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Kako se prijavim?

 Prijavo za vpis  kandidat odda z elektronsko vlogo na spletnem portalu 
eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/

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


 Prijavo za vpis kandidat odda s kvalificiranim digitalnim potrdilom,
AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) ali
uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS , ki deluje v
okviru Državnega centra za storitve zaupanja.



Prijava za programe: 
- Gospodarski inženiring

- Fizika in astrofizika
- Okolje

- Vinogradništvo in vinarstvo
- Slovenistika

- Kulturna zgodovina
- Digitalne umetnosti in prakse

Dodiplomski študijski programi



 Prijava za vpis in nanjo vezani postopki bodo potekali
elektronsko preko portala eVŠ vključno z vsemi zahtevanimi
dokazili, ki so se doslej pošiljala po navadni pošti in
obveščanjem o izbiri (vročanje sklepa).

 Prijavo je potrebno po vnosu podatkov potrditi in poslati!



Roki za prijavo 2022/23
Roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa v dodiplomske študijske programe

Državljani držav 
članic EU*

Državljani držav 
nečlanic EU Vpis v višji letnik

1. prijavni rok 15. 2.–18. 3. 15. 2.–30. 3. 1. 9.–16. 9.

2. prijavni rok 19. 8. –23. 8. 1. 5.–1. 7. /

3. prijavni rok / 1. 8.–1. 9. /

zapolnitev mest 22.–23. 9. 10.–25. 9. /

*tudi Slovenci brez slovenskega državljanstva

 Navodila za prijavo in predložitev dokazil o izpolnjevanju 
pogojev za vpis so na voljo na: 
https://portal.evs.gov.si/navodila-za-oddajo.

https://portal.evs.gov.si/navodila-za-oddajo


Roki za oddajo prilog 2022/23

Državljani držav 
članic EU*

Državljani držav 
nečlanic EU Vpis v višji letnik

1. prijavni rok 18. 3. oz. 1. 8. 30. 3. oz. 1. 8. 16. 9.

2. prijavni rok 23. 8. oz. 5. 9. 1. 7. oz. 1. 8. /

3. prijavni rok / 1. 9. oz. 25. 9. /

zapolnitev mest 23. 9. 25. 9. /

*tudi Slovenci brez slovenskega državljanstva

 Kandidati, ki so v času oddaje prijave že zaključili srednješolsko
izobraževanje in imajo dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev (zaključni
izpit, srednja šola končana v tujini...) in le-teh ni mogoče pridobiti iz
javnih evidenc, jih predložijo elektronsko prek portala eVŠ skupaj s
prijavo, oziroma najkasneje do konca prijavnega roka, v katerem
oddajajo prijavo.

 Kandidati, ki v tekočem šolskem letu zaključujejo SŠ, oddajo dokazila na
portal eVŠ do zgoraj navedenega datuma.



Izvleček iz rokovnika 2022/23

Dodiplomski študijski programi, državljani držav članic EU*

Aktivnost Datum

Informativni dnevi petek, 11. in sobota, 12. februar

Prvi prijavni rok od 15. februarja do 18. marca 

Sklepi o rezultatih prvega roka izbirnega 
postopka do 22. julija

Vpis sprejetih v prvem roku
od 25. julija do najkasneje 17. avgusta

Drugi prijavni rok od 19. do 23. avgusta

Sklepi o rezultatih drugega roka izbirnega 
postopka do 21. septembra

Vpis sprejetih v drugem roku od 22. do 30. septembra

Prijavni rok za zapolnitev mest od 22. do 23. septembra

Vpis sprejetih v roku za zapolnitev še 
prostih vpisnih mest do 30. septembra 2021

*tudi Slovenci brez slovenskega državljanstva



Vpisna mesta 2022/23
Vpisna mesta na dodiplomskih študijskih programih

Državljani 
držav članic 
EU redni 
študij

Državljani 
držav članic 
EU izredni 
študij

Ostali,
redni študij

Ostali,
izredni 
študij

Kulturna zgodovina UN 40 5 6 0

Slovenistika UN 25 5 6 0

Fizika in astrofizika UN 30 0 8 0

Okolje UN 40 10 8 0

Gospodarski inženiring 
VS

40 5 10 0

Vinogradništvo in 
vinarstvo VS

30 5 8 0

Digitalne umetnosti in 
prakse VS

15 0 5 0



Podrobne informacije

 o razpisu za vpis in rokovniku na spletni strani MIZS: 
https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis

 o oddaji prijave na spletnem portalu eVS: 
https://portal.evs.gov.si/navodila-za-oddajo

 o  prijavi, vpisu in priznavanju izobraževanja tujih spričeval na 
Univerze v Novi Gorici na spletni strani: 
https://www.ung.si/sl/vpisi/

Kontakt

 E: studentska.pisarna@ung.si
 T: 05 3315 234
 T: 05 9099 717

https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis
https://portal.evs.gov.si/navodila-za-oddajo
https://www.ung.si/sl/vpisi/
mailto:studentska.pisarna@ung.si

