjskih) visokošolskih strokovnih in univerzitetnih programov prve stopnje, če izpolnjujejo pogoje za vpis v
univerzitetni študijski program. Brez diferencialnih izpitov se lahko vpišejo diplomanti študijskih programov s področja
družbenih, poslovnih, upravnih in pravnih ved, vsi ostali pa morajo opraviti diferencialne izpite v obsegu 24 KT iz predmetov
Dinamika sodobne družbe, Družboslovna raziskovalna metodologija, Ekonomika organizacije in Metode kvalitativne analize.
d. Kandidati, ki se (zaradi prehoda) vpisujejo na podlagi priznanih izpitov, ki so jih predhodno opravil na drugih (bolonjskih)
študijskih programih iste stopnje.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.
VPISNA MESTA
Redni
Socialni menedžment UN (3. letnik)
- Nova Gorica
- Ljubljana

*
0

Izredni
10
10

* Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 2. letnik predhodnega študijskega leta.

12. Postopki in roki za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa:
12.1. Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa za 1. letnik skupaj za državljane Republike Slovenije in
državljane za članice Evropske unije ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane:
a) Prvi prijavni rok traja od 12. 2. 2020 do 18. 3. 2020 (do takrat je mogoče izpolniti prijavo in elektronsko poslati oz. oddati
v eVŠ).
Slovenci brez državljanstva in tuji državljani morajo priloge k prijavi po prvem prijavnem roku poslati na visokošolski zavod
(Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Gregorčičeva 19, 5000 Nova Gorica), in sicer najkasneje do 6. 8. 2020.
Dodatno je kandidatom, ki so prijavo v eVŠ izpolnjevali z uporabniškim imenom in geslom, omogočeno, da natisnjen in podpisan
obrazec dostavijo do 23. 3. 2020.
Elektronsko prijavnico se odda prek spletnega portala eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/ in sicer:
- s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 18.
3. 2020. Po pošti mora priporočeno poslati pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi tiste priloge k prijavi, ki jih
označi v prijavi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis.)
- brez kvalificiranega digitalnega potrdila, (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave poslati elektronsko v
eVŠ do 18. 3. 2020, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti pristojni visokošolski prijavnoinformacijski službi največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca v eVŠ.
- če se kandidat prijavlja z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: AAI-račun), se
natisnjen obrazec po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 18. 3. 2020. Po pošti mora priporočeno poslati
pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi tiste priloge k prijavi, ki jih označi v prijavi, da jih bo oddal po pošti (na
prilogi 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 18. 3. 2020 in

2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 18. 3. 2020, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v
eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi do 23. 3. 2020«.
Naslov pristojne visokošolske prijavno-informacijske službe: Visokošolska prijavno informacijska služba Univerze v Ljubljani,
Kongresni trg 12, p. p. 524, 1001 Ljubljana
b) Drugi prijavni rok traja od 20. 8. 2020 do 28. 8. 2020 (do takrat je mogoče izpolniti prijavo in elektronsko poslati oz. oddati v
eVŠ).
Slovenci brez državljanstva in tuji državljani morajo priloge k prijavi poslati na visokošolski zavod (Fakulteta za uporabne družbene
študije v Novi Gorici, Gregorčičeva 19, 5000 Nova Gorica), in sicer najkasneje do zaključka drugega prijavnega roka.
Dodatno je kandidatom, ki so prijavo v eVŠ izpolnjevali z uporabniškim imenom in geslom omogočeno, da natisnjen in podpisan
obrazec dostavijo do 3. 9. 2020.
Elektronsko prijavnico se odda prek spletnega portala eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/ in sicer:
- s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 28.
8. 2020. Po pošti mora priporočeno poslati pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi tiste priloge k prijavi, ki jih v
prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
- brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave poslati elektronsko v
eVŠ do 28. 8. 2020, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati pristojni visokošolski prijavno-informacijski
službi največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca v eVŠ.
- če se kandidat prijavlja z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: AAI-račun), se
natisnjen obrazec po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 28. 8. 2020. Po pošti mora priporočeno poslati
pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi tiste priloge k prijavi, ki jih označi v prijavi, da jih bo oddal po pošti (na
prilogi 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 28. 8. 2020 in
2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 28. 8. 2020, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v
eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi do 3. 9. 2020.

Naslov pristojne visokošolske prijavno-informacijske službe: Visokošolska prijavno informacijska služba Univerze v Ljubljani,
Kongresni trg 12, p. p. 524, 1001 Ljubljana.
c) Poseben rok za zapolnitev prostih mest
V kolikor bodo po zaključku drugega prijavnega roka na visokošolskem zavodu še ostala prosta vpisna mesta, bo razpisan rok za
njihovo zapolnitev, in sicer od 24. 9. do 25. 9. 2020 do 12. ure.
V primeru razpisanega roka za zapolnitev še prostih vpisnih mest se kot pravočasna šteje vloga, ki je bila izpolnjena v eVŠ do
roka, določenega z razpisom za vpis, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, ter
podpisana in je (vključno s prilogami) ne glede na način dostave prispela na visokošolski zavod v roku, določenem z razpisom.
Naslov visošolskega zavoda: Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Gregorčičeva ulica 19, 5000 Nova Gorica
Vpisni roki:
1. vpisni rok: od 27. 7. 2020 do 17. 8. 2020
- vpis naknadno sprejetih po prvem roku: do 30. 9. 2020
2. vpisni rok: od 24. 9. 2020 do 30. 9. 2020
- vpis naknadno sprejetih po drugem roku: do 30. 10. 2020
3. vpisni rok za zapolnitev prostih vpisnih mest
- vpis sprejetih v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest: od 26. 9. 2020 do 30. 9. 2020
12.2. Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa za diplomante, za vzporedni študij in za vpis v višji letnik:
Prijavni rok bo potekal od 1. 9. 2020 do 17. 9. 2020 (do takrat je mogoče izpolniti prijavo in elektronsko poslati oz. oddati v eVŠ).
Elektronsko prijavnico se odda prek spletnega portala eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/ in sicer:

-

-

-

s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 17.
9. 2020. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal
po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave poslati elektronsko v
eVŠ do 17. 9. 2020, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati visokošolskemu zavodu največ pet dni po
roku, določenem za pošiljanje obrazca v eVŠ.
če se kandidat prijavlja z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: AAI-račun), se
natisnjen obrazec po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 17. 9. 2020. Po pošti mora priporočeno poslati
pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi tiste priloge k prijavi, ki jih označi v prijavi, da jih bo oddal po pošti (na
prilogi 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 17. 9. 2020,
2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 17. 9. 2020, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v
eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti visokošolskemu zavodu največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje
obrazca v eVŠ.
Vpis bo potekal od 24. 9. 2020 do 30. 9. 2020.

13. Seznam prilog
Seznam prilog, ki jih mora kandidat priložiti prijavnici za vpis, je v prilogi razpisa.
14. Postopek priznavanja
Prijavitelji, ki se prijavljajo za vpis z izobrazbo pridobljeno v tujini in bi želeli svoj študij nadaljevati v Sloveniji, skupaj s prijavo za
vpis oddajo tudi vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja (v eVŠ). Opis postopka priznavanja
izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji s procesogramom je objavljen
na spletni strani ministrstva:
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/evs/evs_vip/#c21552
15. Navedba spletne strani, kjer je objavljen študijski program:

Študijski program je objavljen na spletni strani fakultete na www.fuds.si.
16. Druga podrobnejša navodila in informacije, pomembne za izbiro študija:
Univerzitetni program Socialni menedžment se izvaja kot redni in kot izredni študij. Pri izvajanju izrednega študija bosta
organizacija in časovna razporeditev predavanj, seminarjev in vaj ustrezno prilagojeni. V primeru, da na lokaciji izrednega študija ni
vsaj 5 prvič vpisanih študentov, se fakulteta lahko odloči, da bo študijski program izvajala v obliki konzultacij ali pa da študijskega
programa ne bo izvajala.
Fakulteta svojim študentom poleg študijskega procesa nudi svetovanje za študij in karierno svetovanje v okviru Kariernega centra
FUDŠ, mentorstvo in tutorstvo, uvodne aktivnosti, podporo informacijske tehnologije (e-gradiva, e-indeks, e-referat, e-poštni predal,
SMS-obveščanje), uporabo knjižnice, sodelovanje v organih fakultete, možnost sodelovanja v obštudijskih projektih in aktivnostih,
dejavnosti Alumni kluba.
Informativni dnevi za redni in izredni študij bodo potekali na sedežu fakultete na Gregorčičevi ulici 19 v Novi Gorici in na dislocirani
enoti v Ljubljani na Leskoškovi ulici 9e:
petek, 14.2.2020, ob 10.00 in ob 17.00
sobota, 15.2.2020, ob 10.00
četrtek, 22.5.2020 ob 17.00
četrtek, 21.8.2020 ob 17.00
četrtek, 18.9.2020 ob 17.00
Več informacij kandidati prejmejo na:
spletni strani: www.fuds.si
preko elektronske pošte: referat@fuds.si
po telefonu: 00386 5 907 34 61

PRILOGA
Tabela: Podatki o posamezni prilogi, ki jih kandidat priloži prijavi za vpis (dodiplomski študij)
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Vzporedni vpis,
a?
elektrons
Vpis
v
višji
(da/ne) ko?
letnik, Vpis na
(da/ne)
mesta
za
diplomante)

1.

Spričeval
o/Potrdilo
o
zaključeni
srednji
šoli

Kandidati
predložijo
overjeno
High School spričevalo/p
Certificate
otrdilo
o
zaključeni
srednji šoli.

2.

Potrdilo o
zaključen
em
višješolsk
em
ali
visokošol
skem
izobražev

Short-cycle
higher
vocational
study
programmes
or
Higher
education
study

Kandidati
predložijo
overjeno
potrdilo
o
zaključenem
višješolskem
ali
visokošolske

Applicants
submit
a
certified copy
of the high DA
school
certificate.

Applicants
submit
a
certified copy
of
DA
the
certificate.

Ali je priloga
vezana na
priznavanje
izobraževanj
a?
(da/ne/oboje
)

DA

Vse vrste

OBOJE

DA

Vpis
v
višji
letnik, Vpis na
OBOJE
mesta
za
diplomante

Priloga
je
vezana na
določen
študijski
program
(navedite
kateri)
Menedžme
nt
I.
stopnja,
Socialni
menedžme
nt
I.
stopnja;
Psihosocial
na pomoč I.
stopnja
Menedžme
nt
I.
stopnja,
Socialni
menedžme
nt
I.
stopnja;
Psihosocial

anju

3.

4.

programmes
Certificate

na pomoč I.
stopnja

m
izobraževanj
u.

Kandidat, ki
se
vzporedno
vpisuje,
mora
Soglasje
Consent of
pridobiti
matične
the
parent
soglasje
fakultete
faculty
matične
fakultete na
kateri
se
trenutno
izobražuje.
Potrdilo
o
opravljenih
izpitih
ali
overjena
fotokopija
potrdila.
Potrdilo
o
Potrdilo o Certificate of
opravljenih
opravljeni passed
izpitih
oz.
h izpitih
exams
celotnem
študiju izdaja
fakulteta, na
kateri
je
kandidat
predhodno
obiskoval.

Candidate
who enrolls
parallel must
obtain
the
approval from DA
the
faculty
where he/she
is
currently
studying.
The
certificate of
passed
exams or a
certified copy
of
the
certificate.
The
DA
certificate of
passed
exams
is
released by
the
Faculty
previously
attended by
the

DA

DA

Vzporedni vpis

Vse vrste

DA

Menedžme
nt
I.
stopnja;
Socialni
menedžme
nt
I.
stopnja;
Psihosocial
na pomoč I.
stopnja

DA

Menedžme
nt
I.
stopnja;
Socialni
menedžme
nt
I.
stopnja;
Psihosocial
na pomoč I.
stopnja

candidate.
** kandidatom, ki so opravili splošno maturo od leta 1995 naprej, ter kandidatom, ki so opravili poklicno maturo od leta 2002 naprej,
potrdila o zaključku srednje šole ni treba pošiljati

