
 
 

Taborska ulica 8 
2000 Maribor, Slovenija 

 
 

 www.mf.um.si | mf@um.si | t +386 2 2345 821 | f +386 2 2345 820 | trr: 0110 0600 0008 753 | id ddv: SI 716 74705 

  18. 7. 2022 
 
Obvestilo o e-vpisu v višji letnik in absolventski staž za študijsko leto 2022/23 
 
 
Spoštovane študentke in študenti, 
 
Elektronski prijava (e-vpis) za vpis v višji letnik in absolventski staž v študijskem letu 2022/23 za 
študente, ki izpolnjujete redne pogoje za napredovanje v višji letnik (dostopni na 
https://www.mf.um.si/si/studij/navodila-in-informacije) ter vpis v absolventski staž, bo preko AIPS-a 
odprta od 5. 8. 2022 do 23. 9. 2022. Končni vpis na podlagi izpolnjenega in podpisanega e-vpisnega 
lista  bo potekal po pošti.   
 
Pred e-vpisom je potrebno izpolniti anketo o pedagoškem delu in dejanski obremenitvi študentov, 
skladno s Pravilnikom o ocenjevanju pedagoškega dela in obremenitvi študentov na Univerzi v 
Mariboru (dostopen na https://www.um.si/wp-content/uploads/2021/11/Pravilnik-o-ocenjevanju-
pedagoskega-dela-in-obremenitve-studentov-na-Univerzi-v-Mariboru-uradno-precisceno-besedilo-
UPB1.pdf). 
 
Nato po navodilih v AIPS-u opravite e-vpis in natisnite vpisni list ter ga podpišite. Vljudno prosimo, da 
preverite oz. dopolnite osebne podatke - naslov za obveščanje, telefonska številka, študentski e-naslov, 
davčna številka. V primeru, da vpisnega lista ne podpišete, je vaš vpis neveljaven.  
Podpisan vpisni list, študentsko izkaznico (v kolikor jo imate) pošljite s priporočeno pošiljko  na naslov 
"Medicinska fakulteta, Taborska 8, 2000 Maribor", s pripisom »Vpis v višji letnik/ABS za 2022/23«.  
Vašo vpisno dokumentacijo moramo v referat prejeti najkasneje v ponedeljek, 26. septembra 2022 
do 10. ure, ne glede na vrsto prenosa pošiljke. 
 
OBVEZNO: Študenti, ki se boste v 2022/23 prvič vpisali v tretji letnik, morate dostaviti tudi potrdilo o 
potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B, oslovskem kašlju, ošpicam, mumpsu in rdečkam 
http://www.mf.um.si/attachments/article/2794/Potrdilo-cepljenje.docx, v kolikor tega še niste 
uredili. 
 
Ko bomo v referatu potrdili vpis, boste na naslov za prejemanje pošte prejeli 6 izvodov potrdil o vpisu, 
1 potrdilo o vseh opravljenih študijskih obveznostih, 1 potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih za 
zadnje študijsko leto, študentsko izkaznico s hologramsko nalepko ter plačilni nalog za vpisne stroške. 
Stroški vpisa v višji letnik/ponovni vpis/absolventski staž za študijsko leto 2022/23 znašajo 31,50 EUR.  
V kolikor želite, da vam navedeno pošljemo na drugi naslov, pravočasno javite v referat. 
 
Študenti, ki morajo skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu plačevati šolnino, naj pred vpisom 
kontaktirajo referat MF. 
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Nadaljevanje študija po vpisu brez statusa (pavziranju) 
V kolikor ste študent brez statusa in ste izpolnili vse pogoje za vpis v višji letnik, morate pred vpisom v 
višji letnik preko elektronske pošte referat.mf@um.si zaprositi referat MF, da se vam omogoči 
elektronski vpis. V kolikor se je v vmesnem času spremenil študijski program, je potrebno na KŠZ MF 
UM oddati vlogo za nadaljevanje študija (navodila na https://www.mf.um.si/si/studij/navodila-in-
informacije/2794-vpis). 
Rok za oddajo vloge na KŠZ MF je 22. 8. 2022 oz. najkasneje do 14. 9. 2022 do 10.00 ure, ne glede na 
vrsto prenosa pošiljke. 
  
 
Ponovni vpis v letnik 
Študent, ki je zbral manj kot 30 ECTS in več kot 15 ECTS in želi ponavljati letnik, mora obvezno vložiti 
prošnjo za ponavljanje letnika s pripadajočimi dokazili na Komisijo za študijske zadeve MF UM do 22. 
8. oz. najkasneje do 14. 9. 2022 do 10.00 ure, ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Postopek vložitve 
prošnje je naveden na spletni strani https://www.mf.um.si/si/studij/navodila-in-informacije/2794-
vpis.  
Študent, ki je zbral več kot 30 ECTS  in želi ponavljati letnik, mora obvezno vložiti prošnjo za ponavljanje 
letnika na Komisijo za študijske zadeve MF UM do 22. 8. oz. najkasneje do 14. 9. 2022 do 10.00 ure, 
ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Postopek vložitve prošnje je naveden na spletni strani 
https://www.mf.um.si/si/studij/navodila-in-informacije/2794-vpis.  
 
 
Naročanje potrdil preko AIPS-a za novo študijsko leto 2022/23 je možno šele, ko je s strani referata 
potrjen vpis v višji letnik. To lahko preverite v svojem spletnem AIPS-u. 
 
Obvestilo o pričetku predavanj in urnik bosta objavljena na oglasni deski fakultete in na spletni strani 
fakultete (www.mf.um.si).  
 
NE POZABITE: zadnji dan za e -vpis je 23. 9. 2022; po tem datumu bo e-vpis zaprt.  
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