
PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI 

ZA HITREJŠE NAPREDOVANJE) 

Prvi prijavni rok za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za 

hitrejše napredovanje) traja od 6. februarja do 3. marca 2017. Študenti, ki se želijo vpisati 

v študijski program, pri katerem se preverjajo posebne nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti, 

morajo prijavo obvezno oddati v tem prijavnem roku. 

Drugi prijavni rok za vpis v višji letnik traja od 1. do 15. septembra 2017. 

Vpisna mesta za vpis v višji letnik visokošolski zavodi določijo posebej in so navedena v 

razpisu. 

Kandidati za vpis v višji letnik oddajo prijavo za vpis preko elektronske vloge na 

spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. Kandidat lahko odda več prijav. V 

prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis. 

Kot pravočasna se upošteva: 

1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 3. marca 2017 

oziroma 15. septembra 2017 in 

2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 3. marca 2017 oziroma 15. septembra 2017, 

natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana 

in priporočeno poslana po pošti visokošolskemu zavodu na naslov naveden v levem 

zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis do 8. marca 2017 oziroma 20. septembra 

2017. 

Prijave za vpis v višji letnik obravnavajo pristojni organi visokošolskih zavodov: 

− ob upoštevanju meril za prehode, kot so navedena pri posameznem študijskem 

programu za študente, ki želijo spremeniti študijske programe, akreditirane po 11. 6. 

2004 (t.i. bolonjski študijski programi) ali 

− v skladu s postopki visokošolskega zavoda za hitrejše napredovanje za kandidate, ki 

prejšnjega študija niso končali in se želijo vpisati v isti ali nižji letnik, kot so že bili vpisani 

v prejšnjem študijskem programu. 

Kandidati, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik, morajo izpolnjevati tudi pogoje za vpis v 1. letnik 

študijskega programa, kamor se želijo vpisati. Letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše, 

določi visokošolski zavod v prijavno-sprejemnem postopku ne glede na izbrani letnik, ki ga je 

kandidat označil v prijavi za vpis. 

Informacije za kandidate s tujo listino o izobraževanju, s katero dokazujejo izpolnjevanje 

pogojev za vpis, so v točki VIII. 

 


