
Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka v študijskem  letu 2023/2024 za vpis v prvi letnik 
v dodiplomske in enovite magistrske študijske progr ame za slovenske državljane in državljane držav Evr opske unije ter                        

Slovence brez slovenskega državljanstva na javnih v isokošolskih zavodih in koncesioniranih študijskih programih  
 

Aktivnost  Opravilo  Izvajalec  Rok 
OBLIKOVANJE VSEBIN POSEBNEGA 
DELA RAZPISA ZA VPIS  

Posredovanje predlogov razpisnih besedil VZ 
na MIZŠ in VPIS UL 

VZ, Senati univerz  
najkasneje do 1. decembra 
2022 

RAZPIS ZA VPIS 

Obravnava Razpisa za vpis na Odboru Vlade 
RS za državno ureditev in javne zadeve ter 
soglasje Vlade RS k vsebini Razpisa za vpis 

MIZŠ, Odbor, Vlada  januar 2023 

Objava Razpisa za vpis v elektronski obliki na 
spletnih straneh VPIS, MIZŠ in spletnem 
portalu eVŠ 

MIZŠ, VPIS UL  3. februar 2023 

DELOVNA SREČANJA S SVETOVALCI 
SREDNJIH ŠOL (online) 

 MIZŠ, VPIS UL, UM, UP, 
UNG 

9. in  14. februar 2023  

INFORMATIVNI DNEVI Informativni dan VZ  
petek, 17. in sobota, 18. februar 
2023 

 
PRVI PRIJAVNI ROK  
 

E-prijava na spletnem portalu eVŠ: 
http://portal.evs.gov.si/prijava 

kandidati 
od 17. februarja do 27. marca 
2023 

ROK ZA ODDAJO DOKAZIL (le za 
kandidate z zaklju čeno SŠ v tujini) 1 

Oddaja na spletnem portalu eVŠ: 
http://portal.evs.gov.si/prijava 

kandidati 
27. marec 2023 oziroma 1. 
avgust 2023 

OBDELAVA PRIJAV  Upravno administrativna obravnava prijav  VPIS UL, UM, UP, UNG  od 27. marca do 12. aprila 2023 

OBJAVA PODATKOV PRVE PRIJAVE IN 
OMEJITVE VPISA  

 
VPIS UL, UM, UP, UNG  najkasneje do 12. aprila 2023 

SKLEPANJE O POVE ČANJU ŠTEVILA 
RAZPISANIH VPISNIH MEST 

 Senati VZ  do 20. aprila 2023 
 Senati univerz  do 26. aprila 2023 

OPRAVLJANJE PREIZKUSOV, 
POSREDOVANJE REZULTATOV 

Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in 
spretnosti na VZ 

VZ, kandidati 
19. maj 2023 (UL AG, 
Glasbena umetnost) in od 23. 
junija do 7. julija 2023 

Rezultati splošne in poklicne mature ter 
maturitetnih izpitov  

RIC posreduje VPIS UL 10. julij 2023 

Rezultati preizkusov na VZ VZ vnesejo rezultate 10. julij 2023 

IZBIRNI POSTOPEK – prvi rok  VPIS UL  od 10. do 20. julija 2023 
SKLEPI O REZULTATIH PRVEGA ROKA 
IZBIRNEGA POSTOPKA 2 

Obveščanje kandidatov o rezultatih izbirnega 
postopka – sklep je objavljen na portalu eVŠ3  

VPIS UL, UM, UP, UNG 
do 21. julija 2023 
 



Aktivnost  Opravilo  Izvajalec  Rok 
 Obveščanje kandidatov o rezultatih izbirnega 

postopka (le za Slovence brez slovenskega 
državljanstva) – sklep je objavljen na portalu eVŠ³ 

VPIS UL, UM, UP, UNG do 4.avgusta 2023 

PRITOŽBENI ROK – prvi rok  Rok za pritožbo 
15 dni od vročitve sklepov na 
portalu eVŠ 

OBJAVA PROSTIH MEST ZA DRUGI 
PRIJAVNI ROK 

Objava na spletnih straneh VPIS, VZ, MIZŠ in 
na spletnem portalu eVŠ 

VPIS UL, UM, UP, UNG in 
MIZŠ  

18. avgust 2023 

DRUGI PRIJAVNI ROK 
E-prijava na spletnem portalu eVŠ 
http://portal.evs.gov.si/prijava 

kandidati od 21. do 25. avgusta 2023 

ROK ZA ODDAJO DOKAZIL (le za 
kandidate z zaklju čeno SŠ v tujini)  

Oddaja na spletnem portalu eVŠ: 
http://portal.evs.gov.si/prijava 

kandidati 25. avgust 2023  

OPRAVLJANJE PREIZKUSOV, 
POSREDOVANJE PODATKOV -  
drugi rok 

Preizkusi posebnih nadarjenosti in psihofizičnih 
sposobnosti na VZ 

VZ, kandidati 5., 6., 7., 8. september 2023 

Rezultati splošne in poklicne mature ter 
maturitetnih izpitov – jesenski rok 

RIC posreduje VPIS UL 15. september 2023 

Rezultati preizkusov na VZ VZ vnesejo rezultate do 13. septembra 2023 
IZBIRNI POSTOPEK – drugi rok  VPIS UL od 15. do 20. septembra 2023 
SKLEPI O REZULTATIH DRUGEGA 
ROKA IZBIRNEGA POSTOPKA 

Obveščanje kandidatov o rezultatih izbirnega 
postopka ) – sklep je objavljen na portalu eVŠ³ VPIS UL, UM, UP, UNG do 21. septembra 2023 

PRITOŽBENI ROK - drugi rok 
 

Rok za pritožbo 
15 dni od vročitve sklepov na 
portalu eVŠ 

 
 
 
MOŽNOST ZAPOLNITVE ŠE PROSTIH 
VPISNIH MEST NA VZ 

Objava prostih mest na spletnem portalu eVŠ 
za rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest 

MIZŠ 22. september 2023 

E-prijava na spletnem portalu eVŠ: 
http://portal.evs.gov.si/prijava 

kandidati od 22. do 25. septembra 2023 
do 12. ure 

Izbirni postopek VZ od 25. do 26. septembra 2023 
Obveščanje kandidatov o rezultatih izbirnega 
postopka – sklep je objavljen na portalu eVŠ³ VZ do 26. septembra 2023 

VPIS V PRVI LETNIK 

Vpis sprejetih v prvem roku kandidati, VZ  
od 24. julija do najkasneje 17. 
avgusta 2023 

Vpis naknadno sprejetih po prvem roku Pristojni organ univerz, SVZ do 30. septembra 2023 

Vpis sprejetih v drugem roku kandidati, VZ od 22. do 30. septembra 2023 

Vpis sprejetih v roku za zapolnitev še prostih 
vpisnih mest 

kandidati, VZ do 30. septembra 20234 

Vpis naknadno sprejetih po drugem roku Pristojni organ univerz, SVZ do 30. oktobra 2023 
 

Legenda: VPIS – Visokošolska prijavno-informacijska služba, UL – Univerza v Ljubljani, UM – Univerza v Mariboru, UP – Univerza na Primorskem, UNG – Univerza v Novi Gorici, VZ – visokošolski 
zavod, SVZ – samostojni visokošolski zavod, MIZŠ – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, RIC – Državni izpitni center, SŠ – srednja šola 



 

1 Kandidati, ki so v času oddaje prijave že zaključili srednješolsko izobraževanje in imajo dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev (zaključni izpit, srednja šola končana v tujini, ...) in le-teh ni mogoče 
pridobiti iz javnih evidenc, jih predložijo elektronsko prek portala eVŠ skupaj s prijavo, oziroma najkasneje do konca prijavnega roka, v katerem oddajajo prijavo. Kandidati, ki v tekočem šolskem letu 
zaključujejo SŠ, oddajo dokazila na portal eVŠ v prvem prijavnem roku najkasneje do 1. avgusta 2023. 
 
2 Kandidati bodo najkasneje do 20. 9. 2023 preko portala eVŠ obveščeni o rezultatih naknadnega izbirnega postopka (opravljanje mature v dveh delih iz upravičenih razlogov, opravljanje preskusov 
posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti v jesenskem roku iz upravičenih razlogov, za kandidate s končano srednjo šolo v tujini, za katere postopek priznavanja še ni bil končan, kandidati s 
posebnimi potrebami in potrebnim statusom, ki v rednem izbirnem postopku niso bili sprejeti v nobenega od napisanih programov v prijavi, če dosežejo najmanj 90% minimuma točk, potrebnih za 
uvrstitev). 
 
3 Osebno vročanje sklepov in tudi vsa preostala komunikacija s kandidati bo potekala prek spletnega portala eVŠ le ob pravočasni uveljavitvi predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o visokem šolstvu, ki je trenutno še v fazi sprejemanja. 
 
4 Zakon 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, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. 
US, 54/22 – ZUPŠ-1 in 100/22 – ZSZUN) v 40. členu določa, da se vpisi v študijske programe z javno veljavnostjo opravijo na podlagi javnega razpisa najpozneje do 30. septembra (iz upravičenih 
razlogov pa najpozneje do 30. oktobra). 30. september v letu 2023 nastopi na soboto (dela prosti dan), kar pomeni, da je vpis treba zaključiti že z najkasneje petkom, 29. septembrom 2023.   

                                                      


