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ROKOVNIK PRIJAVNO-SPREJEMNEGA POSTOPKA ZA VPIS SLOVENCEV BREZ 

SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJCEV (DRŽAVLJANOV DRŽAV NEČLANIC 

EVROPSKE UNIJE) V 1. LETNIK DODIPLOMSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 

UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020 

 

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci iz držav, ki niso članice Evropske unije, se 

lahko za študij na študijskih programih Univerze na Primorskem prijavijo v treh razpisanih rokih 

in v roku, razpisanem za zapolnitev mest .  

 

PRIJAVNI ROKI: 

 

ODDAJA PRIJAVE: 

Prijavo za vpis kandidati oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 

(http://portal.evs.gov.si/prijava/), pri čemer morajo elektronsko izpolnjeno prijavo najprej 

potrditi, v nadaljevanju pa še natisniti ter lastnoročno podpisati.  

Izpolnjen in lastnoročno podpisan prijavni obrazec s priloženimi zahtevanimi dokazili do 

navedenega roka posredujejo na naslov: 

VPIS UP - Univerza na Primorskem 

Titov trg 4, SI-6000 Koper, Slovenija 

 

Pravočasno prispele so prijave, ki so oddane osebno ali poslane priporočeno po pošti 

najpozneje do zadnjega dne prijavnega roka.  

Kot popolna se šteje prijava, ki je lastnoročno podpisana in so ji priložena vsa zahtevana 

dokazila za izvedbo izbirnega postopka. 

 

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV: 

 

Kandidati posredujejo skupaj s prijavo naslednja dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev: 

• overjeno kopijo zaključnega srednješolskega spričevala, 

• overjen slovenski prevod zaključnega srednješolskega spričevala (v kolikor je to 

potrebno. Za informacijo o prevodih dokumentov se kandidati lahko obrnejo na VPIS UP), 

• overjeni kopiji spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole, 

• overjena slovenska prevoda spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole (v kolikor je to 

potrebno. Za informacijo o prevodih dokumentov se kandidati lahko obrnejo na VPIS UP), 

• izvirnik oziroma overjeno kopijo odločbe o priznavanju tujega izobraževanja, v kolikor 

ta že obstaja. 

 

Prijavni rok Rok za vpis 

1. rok 18.02. 2019 –  24.5.2019 27.5.2019 – 19.7.2019 

2. rok 27.05.2019 – 19.7.2019 22.7.2019 – 9.8.2019 

3.  rok 12.8.2019 – 13.9.2019 16.9.2019– 20.9.2019 

 

Zapolnitev mest 25. in 26.9. do 12. ure 

2019 

do 30.9.2019 

http://portal.evs.gov.si/prijava/
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V prvem prijavnem roku bodo obravnavane prijave kandidatov, za katere bo VPIS UP 

najpozneje do 10. 7. 2019 prejel vso zahtevano in predpisano dokumentacijo za izvedbo 

izbirnega postopka. 

V drugem in tretjem prijavnem roku ter v roku za zapolnitev mest pa bodo obravnavane samo 

prijave, ki bodo popolne na dan zaključka prijavnega roka. 

 

 

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 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 dokumente, potrebne za izvedbo 

postopka, in sicer: 

- izvirnik listine o opravljenem izobraževanju, za katerega se želi, da se prizna 

pravica dostopa, prijave in obravnave v postopku vpisa pri nadaljevanju izobraževanja, 

- neoverjeno kopijo listine o izobraževanju iz prejšnje alineje, 

- sodno overjen prevod listine o izobraževanju iz prejšnje alineje, razen v primeru, 

če organ priznavanja presodi, da overjenega prevoda listine o izobraževanju ne 

potrebuje ali ga vlagatelj zaradi upravičenih razlogov ne more priložiti. Za informacijo o 

prevodih dokumentov se kandidati lahko obrnejo na VPIS UP. 

- kratek kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravi in podpiše imetnik 

listine o izobraževanju oz. njegov zakoniti zastopnik.    

 

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

oziroma vlagatelj priloži dodatna dokazila, če so ta potrebna za presojo vloge. 

 

Izvirnik mora biti legaliziran na podlagi: 

 Haaške konvencije iz leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo 

pridobljeno) ali  

 Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu. 

 

 

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.  

Vsem kandidatom bo izdan pisni sklep o rezultatu izbirnega postopka in posredovan na naslov 

za obveščanje. 
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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 Slovence brez slovenskega državljanstva in 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. 

 

VPIS UP pošlje fakultetam pisni seznam sprejetih tujih državljanov v vsakem od prijavnih 

rokov, in sicer najkasneje do datuma, do katerega se izdajo pisni sklepi o rezultatu izbirnega 

postopka za kandidate. 

 

VPIS V PRVI LETNIK: 

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

• kandidati, sprejeti v 1. prijavnem roku najpozneje do 19. julija 2019,  

• kandidati, sprejeti v 2. prijavnem roku najpozneje do 9. avgusta 2019, 

• kandidati, sprejeti v 3. prijavnem roku najpozneje do 20. septembra 2019, 

• kandidati, sprejeti v roku za zapolnitev mest, pa najpozneje do 30. septembra 2019. 

 

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

najpozneje do 30. septembra 2019. 

 

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

do 30. oktobra 2019. 

 

INFORMATIVNI DAN: 

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

visokošolskih zavodih organizirani v petek, 15. in v soboto, 16. februarja 2019. 

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

Termini morebitnih dodatnih informativnih dni bodo objavljeni naknadno. 

 

KOMUNIKACIJA S PRIJAVLJENIMI KANDIDATI: 

Vsi prijavljeni Slovenci brez slovenskega državljanstva in tuji državljani držav nečlanic EU se 

lahko za dodatne informacije in vprašanja v vsakem trenutku obrnejo na VPIS UP.  

VPIS UP prijavljene kandidate ažurno obvešča o za njih pomembnih informacijah za izvedbo 

prijavno-sprejemnega postopka in o pomembnih in relevantnih informacijah, ki se nanašajo na 

Univerzo na Primorskem. 

 

Za dodatne informacije, pojasnila in svetovanje glede vpisa se kandidati lahko obrnejo na: 
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Visokošolska prijavno-informacijska služba UP – VPIS UP 

tel.: 00386 (0)5 611 76 30 ali (0)5 611 76 31 

e-mail: vpis@upr.si  

spletna stran: www.vpis.upr.si 

skype: VPIS UP 

 

mailto:vpis@upr.si

