
  ROKOVNIK ZA MATURANTE 2021 

 

 

Veljavne informacije so objavljene v razpisu za vpis v študijskem letu 2021/22 (glej razpis) 

https://portal.evs.gov.si/documents/10157/36c12e5a-e81b-4292-8a4e-0b1076dffbb5  

 

 

PRVI PRIJAVNI ROK za VPIS  
 

do 30. 7. 2021 – seznanitev kandidatov z rezultati prvega roka izbirnega postopka za vpis v študijske 

programe (sklepi o rezultatih prvega roka izbirnega postopka). 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 (glej str. 23). 
 

od 2. 8. do 17. 8. 2021 – vpis v 1. letnik sprejetih v prvem roku (obvestilo o vpisu prejmete pisno ali 

elektronsko) 
 

19. 8. 2021 –  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 27. 8. 2021 – Drugo prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem 

portalu eVŠ –  http://portal.evs.gov.si./prijava/  

do 22. 9. 2021 –  sklepi o rezultatih drugega roka izbirnega postopka. 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 (glej str. 24). 

od 24. 9.  do 30. 9. 2021 – vpis sprejetih v drugem roku 

 

ROK ZA ZAPOLNITEV ŠE PROSTIH MEST traja od 23. do 24. 9. 2021 do 12. ure. 
 

Podatki o študijskih programih s prostimi vpisnimi mesti bodo objavljeni 23. 9. 2021 na spletnem 

portalu eVŠ in na spletnih straneh visokošolskih zavodov; prijava preko spletnega portala 

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

Rezultati izbirnega postopka bodo objavljeni najpozneje do 28. 9. 2021. Vsak kandidat bo… (glej 

razpis na str. 24). 

Vpis bo potekal 28. do 30. 9. 2021. 

 

ŠTUDENTSKI DOM 
 

Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih 

domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2021/2022: 
https://www.stud-dom-lj.si/javna-objava/razpis-za-sprejem-in-podaljsanje-bivanja-studentov-

visokosolskega-studija-v-studentskih-domovih-in-pri-zasebnikih-za-studijsko-leto-2021-2022-1/ 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/.  
 

Zadnji rok za oddajo prošnje za bivanje je 16. avgust 2021. Pazljivo preberi, kdaj se vloga oz. prošnja 

upošteva kot pravočasno poslana oz. oddana! 
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ŠTIPENDIJE 
 

Informacije na spletnem naslovu: 

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/  

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/  
 

− KADROVSKE ŠTIPENDIJE:  http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/kadrovske-stipendije/  
− ZOISOVE ŠTIPENDIJE: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zois/   
− DRŽAVNE ŠTIPENDIJE: 

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/  

 

 

 

 

 
 

Tolmin, 12. 7. 2021                                                             Barbara Gruntar, šolska svetovalna delavka 
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