
Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka za vpis v prvi letnik  

na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 

2022/2023 

 

PRVI ROK 

 

Datum Aktivnost Opombe 

31. januar 2022 Objava Razpisa za vpis v 
elektronski obliki na 
spletnih straneh VPIS, MIZŠ 
in spletnem portalu eVŠ 
MIZŠ, VPIS UL 

 

Petek, 11. februar 2022 in  
sobota, 12. februar 2022 

INFORMATIVNI DAN 
Ure predstavitev so navedene 
v razpisu. 

Od 15. februarja do 18. 
marca 2022 PRVI PRIJAVNI ROK 

e-prijava na spletnem portalu 
eVŠ: 
http://portal.evs.gov.si/prijava  

Najkasneje do 5. aprila 
2022 

Objava podatkov prve 
prijave in Omejitev vpisa 

 

Do 20. aprila 2022 Sklepanje o povečanju 
števila razpisanih vpisnih 
mest in omejitvah vpisa 

 

20. maj 2022 (ULAG, 
Glasbena umetnost) in od 
24. junija do 8. julija 2022 

Preizkusi posebnih 
nadarjenosti, sposobnosti 
in spretnosti na VZ 

 

12. julij 2022 Rezultati splošne in 
poklicne mature ter 
maturitetnih izpitov 

 

Do 22. julija 2022 SKLEPI o rezultatih prvega 
roka izbirnega postopka 

 

10. avgust 2022 PRITOŽBENI ROK – prvi rok  

Od 25. julija do najkasneje 
17. avgusta 2022 

VPIS V PRVI LETNIK – prvi 
rok 

Vpis sprejetih v prvem roku 
Naknadno sprejeti (odločbe) 
do 30. 9. 2022 

 

 

  



DRUGI ROK 

 

Datum Aktivnost Opombe 

18. avgust 2022 Objava prostih mest za 
drugi prijavni rok 

 

Od 19. do 23. avgusta 
2022* DRUGI PRIJAVNI ROK 

e-prijava na spletnem portalu 
eVŠ: 
http://portal.evs.gov.si/prijava  

7., 8., 9. september 2022 Preizkusi posebnih 
nadarjenosti, sposobnosti 
in spretnosti na VZ – drugi 
rok 

 

16. september 2022 Rezultati splošne in 
poklicne mature ter 
maturitetnih izpitov – 
jesenski rok 

 

Do 21. septembra 2022 SKLEPI o rezultatih drugega 
roka izbirnega postopka 

 

Od 22. do 30. septembra 
2022 

VPIS V PRVI LETNIK – drugi 
rok 

 

Do 30. oktobra 2022 

Možnost zapolnitve še 
prostih Vpisnih mest na VZ 

Objava prostih mest na 
spletnem portalu eVŠ MIZŠ 
e-prijava na spletnem portalu 
eVŠ: 
http://portal.evs.gov.si/prijava 

*Opomba: drugi prijavni rok bo skrajšan na pet dni, če bo novost sprejeta s Pravilnikom o razpisu za 

vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu. 


