
Pozdravljene, maturantke in maturanti. 

Obveščava vas, da je izšel Razpis za vpis v dodiplomske in enovite 

magistrske študijske programe za študijsko leto 2021/22. Najdete ga 

na TEJ spletni strani. 

Posredujeva vam nekaj ključnih informacij in novosti, se bomo pa po 

zimskih počitnicah srečali še na skupnem sestanku, na katerem vam 

bova postopek prijave natančneje pojasnili in ponazorili:  

- prvi prijavni rok teče od 16. 2. do 19. 3. 2021; 

- drugi prijavni rok bo med 20. in 27. 8. 2021 (na preostala prosta 

mesta (objavljena bodo predvidoma 19. 8.)  – za kandidate, ki se 

niso prijavili v prvem roku, tiste, ki niso bili s prvo prijavo nikamor 

sprejeti, in tiste, ki se niso vpisali). 

Prijava bo izključno elektronska, preko eVŠ portala. Možnosti je več:  

 AAI račun (ta način vam toplo priporočava, saj ga vsi redno 

uporabljate za dostop do MS Teams in Eduroama); 

 digitalni podpis (t. i. Si-genca); 

 prijava z uporabniškim imenom in geslom. Tudi v zadnjem 

primeru prijave ni potrebno pošiljati po pošti, kot je to veljalo v 

preteklih letih.  

Vaše učne dosežke (učni uspehe in rezultate mature) vpisni službi 

posreduje Republiški izpitni center, teh dokazil ne pošiljate sami. 

Dijaki, ki boste uveljavljali status kandidata s posebnim statusom 

(dijaki z odločbo o usmeritvi, kategorizirani športniki …), dokazila 

pošljete skenirano ali kot fotografijo v prilogi k prijavi (ne po fizični 

pošti, kot je to veljalo do letos). Rok za oddajo dokazil je 19. 6., če pa 

jih že imate, jih lahko v digitalni obliki priložite prijavi. 

Pomembne novosti:  

- povečano število mest na medicini v LJ in MB; 

https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani


- povečano število mest na UNI študiju računalništva in 

informatike v LJ; 

- študij dentalne medicine v MB (20 mest); 

- nov študij Vizualne umetnosti in oblikovanje na Pedagoški 

fakulteti v Kopru; 

Za dijake PV: za izredni študij v Slovenskih Konjicah ni razpisanih 

mest. 

 

Priporočava vam, da v miru pregledate Razpis za vpis, št. mest in 

prijavne roke; morebitna vprašanja razrešimo na sestanku ali na 

individualnih srečanjih. 

 

Šolska svetovalna služba: 

Helena Maher Resinovič, Nives Laul 

 

 

 

 


