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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.

Kandidati, ki se na univerzitetne študijske programe prijavljajo s poklicno maturo in

opravljenim maturitetnim predmetom, morajo preveriti vpisne pogoje za posamezen študijski

program v Razpisu za vpis.

Pogoji za vpis (38. člen Zakona o visokem šolstvu)



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.

Preizkusi posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti:

- Aplikativna kineziologija:

30. 6. in 1. 7. 2022 (prvi prijavni rok),

9. 9. 2022 (drugi prijavni rok);

- Vizualne umetnosti in oblikovanje:

28. in 29. 6. 2022 (prvi prijavni rok),

7. in 8. 9. 2022 (drugi prijavni rok).

Pogoji za vpis (38. člen Zakona o visokem šolstvu)



Objavljen je na spletnem portalu eVŠ:

Razpis za vpis

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).



Prijavni roki

Prijavni roki

Slovenci, državljani EU in 
Slovenci brez 
slovenskega 

državljanstva 
Tujci iz ne EU

1. rok 15. 2. – 18. 3. 2022 15. 2. – 23. 5. 2022

2. rok 19. 8. – 23. 8. 2022 30. 5. – 27. 7. 2022

3. rok – 12. 8. – 5. 9. 2022

Rok za zapolnitev mest 22. – 23. 9. 2022 22. – 23. 9. 2022



Prijava je elektronska na spletnem portalu eVŠ

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

Kandidat se mora registrirati v portal eVŠ, ustvariti svoj profil, v skladu s prijavnimi roki, ki so navedeni v razpisu za vpis.

Prijava je oddana, ko je elektronsko podpisana do roka, določenega z razpisom. Možne so različne oblike oddaje prijave: s
kvalificiranim digitalnim potrdilom, z uporabniškim imenom in geslom, z AAI računom idr.

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.

Prijava za vpis



https://portal.evs.gov.si/prijava/?lang=sl

Prijava za vpis

https://portal.evs.gov.si/prijava/?lang=sl


Prijava za vpis

Ob prijavi z uporabniškim imenom in geslom se mora
kandidat najprej registrirati na portal eVŠ in ustvariti svoj
profil.

NUJNO:
uporabite veljavni e-naslov in veljavno telefonsko številko.

Shranite uporabniško ime in geslo za nadaljnjo prijavo.

Zadnji dan prijavnega roka je datum, do katerega mora
kandidat prijavo elektronsko oddati v portal eVŠ.

Na portal eVŠ bo kandidat naložil tudi vsa zahtevana
dokazila.











Rezultati izbirnega postopka bodo objavljeni na portalu eVŠ. 

- v 1. prijavnem roku do 22. julija 2022, 
- v 2. prijavnem roku do 21. septembra 2022 in  
- v roku za zapolnitev še prostih mest najpozneje do 28. septembra 2022.

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.

Rezultati in vpis



Vpis sprejetih kandidatov poteka na visokošolskih zavodih, ki kandidate povabijo k vpisu.

Vpis se opravi na podlagi izpolnjenega vpisnega lista.

Vpis sprejetih v prvem roku bo predvidoma od 25. julija do najpozneje 17. avgusta 2022.

Vpis sprejetih v drugem roku bo od 22. do 30. septembra 2022.

Vpis sprejetih v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest bo do 30. septembra 2022.

Vpis



Status kandidata s posebnim statusom in posebnimi 

potrebami 

Kako v prijavi kandidat/ka označi, da ima status?

- kandidat odgovori z DA na četrto trditev: 
»Želim zaprositi za dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom« 

Roki za oddajo dokazil za pridobitev posebnega statusa:

- 20. junij 2022 (prvi prijavni rok)
- 23. avgust 2022 (drugi prijavni rok)



Kandidati s posebnim statusom in posebnimi 

potrebami 

• posebne potrebe, ki so nastale do zaključka srednje šole (kandidati s posebnimi potrebami so
slepi in slabovidni kandidati oziroma kandidati z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni
kandidati, kandidati z govorno jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani kandidati, dolgotrajno
bolni kandidati, kandidati z avtističnimi motnjami ter kandidati s čustvenimi in vedenjskimi
motnjami);

• posebni status, ki dokazuje status vrhunskega športnika, priznanega umetnika ter drugi
kandidati, ki se udeležujejo (področnih) mednarodnih tekmovanj v obdobju, ki se upošteva za
sprejem (3. ali 4. letnik srednje šole oziroma zaključek srednje šole). Kot udeležba na
(področnih) mednarodnih tekmovanjih šteje izjemen dosežek, ki ga je kandidat dosegel.
Kandidati s posebnim statusom so tudi tisti, ki so v 3. ali 4. letniku srednje šole oziroma ob
zaključku srednje šole postali starši.

O dodelitvi statusa odloči komisija in obvesti kandidata po elektronski poti na spletnem portalu 
eVŠ. Status velja samo za prijavno-sprejemni postopek.



Izbirni postopek kandidatov s posebnim statusom

redni
izbirni
postopek

sprejet je v prvega od napisanih programov
v prijavi, za katerega izpolnjuje splošne
pogoje za vpis in dosega 90 % minimuma
točk, potrebnih za uvrstitev

sprejet: 
sklep o 
rezultatu 
izbirnega 
postopka

ni sprejet

naknadni
izbirni
postopek

če v rednem izbirnem postopku kandidat
doseže minimum točk za uvrstitev v enega
od napisanih programov se bonus točk na
račun pridobljenega statusa ne upošteva

sprejet: 
če doseže 
najmanj 90 % 
minimum točk 
za uvrstitev



Naslov:

Titov trg 4 SI-6000 Koper

E-pošta: vpis@upr.si

Telefon:

+386 5 611 76 30

+386 5 611 76 31

+386 5 611 75 26

VPIS UP

Visokošolska prijavno-informacijska služba UP 



• petek, 11. 2. 2022 ob 12.00;

• sobota, 12. 2. 2022 ob 12.00 (v slovenščini);

• sobota, 12. 2. 2022 ob 12.00 (v angleščini).

Dodatni informativni dan:

• ponedeljek, 14. 2. 2022 ob 14.00 (v slovenščini).

Informativni dnevi:

www.upr.si

vpis@upr.si

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


Hvala.

Veliko sreče pri zaključku srednje šole.

Pričakujemo vas na Univerzi na Primorskem.


