
                                 
 

 
 
        
 

 
 
Spoštovani! 
 
 
Obveščamo vas, da je Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo spremenila pogoje za vpis 
in merila za izbiro ob omejitvi vpisa za prvostopenjska študijska programa UNI Kemija in 
UNI Biokemija. Spremembe stopijo v veljavo s študijskim letom 2021/2022 oz. z Razpisom 
za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022. 

 
 

V univerzitetni študijski program KEMIJA se lahko vpiše: 

a) kdor je opravil splošno maturo; 

b) kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja (kemijski tehnik, 
okoljevarstveni tehnik, elektrotehnik, tehnik elektronskih komunikacij, tehnik računalništva, strojni 
tehnik, tehnik mehatronike, tehnik steklarstva, lesarski tehnik, živilsko prehranski tehnik, 
naravovarstveni tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, hortikulturni tehnik, gradbeni tehnik, metalurški 
tehnik, farmacevtski tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine) in izpit iz enega od predmetov splošne 
mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, in mora 
biti Kemija ali Fizika ali Matematika ali Biologija; 

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program. 
 
 
Merila za izbiro ob omejitvi vpisa: 

Za kandidate pod točko a) 
- splošni uspeh pri maturi – 50 %;  
- splošni učni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole – 30 %; 
- uspeh pri izbirnem maturitetnem predmetu Kemija ali Fizika ali Biologija – 20 %.  

Za kandidate pod točko b) 
- splošni uspeh pri poklicni maturi – 40 %;  
- splošni učni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole – 30 %; 
- uspeh pri dodatnem predmetu splošne mature Kemija ali Fizika ali Matematika ali Biologija – 30 %. 

Za kandidate pod točko c) 
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu – 30 %;  
- splošni učni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole – 30 %; 
- uspeh pri predmetu Kemija pri zaključnem izpitu ali v 4. letniku srednje šole – 20 %; 
- uspeh pri predmetu Fizika ali Matematika pri zaključnem izpitu ali v 4. letniku srednje šole – 20 %. 
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V univerzitetni študijski program BIOKEMIJA se lahko vpiše: 

a) kdor je opravil splošno maturo; 

b) kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja (kemijski tehnik, 
okoljevarstveni tehnik, elektrotehnik, tehnik elektronskih komunikacij, tehnik računalništva, živilsko 
prehranski tehnik, naravovarstveni tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, hortikulturni tehnik, 
farmacevtski tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine, zdravstvena nega, veterinarski tehnik, 
gozdarski tehnik) in izpit iz enega od predmetov splošne mature. Izbrani predmet ne sme biti predmet, 
ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, in mora biti Kemija ali Fizika ali Matematika ali 
Biologija; 

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program. 
 

 
Merila za izbiro ob omejitvi vpisa: 

Za kandidate pod točko a) 
- splošni uspeh pri maturi – 50 %;  
- splošni učni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole – 30 %; 
- uspeh pri izbirnem maturitetnem predmetu Kemija ali Fizika ali Biologija – 20 %.  

Za kandidate pod točko b) 
- splošni uspeh pri poklicni maturi – 40 %;  
- splošni učni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole – 30 %; 
- uspeh pri dodatnem predmetu splošne mature Kemija ali Fizika ali Matematika ali Biologija – 30 %. 

Za kandidate pod točko c) 
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu – 30 %;  
- splošni učni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole – 30 %; 
- uspeh pri predmetu Kemija ali Biologija pri zaključnem izpitu ali v 4. letniku srednje šole – 20 %; 
- uspeh pri predmetu Fizika ali Matematika pri zaključnem izpitu ali v 4. letniku srednje šole – 20 %. 
 
 
 
Lepo vas pozdravljamo! 
 
 
 
       Prof. dr. Jurij Svete, dekan 
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