ROKOVNIK ZA MATURANTE 2020
Veljavne informacije so objavljene v razpisu za vpis v študijskem letu 2020/21:
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_
solstvo in https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis.
Glejte tudi rokovnik https://portal.evs.gov.si/documents/10157/439964ed-e4ae-4840-b0c3ea2a87e5212e in obvestila https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/obvestila/.

PRVI PRIJAVNI ROK za VPIS
do 24. 7. 2020 – pisna seznanitev kandidatov z rezultati prvega roka izbirnega postopka za
vpis v študijske programe (sklepi o rezultatih prvega roka izbirnega postopka)
predvidoma od 27. 7. do najkasneje 17. 8. 2020 – vpis v 1. letnik sprejetih v prvem roku
(obvestilo o vpisu prejmete pisno na dom ali elektronsko)
do 8. 8. 2020 – rok za pritožbo (prvi rok)
do 30. 9. 2020 – vpis naknadno sprejetih po prvem roku
19. 8. 2020 – objava podatkov o še prostih vpisnih mestih za drugi prijavni rok, objavljeni
na spletnem portalu eVŠ in na spletnih straneh prijavnih služb Univerze v Ljubljani, Univerze
v Mariboru, Univerze na Primorskem, Univerze v Novi Gorici in na spletnih straneh
visokošolskih zavodov

DRUGI PRIJAVNI ROK za VPIS
od 20. 8. do 28. 8. 2020 – Drugo prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na
spletnem portalu eVŠ – http://portal.evs.gov.si./prijava/
do 24. 9. 2020 – sklepi o rezultatih drugega roka izbirnega postopka
do 5. 10. 2020 – rok za pritožbo (drugi rok)
od 24. 9. do 30. 9. 2020 – vpis sprejetih v drugem roku
do 30. 10. 2020 – vpis naknadno sprejetih po drugem roku
ROK ZA ZAPOLNITEV ŠE PROSTIH MEST traja od 24. in 25. 9. 2020 do 12. ure.
Podatki o študijskih programih s prostimi vpisnimi mesti bodo objavljeni 24. 9. 2020 na
spletnem portalu eVŠ in na spletnih straneh visokošolskih zavodov; prijava preko spletnega
portala http://portal.evs.gov.si./prijava/ (glej rokovnik).
ŠTUDENTSKI DOM
Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih
domovih za študijsko leto 2020/2021 še ni objavljen – skrajni rok za objavo razpisa je 15. julij
2020 na http://www.stud-dom-lj.si/bivanje/razpisi in https://portal.evs.gov.si/bivanje/
Javni razpis za zasebnike, ki oddajajo sobe študentom v Ljubljani, za študijsko leto 2020/2021 je
objavljen na http://www.stud-dom-lj.si/bivanje/razpisi in http://portal.evs.gov.si/bivanje/
Prošnjo za sprejem študent odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ:
http://portal.evs.gov.si/bivanje/.

ŠTIPENDIJE
Informacije na spletnem naslovu: https://www.srips-rs.si/stipendije
− KADROVSKE ŠTIPENDIJE: https://www.srips-rs.si/stipendije/kadrovske-stipendije
− ZOISOVE ŠTIPENDIJE: https://www.srips-rs.si/sklad/novice/novica/objavljena-stajavni-razpis-javni-poziv-za-zoisove-stipendije-za-leto-20202021
− Druge štipendije
DRŽAVNE ŠTIPENDIJE: https://www.gov.si/teme/drzavna-stipendija/

18. 9. 2020 (predvidoma) – slovesna podelitev nagrad, priznanj in pohval maturantom
2020 (vabilo boste prejeli po pošti)

Barbara Gruntar, šolska svetovalna delavka

Tolmin, 13. 7. 2020

