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ROKOVNIK PRIJAVNO-SPREJEMNEGA POSTOPKA ZA VPIS 

TUJCEV (DRŽAVLJANOV DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE) 

V 1. LETNIK DODIPLOMSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 

UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2023/2024 

 

Tujci iz držav, ki niso članice Evropske unije, se lahko za študij na dodiplomskih študijskih programih Univerze na 

Primorskem prijavijo v treh razpisanih rokih in v roku, razpisanem za zapolnitev mest.  

 

PRIJAVNI ROKI 

Prijavni rok 
Rok za oddajo 

popolne 
dokumentacije 

Rok za vpis 

1. rok 17. 2. 2023 (petek) - 22. 5. 2023 (ponedeljek) 12. 7. 2023 (sreda) 12. 7. 2023 (sreda) - 24. 7. 2023 (ponedeljek) 

2. rok 29. 5. 2023 (ponedeljek) - 24. 7. 2023 (ponedeljek) 25. 7. 2023 (torek) 25. 7. 2023 (torek) - 11. 8. 2023 (petek) 

3. rok 11. 8. 2023 (petek) - 4. 9. 2023 (ponedeljek)   6. 9. 2023 (sreda) 6. 9. 2023 (sreda) - 19. 9. 2023 (torek) 

Rok za 
zapolnitev 

mest 
22. 9. 2023 (petek) - 25. 9. 2023 (ponedeljek) do 12h 

25. 9. 2023 
(ponedeljek) do 12h 

do 30. 9. 2023 (sobota) 

 

ODDAJA PRIJAVE 

Prijavo za vpis za študijsko leto 2023/2024 kandidati oddajo z elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ 

https://portal.evs.gov.si/prijava/ s kvalificiranim digitalnim potrdilom, AAI-računom (račun avtentikacijske in 

avtorizacijske infrastrukture) ali uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS1, ki deluje v okviru 

Državnega centra za storitve zaupanja. 

 

Po uspešno oddani prijavi kandidati na e-naslov, naveden v prijavi za vpis, prejmejo potrdilo o uspešno oddani 

prijavi. Če kandidat potrdila ne prejme, prijava ni bila uspešno oddana. 

V prijavno-sprejemnih postopkih prijavitelji tudi vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo elektronsko preko 

portala eVŠ. 

 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno 

potrdilo ali AAI-račun) oziroma brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do roka, 

objavljenega v tem rokovniku. 

 

Kandidati so dolžni spremljati e-poštni naslov, ki so ga navedli v prijavi za vpis, ter spletni portal eVŠ, saj 

komunikacija in morebitno pozivanje za dopolnitev prijave za vpis poteka na ta način. Kandidati morajo sami 

zagotoviti veljavnost v prijavi navedenega e-poštnega naslova. 

 
1 Storitev SI-PASS je enotna točka za preverjanje identitete različnih uporabnikov ter elektronsko podpisovanje vlog in drugih dokumentov. SI-PASS se 
praviloma uporablja v okviru opravljanja posameznih elektronskih storitev.  
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DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV 

Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku veljajo skenirani dokumenti ali 

fotografije izvirnih spričeval in drugih zahtevanih dokumentov. Vsa k prijavi zahtevana dokazila se priložijo 

elektronsko preko portala eVŠ.  

Navodila za oddajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev so objavljena na: https://portal.evs.gov.si/navodila-za-

oddajo. 

Kandidati, ki se za študij prijavljajo s tujimi srednješolskimi spričevali, za postopek prijave in postopek priznavanja, 

prijavi priložijo preko portala eVŠ naslednje dokumente (dokumenti, navedeni pod točkami od 1 do 4, so obvezni): 

 

1. E-kopijo ali fotografijo listin/e o zaključenem izobraževanju v tujini, za katerega želijo, da se prizna za 

obravnavo v prijavno-sprejemnem postopku;  

2. E-kopijo ali fotografijo sodno overjenega prevoda listin/e o izobraževanju iz 1. točke v slovenski ali angleški 

jezik, če zapis na listini ni v latinici in je zapisana v rokopisu. Zadostuje kopija prevoda, ki jo je opravil sodno 

zaprisežen tolmač. V primeru, da morajo kandidati poslati prevod listine, bodo zanj naknadno pozvani na 

spletnem portalu eVŠ; 

3. E-kopijo ali fotografijo dokazil/-a o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med 

izobraževanjem (na primer razredna spričevala za vsa leta srednje šole). V primeru, da morajo kandidati poslati 

prevod/e dokazil/a, bodo zanj/e pozvani naknadno na spletnem portalu eVŠ;  

4. E-kopijo ali fotografijo kratkega kronološkega opisa celotnega izobraževanja, relevantnega za postopek prijave 

za vpis in priznavanja tujega izobraževanja (napišite ga v nekaj stavkih vključno z letnicami, kako je potekalo 

vaše dosedanje izobraževanje); 

5. E-kopijo ali fotografijo dokazil/-a o opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na ustrezni ravni ali ustrezno 

drugo dokazilo – samo v primerih, ko je to vpisni pogoj za študijski program; 

6. E-kopijo ali fotografijo osebnega dokumenta 2 na podlagi pisne privolitve kandidata, če je: 

- državljan države članice EU: osebno izkaznico ali potni list (stran z osebnimi podatki kandidata, kjer naj bo 

razvidno ime, priimek, datum in kraj rojstva ter državljanstvo), 

- tuji državljan iz države nečlanice EU: potni list (stran z osebnimi podatki kandidata, kjer naj bo razvidno ime, 

priimek, datum in kraj rojstva ter državljanstvo); 

7. odločbo o priznavanju za namen nadaljnjega izobraževanja (glej spodaj). 

 

POSTOPEK PRIZNAVANJA IZOBRAŽEVANJA ZA NAMEN NADALJEVANJA IZOBRAŽEVANJA       

Za kandidate, ki še niso prejeli odločbe o priznavanju tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, je 

potrebno izvesti postopek priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja v Republiki 

Sloveniji. 

Pri izpolnjevanju elektronske prijave za vpis je na prijavi potrebno označiti, da je kandidat predhodno izobraževanje 

zaključil v tujini in še nima odločbe o priznavanju izobraževanja. Kandidat v takem primeru v obrazcu prijave izpolni 

še podatke, potrebne za pričetek postopka priznavanja tujega izobraževanja, prijavi pa je potrebno dodati tudi 

naslednje dokumente, potrebne3 za izvedbo postopka: 

 

 
2 Priloga ni obvezna. V kolikor visokošolska prijavno-informacijska služba ali visokošolski zavod potrebuje vpogled v osebni dokument za ugotavljanje 
istovetnosti in državljanstva posameznika/-ice, ga bo le-ta k temu pozval Pristojni organ visokošolskega zavoda je dolžan pridobiti in preveriti dokazila, potrebna 
za prijavo za vpis in priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, kot je določeno s predpisi, ki urejajo dokazila o izpolnjevanju vpisnih 
pogojev in dokumentacijo, ki mora biti priložena vlogi za priznavanje izobraževanja. 
3 Glej Prilogo 4  Razpisa za vpis: Dokazila, potrebna za postopek prijave za vpis in priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja študija v Republiki 
Sloveniji za kandidate s tujo listino.   

https://portal.evs.gov.si/navodila-za-oddajo
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1. E-kopija ali fotografija listin/e o izobraževanju, za katerega se želi, da se obravnava pravica dostopa, prijave in 

obravnave v postopku vpisa pri nadaljevanju izobraževanja, brez legalizacije.  

Verodostojnost kopije listine o izobraževanju bomo preverjali pri izdajatelju listine. 

V kolikor visokošolski zavod ne bo mogel preveriti verodostojnosti listine, se bo kandidate pozvalo, naj pošljejo: 

Original listin/e o zaključenem izobraževanju v tujini, ki je legaliziran po predpisih in glede na državo izvora. 

Zahteve po legalizaciji glede na državo izvora listin/e: 

 

Legalizacija 

Brez legalizacije Žig Apostille 

Zakon o overovitvi listin v 

mednarodnem prometu  

(Uradni list RS, št. 9/17) 

• Avstrija 

• Bolgarija 

• Bosna in Hercegovina 

• Češka republika 

• Francija 

• Grčija 

• Hrvaška 

• Madžarska 

• Romunija 

• Severna Makedonija 

• Srbija 

 

Države podpisnice Haaške konvencije: 

https://www.hcch.net/en/instruments

/conventions/status-table/?cid=41 

Pristojni organi za legalizacijo: 

https://www.hcch.net/en/instruments

/conventions/authorities1/?cid=41 

 

Vse ostale države 

 

2. E-kopija ali fotografija sodno overjenega prevoda listin/e o izobraževanju iz 1. točke v slovenski ali angleški jezik, 

če zapis na listini ni v latinici in je zapisana v rokopisu. Zadostuje kopija prevoda, ki jo je opravil sodno zaprisežen 

tolmač. V primeru, da morajo kandidati poslati prevod listine, bodo zanj naknadno pozvani na spletnem portalu 

eVŠ.  

3. E-kopija ali fotografija dokazil/a o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med 

izobraževanjem (na primer razredna spričevala za vsa leta srednje šole). V primeru, da morajo kandidati poslati 

prevod/e dokazil/a, bodo zanj/e pozvani naknadno na spletnem portalu eVŠ. 

4. E-kopija ali fotografija kratkega kronološkega opisa celotnega izobraževanja, relevantnega za postopek prijave 

za vpis in priznavanja tujega izobraževanja (Napišite ga v nekaj stavkih vključno z letnicami, kako je potekalo 

vaše dosedanje izobraževanje). 

5. E-kopija ali fotografija dokazil/-a o opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na ustrezni ravni ali drugo ustrezno 

dokazilo – samo v primerih, ko je to vpisni pogoj za študijski program. Več informacij o drugih ustreznih 

dokazilih: http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani . 

 

Pooblaščena oseba, ki vodi postopek priznavanja izobraževanja, lahko zahteva, da prosilec oziroma vlagatelj priloži 

dodatna dokazila, če so ta potrebna za presojo vloge. 

 

RAZVRŠČANJE PRIJAVLJENIH KANDIDATOV 

Po vsakem prijavnem roku izvede VPIS UP, na podlagi sklepov visokošolskih zavodov o omejitvi vpisa in meril za 

izbiro, objavljenih v razpisu za vpis, izbirni postopek za prijavljene kandidate, ki so oddali popolno vlogo in do 

navedenega roka izpolnjujejo pogoje za vpis.  

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41
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Vsem kandidatom bo izdan pisni sklep o rezultatu izbirnega postopka, do katerega bodo kandidati lahko dostopali 

s svojim uporabniškim imenom na portalu eVŠ.  

 

SEZNAMI SPREJETIH  KANDIDATOV 

Na seznam sprejetih tujih državljanov se uvrstijo kandidati, za katere VPIS UP do roka prejme vse potrebne 

dokumente in dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev. V primeru, da je število prijavljenih kandidatov na 

posameznem študijskem programu večje od števila razpisanih prostih mest (za tujce iz držav, ki niso članice EU) in 

je sprejet sklep o omejitvi vpisa, se v izvedbi izbirnega postopka upošteva naslednja merila: 

•    uspeh kandidata v zadnjih dveh letnikih srednje šole; 

•    uspeh kandidata pri zaključnem preizkusu znanja v srednji šoli (splošna matura, državna matura, zaključni 

izpit idr.). 

 

Na seznam naknadno sprejetih se uvrstijo kandidati: 

• za katere postopek priznavanja tujega izobraževanja iz upravičenih razlogov ne bo končan do roka za prijavo, 

čeprav do roka oddajo vse zahtevane dokumente, 

• za katere je bilo tako odločeno v pritožbenem postopku. 

 

VPIS V PRVI LETNIK 

Sprejeti kandidati se vpišejo na osnovi pisnega sklepa VPIS UP, in sicer: 

• kandidati, sprejeti v 1. prijavnem roku, najpozneje do 24. 7. 2023,  

• kandidati, sprejeti v 2. prijavnem roku, najpozneje do 11. 8. 2023, 

• kandidati, sprejeti v 3. prijavnem roku, najpozneje do 19. 9. 2023, 

• kandidati, sprejeti v roku za zapolnitev mest, najpozneje do 30. 9. 2023. 

 

V primeru utemeljenih razlogov se lahko kandidati vpišejo tudi izven teh rokov, vendar najpozneje do 30. 9. 2023. 

Kandidati, ki se izjemoma uvrstijo na seznam naknadno sprejetih, se lahko vpišejo najpozneje do 30. 10. 2023. 

 

INFORMATIVNI DNEVI 

Kandidati lahko informacije o študiju pridobijo v okviru informativnih dni, ki bodo na visokošolskih zavodih potekali 

v petek, 17. 2. 2023, in soboto, 18. 2. 2023. 

VPIS UP in posamezni visokošolski zavodi lahko organizirajo tudi dodatne informativne dni. Termini morebitnih 

dodatnih informativnih dni bodo objavljeni naknadno. 

 

KOMUNIKACIJA S PRIJAVLJENIMI KANDIDATI 

Visokošolska prijavno-informacijska služba UP – VPIS UP 

tel.: 05 611 76 31 

e-mail: vpis@upr.si  

spletna stran: www.vpis.upr.si 

Prof. dr. Klavdija Kutnar 

Rektorica Univerze na Primorskem  
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