
  ROKOVNIK ZA MATURANTE 2022 

 

Veljavne informacije so objavljene v razpisu za vpis v študijskem letu 2022/23 

Razpisi za vpis javni koncesionirani - EVŠ - Spletni portal (gov.si) in Razpisi za vpis - EVŠ - 

Spletni portal (gov.si) 

 

Glej tudi Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka v študijskem letu 2022/2023 

PREDLOG SKUPNI SBSD - Rokovnik_skupni (gov.si) in obvestila Obvestila (uni-lj.si). 

 

 

PRVI PRIJAVNI ROK  
 

Rezultati izbirnega postopka bodo objavljeni na portalu eVŠ do 22. 7. 2022. 

Vsak kandidat do sklepa o rezultatu izbirnega postopka dostopa 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. 

 

Vpis sprejetih bo v prvem roku predvidoma od 25. 7. do najpozneje 17. 8. 2022. 

Vpis poteka na visokošolskih zavodih, kandidate k vpisu povabijo pisno ali elektronsko. Vpis 

se opravi na podlagi izpolnjenega vpisnega lista. 

 

Pritožbeni rok za prvi rok – glej informacijo na sklepu. 

 

Kandidati, ki so na seznam sprejetih naknadno razvrščeni (ugovor splošne mature, 

pritožbeni postopek …), bodo najpozneje do 20. 9. 2022 elektronsko, preko portala eVŠ 

seznanjeni z rezultati izbirnega postopka. Vpis naknadno sprejetih po prvem roku bo 

potekal do 30. 9. 2022. 

 

Objava podatkov o prostih vpisnih mestih za drugi prijavni rok bo 18. 8. 2022, in sicer 

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 poteka od 19. 8. do 23. 8. 2022. 

Drugo prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ  

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

Sklepi o rezultatih drugega roka izbirnega postopka: do 21. 9. 2022 
 

Pritožbeni rok za drugi rok: glej informacijo na sklepu 
 

Vpis sprejetih v drugem roku: od 22. 9. do 30. 9. 2022 
 

Vpis naknadno sprejetih po drugem roku: do 30. 10. 2020 

 

 

ROK ZA ZAPOLNITEV ŠE PROSTIH VPISNIH MEST traja od 22. in 23. 9. 2022. 

 

Podatki o študijskih programih s prostimi vpisnimi mesti bodo objavljeni 22. 9. 2022 na 

spletnem portalu eVŠ in na spletnih straneh visokošolskih zavodov (prijava preko spletnega 

portala http://portal.evs.gov.si./prijava/ - glej razpis). 

 

Rezultati izbirnega postopka bodo objavljeni na portalu eVŠ do 28. 9. 2022. Vpis sprejetih bo 

do 30. 9. 2022. 

https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani
https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis
https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis
https://portal.evs.gov.si/documents/10157/099b7943-859c-49db-bad2-2934a95e1604
https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/obvestila/
https://portal.evs.gov.si/prijava/
http://portal.evs.gov.si./prijava/
http://portal.evs.gov.si./prijava/


 

 

 

ŠTUDENTSKI DOM 
 

 

V študijskem letu 2022/2023 je treba prošnjo za sprejem oddati na spletnem portalu eVŠ, in sicer 

od 1. 7. 2022, s tem, da bodo na prvo prednostno listo uvrščeni študenti, ki bodo prošnjo za 

sprejem oddali do 16. avgusta 2022. 

Glej spletno stran https://portal.evs.gov.si/subvencionirano-bivanje  

 

Prošnjo za sprejem študent odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ od 1. 7. do 16. 

8. 2022 (http://portal.evs.gov.si/bivanje/).  

 

JAVNI RAZPIS za sprejem in podaljšanje bivanja študentov višješolskega in visokošolskega 

študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2022/2023 

https://portal.evs.gov.si/documents/10157/8c2af327-dc21-495b-b325-63d495750b53  

 

 

 

 

ŠTIPENDIJE 
 

Informacije na spletnem naslovu https://www.srips-rs.si/stipendije in eUprava - Štipendije 

(gov.si) 

 

 KADROVSKE ŠTIPENDIJE:  https://www.srips-rs.si/stipendije/kadrovske-stipendije 

 

 ZOISOVE ŠTIPENDIJE: 

Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023 | 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS (srips-rs.si) 

 

 DRŽAVNE ŠTIPENDIJE:  

https://www.gov.si/teme/drzavna-stipendija/  

eUprava - Državna štipendija (gov.si) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbara Gruntar, šolska svetovalna delavka 

 

Tolmin, 8. 7. 2022                                                              
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