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Informacija o razpisih za vpis za študijsko leto 2022/23 in podaljšanju
statusa študenta ob vpisu za študijsko leto 2021/22

Visokošolski zavodi ste že pričeli s pripravami na razpise za vpis za študijsko leto 2022/23, zato
na tem mestu Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: MIZŠ)
želimo opozoriti na nekaj pomembnih dejstev, ki jih visokošolski zavodi upoštevajte pri njihovi
pripravi:

1. Utemeljitev potreb zaposlovalnega okolja, trga dela in zaposljivosti diplomantov
ali potreb po znanju in ciljev družbe
Za potrebe priprave vladnega gradiva za pridobitev soglasja k razpisanim vpisnim mestom bo
MIZŠ vse visokošolske zavode pozvalo, da s predlogom razpisa za vpis za študijsko leto
2022/23 pošljejo tudi utemeljitev potreb zaposlovalnega okolja, trga dela in zaposljivosti
diplomantov ali potreb po znanju in ciljev družbe.
Ob tem vas obveščamo, da na MIZŠ že za letos premišljujemo, da bi skrajšali rok za oddajo
razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe s sedanjega
»najpozneje do 1. decembra« na »do 5. novembra« zaradi medresorskih usklajevanj, saj smo
letos ugotovili, da pristojne institucije potrebujejo več časa za odziv na predloge vpisnih mest.
Spremembo bomo urejali s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu, ki
je načrtovana do konca septembra 2021.

2. Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva
Vlada RS je dne 8. 7. 2021 sprejela Sklep o soglasju k omejitvam vpisa za Slovence brez
slovenskega državljanstva in tujce iz držav nečlanic Evropske unije v dodiplomske in enovite
magistrske študijske programe Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru v študijskem letu
2021/2022. Hkrati je MIZŠ naložila, da do 30. septembra 2021 pripravi spremembe predpisov,

ki bodo omogočile ustrezno obravnavo Slovencev brez slovenskega državljanstva v vpisnem
postopku.
Zapisano pomeni, da na MIZŠ pričenjamo z novelacijo Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi
vpisa v visokem šolstvu, kjer bo treba na novo definirati ločena vpisna mesta oziroma kvote za
Slovence brez slovenskega državljanstva. Možnosti na MIZŠ trenutno še proučujemo,
visokošolske zavode pa pozivamo, da ob pripravi razpisa za vpis ločeno predvidite vpisna
mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in ločeno za tujce, ki prihajajo iz držav, ki
niso članice Evropske unije, saj sedanja ureditev s študijskim letom 2022/2023 ne bo več
mogoča.

3. Obrazec eVŠ-OZR in priloge

Obrazec eVŠ-OZR je namenjen sporočanju podatkov razpisa za vpis, ki so potrebni za odprtje
prijave za vpis (trajanje prijavnega roka od/do, kateri prijavitelji se lahko prijavijo, kontaktni
podatki, prosta mesta in priloge, ki jih morajo prijavitelji poslati.
Prijava za vpis na portalu eVŠ namreč iz obrazca eVŠ-OZR pridobiva podatke, ki so pomembni
za oddajo prijave za vpis, prav tako je eVŠ-OZR povezan tudi z VIP modulom (visokošolski
izbirni modul). Obrazec eVŠ-OZR ni namenjen internim postopkom priprave razpisa za vpis in
potrditvi na organih univerz in visokošolskih zavodov. Visokošolski zavodi boste morali besedilo
razpisa za vpis (pdf dokument) še vedno pripraviti sami in ga naložiti v OZR, kot prilogo na enak
način kot letos. Za podatke o študijskih programih ter tudi pogojih in merilih, ki se prikazujejo v
eVŠ-OZR modulu, je odgovoren NAKVIS oziroma MIZŠ in jih visokošolski zavodi sami ne
morete spreminjati in popravljati. Smotrno je, da MIZŠ obvestite o morebitnih napačnih prikazih,
da se to v prihodnje uredi.
Pazite, da že ob pripravi razpisa za vpis naredite tudi razmislek o prilogah, ki jih morajo
prijavitelji oddati ob prijavi za vpis. Prilagamo povezavo na spletno stran podpore za eVŠ, kjer je
dostopen šifrant letošnjih prilog: http://eportal.mss.edus.si/portal/evs-razpis-za-vpis in
navodila za izpolnjevanje eVŠ-OZR obrazca.

4. Mesta za diplomante
Odkar je bil spremenjen 77. člen Zakona o visokem šolstvi, ki govori o šolnini in drugih
prispevkih za študij, morajo diplomanti za študijske programe prve stopnje plačati šolnino za
svoj študij. Izjema so le enoviti magistrski študijski programi druge stopnje, na katera se v
skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu diplomanti lahko
prijavijo le na vpisna mesta za diplomante. Za ostale študijske programe prve stopnje se
diplomanti lahko prijavijo tako na mesta za diplomante kot tudi na vpisna mesta za vpis v 1.
letnik, s čimer se postavlja vprašanje o smotrnosti mest za diplomante študijskih programov
prve stopnje.
Ob pripravi razpisa za vpis razmislite o smotrnosti razpisovanja ločenih vpisnih mest za
diplomante študijskih programov prve stopnje. Na MIZŠ sicer menimo, da so ločena vpisna
mesta za diplomante potrebna le za enovite magistrske študijske programe, kjer diplomanti
študijskih programov prve stopnje ne plačujejo šolnine in ker je večina teh študijskih programov
z omejitvijo vpisa.

5. Podaljšanja statusa študenta iz upravičenih razlogov zaradi COVID-19 v
študijskem letu 2021/22 ne bo

Status se študentom zaradi razmer, povezanih z epidemijo COVID-19 v študijskem letu
2021/22, ne bo podaljšal na način, kot je to bilo sprejeto v proti koronski zakonodaji lani za
študijsko leto 2020/21. V primeru, da študent obveznosti ni mogel opraviti iz upravičenih
razlogov, imate visokošolski zavodi že sedaj v skladu s tretjim odstavkom 70. člena Zakona o
visokem šolstvu možnost podaljšati status študenta, vendar največ za eno leto.

Glede na zgoraj zapisano visokošolske zavode vabimo, da MIZŠ do 25. 8. 2021 na mail
gp.mizs@gov.si sporočite vaše predloge za spremembo Pravilnika o razpisu za vpis in
izvedbi vpisa v visokem šolstvu, s tehtnim premislekom, kako urediti vpisna mesta za
Slovence brez slovenskega državljanstva (ali ločena vpisna mesta ali posebne kvote) ter ali
vpisna mesta za diplomante študijskih programov prve stopnje v prihodnje sploh še
potrebujemo.
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