Podatki o prilogi
Slika 1: Primer podatkov, ki so v OZR vneseni za prilogo

Opis posameznih polj na prilogi:
– Priloga: ime priloge za vpis, kot je določeno z eVŠ šifrantom. Podatka o imenu priloge ni
mogoče spreminjati.
– Opis: podrobnejši opis priloge, ki se kandidatu/-ki prikaže na prijavi za vpis. Namen opisa je
prijavitelju/-ici bolj natančno pojasniti, kakšno dokazilo od njega/-e pričakuje visokošolski
zavod.
– Naziv v angl.: ime priloge v angleščini, kot je določeno z eVŠ šifrantom. Podatka ni mogoče
spreminjati.
– Opis angl.: podrobnejši opis priloge v angleščini.
– Priznavanje: na tem koraku izbirate med tremi možnostmi v povezavi s tem, ali je izbrana
priloga vezana tudi na vlogo za priznavanje izobraževanja na namen nadaljevanja
izobraževanja ali ne:
o »Da« pomeni, da je priloga vezana na vlogo za priznavanje izobraževanja za namen
nadaljevanja izobraževanja;
o »Ne« pomeni, da priloga ni vezana na vlogo za priznavanje izobraževanja za namen
nadaljevanja izobraževanja;
o »Vedno« pomeni, da je priloga hkrati vezana na vlogo za priznavanje izobraževanja za
namen nadaljevanja izobraževanja in tudi na prijavo za vpis.
– Možnost elektronskega pošiljanja: za študijsko leto 2021/2022 je kot privzeta vrednost
označeno polje »Da« in ga ni mogoče spreminjati!
– Obvezna priloga: na tem koraku izbirate med dvema možnostma:
o »Da« pomeni, da mora prijavitelj/-ica do roka za oddajo obvezno priložiti tudi izbrano
prilogo.
o »Ne« pomeni, da prijavitelju/-ici izbrane priloge ni treba obvezno priložiti.
– Rok za oddajo: vnesite datum za oddajo priloge, če se le-ta razlikuje od datuma, določenega
na prijavnem roku. V nasprotnem primeru, se polje pusti prazno.

V eVŠ-OZR se na prilogi privzeto prikažejo vrednosti, kot so določene s šifrantom eVŠ. V nadaljevanju
je pojasnjeno, kdaj visokošolski zavod opis priloge lahko spreminja.
V eVŠ-OZR obrazcu razlikujemo tri skupine prilog:
1. Splošne priloge na prijavi
2. Specifične priloge na prijavi
3. Specifične priloge na študijskem programu
1. Splošne priloge na prijavi

Priloge so določene s šifrantom eVŠ in jih mora prijavitelj/-ica priložiti prijavi za vpis, če izbero študijsko
željo na tem visokošolskem zavodu.
V aplikaciji eVŠ-OZR se privzeto prikažejo priloge, določene v eVŠ šifrantu. Možne so tri vrste prilog, ki
se med seboj razlikujejo glede na to, ali visokošolski zavod lahko prilogo ureja, ter, ali jo lahko izbriše,
ker je od prijavitelja/-ice ne zahteva, oziroma je privzeto že v eVŠ nastavljena kot obvezna priloga.
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Ob kliku na gumb
ob prilogi se odprejo podrobnosti o tej prilogi. Možno je urejati podatke v poljih,
ki niso obarvana sivo, kar pomeni, da so besedila in vnesene vrednosti privzeto fiksno določene. Tak
primer je prikaz priloge na sliki 1.

Primer priloge, na kateri je mogoče spreminjati vrednosti polj »Opis«, »Opis angl.«, »Obvezna
priloga« in »Rok za oddajo«:

2. Specifične priloge na prijavi

Specifične priloge na prijavi v meniju Zavodi se vnesejo v primerih, ko je neka priloga aktualna samo za
en visokošolski zavod in ne tudi za druge visokošolske zavode v okviru istega prijavnega roka. Na
primer: prijavni rok vključuje vpisna mesta za celotno univerzo, priloga pa je aktualna samo za določeno
članico univerze.
Na tem koraku mora biti vnesena tudi priloga, ki bo nadalje vezana samo na točno določen študijski
program.
V polje »Rok za oddajo« se vnese datum za oddajo priloge, če se le-ta razlikuje od datuma, določenega
na prijavnem roku. Drugače se polje pusti prazno.

Za študijsko leto 2021/2022 specifične priloge še niso urejene v šifrantu eVŠ, zato morajo visokošolski
zavodi sporočiti potrebo po tovrstni prilogi na e-naslov: podpora-evs.mizs@gov.si. V sporočilu v Wordu
navedite besedilo in vrednosti za vsa polja priloge – glejte slika 1 in opis polj.

3. Specifične priloge na študijskem programu

V okviru podatkov o študijskih programih se lahko v rubriki »Priloge na prijavi« dodajajo priloge, ki jih
mora prijavitelj priložiti prijavi za vpis, ko se prijavlja za ta študijski program.
Priloga se doda s klikom na gumb »Novo« . V oknu, ki se prikaže na zaslonu, so naslednja
polja:
– Priloga: iz spustnega seznama je mogoče izbirati samo med prilogami, ki so na istem prijavnem
roku že vnesene pod Zavodi / Specifične priloge na prijavi.
– Del programa: Prilogo je možno podrobneje vezati še na točno določen del študijskega
programa (smer/modul/področje/členitev…).
– Rok za oddajo: tu se vnese datum za oddajo priloge, če se le-ta razlikuje od datuma,
določenega na prijavnem roku. Drugače se polje pusti prazno.

