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Informacija o eVŠ prijavi za vpis za študijsko leto 2021/22

V nadaljevanju pojasnjujemo postopke, povezane s prijavo za vpis preko eVŠ za študijsko leto
2021/22 za zasebne visokošolske zavode za študijske programe brez koncesije.

1) Prijavni roki za študijsko leto 2021/22
Za razpise za vpis visokošolski zavodi sami določate prijavne roke. Pri tem morate upoštevati
naslednji časovni okvir:
– 16. februar 2021 je prvi datum, ko se v eVŠ lahko odpre elektronsko prijavo za vpis in
– 30. september 2021 je končni datum, ko morajo biti prijavno-izbirni postopki zaključeni
in izveden vpis na podlagi razpisa za vpis.
Prijavni roki morajo biti postavljeni tako, da visokošolski zavodi lahko zaključite vpis do
30. septembra 2021. Po tem roku sprejem prijav za vpis ni več mogoč. Najpozneje do
30. oktobra 2021 je mogoč le še vpis iz upravičenih razlogov, ki jih določi pristojni organ
visokošolskega zavoda, če tako na podlagi prošnje prijavitelja odloči pristojni organ
visokošolskega zavoda. Ne glede na upravičen razlog, je moral prijavitelj prijavo za vpis
oddati do roka, določenega z razpisom.

2) Objava razpisa za vpis
Zasebni visokošolski zavodi, ki nameravajo razpisati ne-koncesionirane javnoveljavne
dodiplomske in podiplomske študijske programe, morajo razpise za vpis objaviti najmanj šest
mesecev pred začetkom novega študijskega leta. Rok za objavo razpisov za vpis za študijsko
leto 2021/22 je torej najkasneje do srede, 31. marca 2021.

Informacija glede vnosa podatkov razpisa za vpis v eVŠ-OZR

Tako kot lani tudi letos visokošolski zavodi sami vnašate podatke o razpisu za vpis v eVŠ-OZR,
in sicer bo vnašanje razpisov in prijavnih rokov mogoče predvidoma od četrtka, 14. 1. 2021
dalje.
Pogoj, da je podatke mogoče vnesti v eVŠ-OZR, so ažurni podatki v eVŠ evidencah
visokošolskih zavodov in študijskih programov, kar pomeni, da morajo biti študijski programi
akreditirani oziroma njihove spremembe pravočasno sporočene NAKVIS-u, ki jih mora
pregledati in sporočiti v eVŠ.
Zaradi tehničnih izzivov pri prenosu podatkov iz eNakvisa v eVŠ je letos pri nekaterih
visokošolskih zavodih trenutno onemogočeno vnašanje razpisov in prijavnih rokov v eVŠ-OZR,
zato vas bomo v temu primeru individualno obveščali, kdaj lahko začnete z vnosom v eVŠOZR. V kolikor torej po 14. 1. 2021 ne morete začeti z vnašanjem razpisa in prijavnih rokov v
eVŠ-OZR, nas prosim o tem obvestite na mail podpora-evs.mizs@gov.si

3) Objava razpisov za vpis
Besedila razpisov za vpis za študijsko leto 2021/2022 bodo objavljena na portalu eVŠ
https://portal.evs.gov.si/

4) Vsebina razpisa za vpis
Besedilo razpisa za vpis obsega najmanj podatke, kot jih določa šesti odstavek 40. člena
Zakona o visokem šolstvu:
– ime visokošolskega zavoda in njegov naslov,
– ime študijskega programa,
– kraj izvajanja študijskega programa,
– trajanje študija,
– pogoje za vpis in merila za izbiro prijaviteljev v primeru omejitve vpisa,
– predvideno število prostih vpisnih mest,
– postopke in roke za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa.
Za odprtje prijave za vpis v eVŠ je potrebno vnesti podatke v obrazec eVŠ-OZR. Katere
podatke in kako je treba vnesti je razvidno iz navodila za vnos na portalu:
https://eportal.mss.edus.si/portal/evs-razpis-za-vpis.

Pošiljanje prilog k prijavi za vpis elektronsko preko portala eVŠ
Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covid-19 (Uradni list RS, št. 152/20, v
nadaljevanju: ZZUOOP) za področje visokega šolstva uvaja tudi ukrep, določen v 108. členu, in
sicer, da se v prijavno-sprejemnih postopkih za vpis za študijsko leto 2021/2022 na
visokošolskih zavodih prijave za vpis in vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo elektronsko
preko preko portal eVŠ.
Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno–sprejemnem postopku veljajo
poskenirani dokumenti ali fotografije izvirnih spričeval in drugih zahtevanih dokumentov. Zaradi
situacije v povezavi s covid-19 kandidati ničesar ne pošiljajo po navadni pošti ali priporočeno,
vsa k prijavi zahtevana dokazila se vlagajo elektronsko preko portala eVŠ.

Za ta namen bo nadgrajena prijava za vpis tako, da bo kandidat videl seznam zahtevanih prilog
in rok, do katerega mora zahtevan dokument priloge naložiti na portal, kot boste določili z
razpisom za vpis in vnesli podatke v eVŠ-OZR. Kandidat bo posamezne dokumente lahko
oddajal na portalu v roku, določenim z razpisom in sporočenim v eVŠ-OZR, med samim
izpolnjevanjem prijave in tudi po tem. O objavi zahteve za dopolnitev prijave na portalu eVŠ bo
kandidat obveščen na e-naslov, naveden v prijavi, in na SMS številko, če jo bo v prijavi navedel.
Visokošolski zavodi boste imeli možnost kandidate tudi pozivati k dopolnitvam (z dokumenti), za
kar boste uporabljali eVŠ modul za visokošolski izbirni postopek (eVŠ-VIP).
Ključna novost za razpise za vpis za študijsko leto 2021/22 je torej ta, da se bodo vsi
dokumenti oddajali samo v elektronski obliki preko portal eVŠ.

Vročanje odločitev izbirnega postopka
Novost prijavno-sprejemnega postopka za študijsko leto 2021/2022 je tudi ta, da bo portal eVŠ
omogočal, da se rezultati izbirnega postopka elektronsko objavljajo na portalu eVŠ. V skladu z
ZZUOOP se šteje, da je dokument kandidatu vročen drugi delovni dan po dnevu objave
dokumenta v informacijskem sistemu eVŠ.
Vsak kandidat bo v temu primeru do dokumenta lahko dostopal na portalu eVŠ
(https://portal.evs.gov.si/prijava/ ) s svojim uporabniškim računom. Visokošolski zavodi boste
rezultate kandidatom sporočali preko modula eVŠ-VIP.

5) Priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na visokošolskih
zavodih v Republiki Sloveniji
Prijavitelji, ki se prijavljajo za vpis z izobrazbo pridobljeno v tujini in bi želeli svoj študij
nadaljevati v Sloveniji, skupaj s prijavo za vpis oddajo tudi vlogo za priznavanje izobraževanja
za namen nadaljevanja izobraževanja. Več informacij o postopku priznavanja izobraževanja za
namen nadaljevanja izobraževanja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji najdete na
spletni strani ministrstva:
https://www.gov.si/teme/priznavanje-izobrazevanja-za-namennadaljevanja-izobrazevanja-na-izobrazevalnih-institucijah/.
Uporablja se Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o obrazcih, dokumentaciji in
stroških pri vrednotenju in priznavanju izobraževanja (UL, št. 90/20), ki velja od 25. junija 2020.
V zvezi s tem je ENIC-NARIC center dne 29. 6. 2020 visokošolskim zavodom poslal obvestilo,
ki
je
dosegljivo
na
spletni
strain
MIZŠ
(pripenjamo
link
na
obvestilo:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/ENIC-NARIC-center/Okroznice/pravilnikobvestilo.pdf), kjer najdete več informacij.
Visokošolskim zavodom priporočamo, da v besedilo razpisa za vpis in tudi v obrazec eVŠ-OZR
dodajo tudi podatke glede postopka priznavanja in kontakte (vsaj e-naslov), na katerem
kandidati lahko pridobijo več podatkov glede priznavanja za konkretni študij. V primeru poziva k
dopolnitvam bo kandidatom ta kontakt posredovan tudi po e-pošti z obvestilom o objavi zahteve
za dopolnitev prijave na portalu eVŠ.
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6) Osebe z mednarodno zaščito in prosilci za azil

Na prvem koraku izpolnjevanja prijave za vpis mora tuji državljan, ki želi uveljavljati status
osebe z mednarodno zaščito, odgovoriti z DA na tretjo trditev: »Imam priznan status osebe z
mednarodno zaščito oziroma sem prosilec za mednarodno zaščito.« Preverjanje statusa osebe
z mednarodno zaščito je aktualno za javne in koncesionirane visokošolske zavode, saj se te
osebe lahko prijavljajo na vpisna mesta za slovenske in EU državljane za redni študij brez
plačila šolnine.
Podatek o statusu osebe z mednarodno zaščito za namen prijavno-izbirnega postopka preverja
ministrstvo z Ministrstvom za notranje zadeve, Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije
in naturalizacijo, in sicer za:
- prvi in drugi prijavni rok skupnega razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske
študijske programe za javne in koncesionirane visokošolske zavode avtomatsko za vse
prijave. Podatek ministrstvo sporoči Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze
v Ljubljani;
- ostale prijavne roke na zahtevo visokošolskega zavoda, ki poizvedbo za preverjanje
statusa osebe z mednarodno zaščito pošlje na e-naslov: podpora-evs.mizs@gov.si
skupaj s številko prijave za vpis kandidata, za katerega naj se podatek preveri.
Osebe z mednarodno zaščito se lahko v postopku prijave izkažejo z veljavno (biometrično)
izkaznico dovoljenja za prebivanje, ki izkazuje istovetnost osebe s priznano mednarodno
zaščito in potrjuje priznani status mednarodne zaščite. Prosilcem se izda izkaznica, ki potrjuje
prosilčev status in je hkrati dovoljenje, da oseba ostane v Sloveniji od izvršljivosti odločitve v
postopku mednarodne zaščite. Ker pa ne gre za dokument, ki izkazuje identiteto prosilca, se
podatek o tem, da je oseba prosilec za mednarodno zaščito, pridobi od pristojnega organa po
uradni dolžnosti preko ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, kot opisano v prejšnjem
odstavku.
V letu 2019 je Državni izpitni center prvič izvajal preizkuse znanja za osebe z mednarodno
zaščito.2 V skladu z Uredbo o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno
zaščito (Uradni list, št. 72/2017) je Državni izpitni center zadolžen za izdajo potrdil o
opravljenem preizkusu znanja za kandidate z mednarodno zaščito, ki formalne izobrazbe ne
morejo dokazati z dokumenti in se želijo vpisati v prvi letnik visokošolskih študijskih programov
prve stopnje.

7) Podpora prijaviteljem za vpis
Ministrstvo bo vse razpise za vpis objavilo na spletnem portalu eVŠ: https://portal.evs.gov.si/,
na katerem bodo objavljena tudi navodila v slovenskem in angleškem jeziku za izpolnjevanje
prijave za vpis.
Kontakt za podporo prijaviteljem pri tehničnih težavah z oddajo prijave za vpis je:
Enotni kontaktni center državne uprave (EKC) – sprememba delovnega časa!

1

Zakon o mednarodni zaščiti (v nadaljevanju: ZMZ), ki je stopil v veljavo 24. 4. 2016, v tretjem odstavku 88. člena
določa, da se prosilcem za azil omogoči dostop do visokošolskega izobraževanja pod pogoji, ki veljajo za državljane
Republike Slovenije (RS). Nadalje ZMZ v 101. členu določa, da so osebe s priznano mednarodno zaščito pri
uveljavljanju obsega pravic na področju visokošolskega izobraževanja izenačene z državljani Republike Slovenije.
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https://www.ric.si/ostalo/preizkusi_znanja_za_osebe_z_mednarodno_zascito/

(od 4. 1. do predvidoma 1. 3. 2021 prehaja EKC na skrajšan delovni čas – 8.00 do 16.00;
prehod nazaj na običajen delovni čas vsak delovnik med 8.00 do 22.00 je predviden od 1. 3.
2021 dalje)
- e-naslov: ekc@gov.si
- tel.: 080 2002 (od 8.00 do 16.00 ure med delavniki do 1. 3. 2021, od 8.00 do 22.00 med
delavniki od 1. 3. 2021 dalje)
- tel. za klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90
EKC nudi prijaviteljem podporo pri težavah pri vstopu v prijavo s kvalificiranim digitalnim
potrdilom, AAI-računom in elektronskim podpisovanjem ter prvo raven pomoči za ostala
vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave za vpis. Vprašanja, na katera ne zna odgovoriti, bo
EKC posredoval naprej na podporo prijaviteljem, ki jo nudi ministrstvo. NOVOST: Ministrstvo bo
v letu 2021 prijaviteljem nudilo podporo le še preko e-maila (telefonska pomoč prijaviteljem pri
izpolnjevanju obrazca prijave za vpis ne bo več zagotovljena). Vprašanja glede pogojev in meril
za vpis, priznavanja izobraževanja, študijskih programov ipd. se bodo preusmerjala na
kontaktne elektronske naslove visokošolskih zavodov, ki bodo navedeni v eVŠ-OZR.

8) Podpora visokošolskim zavodom
Navodila in obvestila o delovanju eVŠ v zvezi z razpisom za vpis za visokošolske zavode se
objavljajo na portalu http://eportal.mss.edus.si/portal/evs-razpis-za-vpis.
Ministrstvo visokošolskim zavodom nudi podporo na e-naslovu: podpora-evs.mizs@gov.si in
tel.: 01/ 478 47 72 (Jana Sedej) 01/478 47 90 (Maja Švent) v času uradnih delovnih ur.
Zaželeno je, da za komunikacijo praviloma uporabljate elektronsko pošto.

Pripravila:
Maja Švent
podsekretarka

Duša Marjetič
vodja Sektorja za visoko šolstvo

