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POGOJI ZA VPIS (38. člen ZVIS)

V visokošolski študij prve stopnje se lahko vpiše, kdor je opravil maturo.

V študij po univerzitetnem študijskem programu na posameznem

strokovnem področju se lahko vpiše tudi, kdor je opravil poklicno maturo po

ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe z istega

strokovnega področja ter izpit iz enega od predmetov mature.

Ustrezni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe ter predmet mature iz

prejšnjega odstavka se določita s študijskim programom.

V študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu se lahko

vpiše tudi, kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit po ustreznem

programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe, določenem s

študijskim programom.

S študijskim programom se lahko kot pogoj za vpis določijo tudi posebne nadarjenosti

oziroma psihofizične sposobnosti.

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO172


RAZPISI ZA VPIS

Objava na spletnem portalu eVŠ:

- prvostopenjski in enoviti magistrski študijski programi: v začetku februrja,

- magistrski študijski programi: predvidoma februarja ali marca, najkasneje v 

začetku junija,

- doktorski študijski programi: najkasneje v začetku marca.

V RAZPISU SO NAVEDENI PRIJAVNI ROKI, KI SE ZA KANDIDATE IZ

TUJINE RAZLIKUJEJO GLEDE NA SLOVENSKI VISOKOŠOLSKI ZAVOD.

PREVERITE JIH NA SPLETNIH STRANEH VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA,

NA KATEREGA SE ŽELITE VPISATI.

V razpisu preverite tudi druge roke, kot na primer:

- kdaj bodo potekali preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti, 

če jih študijski program zahteva med pogoji za vpis,

- do kdaj je treba posredovati priloge o dokazilih, če jih razpis za vpis zahteva.

https://portal.evs.gov.si/documents/10157/29399822-6b1f-46fb-882c-4cde9b53b15d


RAZPIS ZA VPIS NA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ
•

https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani

Skupni, uvodni del (skupne določbe)

https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani
http://portal.evs.gov.si/documents/10157/c4535dc4-192e-4ebe-bd28-e8b002807da8


PRIJAVA ZA VPIS

PRIJAVA je elektronska, objavljena na spletnem portalu Evš

(https://portal.evs.gov.si/prijava/).

https://portal.evs.gov.si/prijava/


PRIJAVA ZA VPIS

Kandidat se mora registrirati v portal, ustvariti svoj profil, v skladu s prijavnimi

roki, ki so navedeni v razpisu za vpis.

Možne so različne oblike registracije v portal in vstopa v prijavo (z uporabniškim

imenom in geslom, z AAI računom, z digitalnim potrdilom...)

POZOR!

ZAPISATI e-MAIL oz. elektronsko pošto,

ki jo boste spremljali ves čas postopka

Napisati mobilno telefonsko številko.

Skrbno shraniti podatke za vstop v profil evš!



PRIJAVNI ROKI

Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka na razpis vezanih aktivnosti

http://portal.evs.gov.si/documents/10157/c649bf08-31b8-4668-9b44-6701b8ab49af


PRIJAVA ZA VPIS

Prijava je oddana, ko je elektronsko podpisana in oddana s kvalificiranim

digitalnim potrdilom do roka, določenega z razpisom.

Zadnji dan prijavnega roka je datum, do katerega mora kandidat prijavo

elektronsko oddati v eVŠ.

V eVŠ bo kandidat naložil tudi vsa zahtevana dokazila.

Pred začetkom izpolnjevanja prijave za vpis mora kandidat v razpisu preveriti,

ali izpolnjuje pogoje za vpis na želeni študijski program in katera merila se

upoštevajo v primeru omejitve vpisa (to je, ko število prijav presega

razpoložljiva vpisna mesta).



PRIJAVA NA RAZPIS ZA VPIS

Za pravilen začetek izpolnjevanja prijave mora kandidat poznati ime razpisa

za vpis, ki ga izbere na prvem koraku prijave.

Dodiplomski študij:

Za prijavo v 1. letnik na univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski

program 1. stopnje je objavljen skupni razpis, saj izbirna postopka v prvem

in drugem prijavnem roku potekata centralno preko visokošolskih prijavno-

informacijskih služb. Razpis se imenuje:

Razpis za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe 

v študijskem letu 2021/2022 - Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, 

Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici, Univerza v Novem 

mestu, Nova univerza, javni in koncesionirani samostojni visokošolski 

zavodi

http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani


PRIJAVA NA RAZPIS ZA VPIS

•



SKLEP O REZULTATU IZBIRNEGA 

POSTOPKA

Rezultati izbirnega postopka bodo objavljeni na portalu eVŠ:

• v 1. prijavnem roku najpozneje do 30. julija 2021,

• v 2. prijavnem roku najpozneje do 22. septembra 2021 in

• v roku za zapolnitev še prostih mest najpozneje do 28. septembra

2021.

Vsak kandidat bo do sklepa o rezultatu izbirnega postopka

dostopal na portalu eVŠ (https://portal.evs.gov.si/prijava/) s svojim

uporabniškim računom. Šteje se, da je sklep kandidatu vročen

drugi delovni dan po dnevu objave sklepa na portalu eVŠ.



VPIS SPREJETIH KANDIDATOV NA 

FAKULTETO

VPIS SPREJETIH KANDIDATOV poteka na visokošolskih zavodih, ki

kandidate k vpisu povabijo pisno ali elektronsko. Vpis se opravi na podlagi

izpolnjenega vpisnega lista.

• Vpis sprejetih v prvem roku bo predvidoma od 2. avgusta do najpozneje

17. avgusta 2021.

• Vpis sprejetih v drugem roku bo od 24. do 30. septembra 2021.

• Vpis sprejetih v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest bo od 28. do

30. septembra 2021



KANDIDATI S POSEBNIM STATUSOM

Kandidati zaprosijo za dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom hkrati 

z oddajo prijave za vpis, v kateri označijo, da želijo zaprositi za status kandidata 

s posebnim statusom.

Prijavi za vpis morajo priložiti individualno prošnjo, k njej priložijo listine, ki 

dokazujejo:

• invalidnost oziroma posebne potrebe, ki so nastale do zaključka srednje šole;

• kronično bolezen ali posledice akutne bolezni in so vplivale na uspeh v obdobju, ki se upošteva 

za sprejem (tretji ali četrti letnik srednje šole oziroma zaključek srednje šole);

• izjemne socialne razmere, ki so nastale do zaključka srednje šole; ali

• status vrhunskega športnika/-ce v obdobju, ki se upošteva za sprejem (tretji ali četrti letnik 

srednje šole oziroma zaključek srednje šole).

PRAVILA ZA DODELITEV POSEBNIH STATUSOV KANDIDATOM 

ZA VPIS

V PRVI LETNIK DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA NA UNIVERZI NA 

PRIMORSKEM

https://www.upr.si/files/static/760


KANDIDATI S POSEBNIM STATUSOM

•



KANDIDATI S POSEBNIM STATUSOM

Prošnjo z dokazili kandidati oddajo preko portala eVŠ v času izpolnjevanja 

prijave za vpis, lahko pa tudi po tem elektronsko preko portala eVŠ, vendar 

najpozneje do naslednjih rokov: 

• v prvem prijavnem roku najpozneje do 19. junija 2021. Dodeljeni status 

kandidata s posebnim statusom v prvem roku se upošteva tudi v drugem 

prijavnem roku in v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest. 

• v drugem prijavnem roku najpozneje do 27. avgusta 2021. Dodeljeni 

status kandidata s posebnim statusom v drugem roku se upošteva tudi v roku za 

zapolnitev še prostih vpisnih mest.



KANDIDATI S POSEBNIM STATUSOM

O dodelitvi statusa odloči pristojni organ univerze in o tem obvesti 

kandidata preko portala eVŠ. 

Odločitve pristojnih organov univerz o kandidatih s posebnim statusom 

veljajo samo za prijavno-sprejemni postopek po tem razpisu v prvem in 

drugem prijavnem roku ter roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest.

Če kandidati s posebnim statusom v rednem izbirnem postopku niso 

bili sprejeti v nobenega od napisanih programov ter dosežejo najmanj 90 

% minimuma točk, potrebnih za uvrstitev na želen program, se naknadno 

uvrstijo na seznam sprejetih kandidatov.



PRIZNAVANJE TUJEGA IZOBRAŽEVANJA ZA NAMEN 

NADALJEVANJA IZOBRAŽEVANJA

Kandidati, ki so srednješolsko izobraževanje zaključili v tujini, morajo skupaj s

prijavo na razpis za vpis, na istem evš obrazcu za prijavo oddati tudi vlogo za

postopek priznavanja tujega izobraževanja.

Po zaključku postopka priznavanja izobraževanja kandidati prejmejo Odločbo

o priznavanju izobraževanja.



DOKUMENTI ZA POSTOPEK PRIZNAVANJA TUJEGA 

IZOBRAŽEVANJA 

1. Sken listin/e o zaključenem izobraževanju v tujini,

2. Sken prevoda listine o izobraževanju iz prve točke v slovenski ali angleški jezik*,

če zapis na listini ni v latinici in je zapisana v rokopisu (zadostuje kopija prevoda, ki jo

je opravil sodno zaprisežen tolmač).

3. Sken dokazil/a o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med

izobraževanjem (npr.: vsa razredna spričevala) in prevod spričeval zadnjih dveh letnikov

srednje šole v slovenski ali angleški jezik*, če zapis na listini ni v latinici in je zapisana v

rokopisu (zadostuje kopija prevoda, ki jo je opravil sodno zaprisežen tolmač).

4. Sken lastnoročno podpisanega (kandidatov podpis) kronološkega opisa izobraževanja.

5. Sken dokazila o opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na ustrezni ravni ali ustrezno

drugo dokazilo – samo v primerih, ko je to vpisni pogoj za študijski program.

6. Sken ali fotografija osebnega dokumenta:
- državljani držav članic EU: osebna izkaznica ali potni list (stran z osebnimi podatki kandidata),

- tuji državljani iz držav nečlanic EU: potni list (stran z osebnimi podatki kandidata).

*Glede potrebe po prevodu listine se pozanimajte pri pooblaščenih osebah na univerzah ali neposredno na

visokošolskem zavodu, kamor oddajate prijavo.



ZAHTEVE PO LEGALIZACIJI GLEDE NA DRŽAVO IZVORA 

LISTIN/E:

Legalizacija

Brez legalizacije Apostille
Zakon o legalizaciji listin v 

mednarodnem prometu

 Republika Avstrija

 Republika Bolgarija

 Republika Bosna in 

Hercegovina

 Češka republika

 Francija

 Grčija

 Republika Hrvaška

 Republika Madžarska

 Republika Romunija

 Republika Severna 

Makedonija

 Republika Srbija

Države podpisnice Haaške konvencije:

https://www.hcch.net/en/instruments/c

onventions/status-table/?cid=41

Pristojni organi za legalizacijo:

https://www.hcch.net/en/instruments/c

onventions/authorities1/?cid=41

Vse ostale države

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41


HVALA ZA POZORNOST!

ZA DODATNE INFORMACIJE, 

NAS LAHKO KONTAKTIRATE

Visokošolska prijavno-informacijska služba UP (VPIS UP)

Naslov: Titov trg 4 SI-6000 Koper

E-pošta: vpis@upr.si

https://www.upr.si/si/vpis/

mailto:vpis@upr.si
https://www.upr.si/si/vpis/

