
ROKOVNIK PRIJAVNO-SPREJEMNEGA POSTOPKA ZA VPIS 

TUJCEV (DRŽAVLJANOV DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE) 

V 1. LETNIK DODIPLOMSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 

UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2022/2023 

 

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

programih Univerze na Primorskem prijavijo v štirih prijavnih rokih, kot sledi:   

 

Prijavni rok Rok za vpis 
Rok za oddajo 

popolne 
dokumentacije 

1. rok 15. 2. 2022 - 23. 5. 2022 14. 7. 2022 - 25. 7. 2022 14. 7. 2022 

2. rok 30. 5. 2022 - 27. 7. 2022 29. 7. 2022 - 12. 8. 2022 29. 7. 2022 

3. rok 12. 8. 2022 - 5. 9. 2022 9. 9. 2022 - 19. 9. 2022 7. 9. 2022 

Rok za 
zapolnitev 
mest 

22. 9. 2022 - 23. 9. 2022  do 30. 9. 2022 23. 9. 2022  

 

Prijava:  

Prijavo za vpis za študijsko leto 2022/2023 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. 

 
Razvrščanje prijavljenih kandidatov: 

Po vsakem prijavnem roku izvede Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze na 

Primorskem (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.  

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 itd.). 

 

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. 

                                                 
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.  

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


Vpis v prvi letnik 

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

• kandidati, sprejeti v 1. prijavnem roku, najpozneje do 25. julija 2022,  

• kandidati, sprejeti v 2. prijavnem roku, najpozneje do 12. avgusta 2022, 

• kandidati, sprejeti v 3. prijavnem roku, najpozneje do 19. septembra 2022, 

• kandidati, sprejeti v roku za zapolnitev mest, najpozneje do 30. septembra 2022. 

 

V primeru utemeljenih razlogov se lahko kandidati vpišejo tudi izven teh rokov, vendar najpozneje 

do 30. septembra 2022. 

Kandidati, ki se izjemoma uvrstijo na seznam naknadno sprejetih, se lahko vpišejo najpozneje 

do 30. oktobra 2022. 

 

 
 
Pripravila: 

Visokošolska prijavno-informacijska služba UP (VPIS UP) 

 

V Kopru, 17. 11. 2021 

 
 


