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0 vpisu v visje strokovno izobrazevanje
st. 6/18 in 23/18 - popr.) doloeam

(Uradni

list RS,

ROKOVNIK NALOG ZA VPIS REDNIH IN IZREDNIH STUDENTOV V VISJE
STROKOVNO IZOBRAZEVANJE V STUDIJSKEM LETU 2021/2022

NALOGA

ROK

1.

Ministrica sprejme sklep 0 ustanovitvi nove visje strokovne sole oziroma
razmestitvi dodatnih studi'skih ro ramov.

do 21. decembra 2020

2.

Pristojni organ visje strokovne sprejme sklep 0 vsebini razpisa za vpis.
Posredovan'e
isnih redia ov raz isnih besedil na MIZS.

do 23. decembra 2020

3.

Visje strokovne sole se za izvajanje studijskih programov, ki jih izvajajo
prvic, vpisejo v razvid izvajalcev javno veljavnih visjesolskih studijskih
ro ramov v nadal'n'em besedilu: razvid .

do 15. januar 2021

4.
5.

Ministrica izda soglasje k sklepu 0 razpisu za vpis visjim solam, ki so
v isane v razvid.
Ob'ava raz isa za v is.

6.

Informativni dan.

12. in 13. februar 2021

7.

Visjesolska prijavna sluzba (v nadaljevanju: VPS) sprejema prijave na
raz is za v is.

od 15. februarja do 18.
marca 2021

8.

VPS vnese podatke iz prijav v svojo podatkovno zbirko in pridobi podatke iz
CEUVIZ in eVS.
VPS omogoci visjim strokovnim solam dostop do podatkov kandidatov, ki
morajo opraviti preizkus posebne nadarjenosti oziroma psihofizicne
s osobnosti.
VPS obdela podatke iz prijav ter omogoci visjim strokovnim solam dostop
do odatkovnih zbirk.

do 12. aprila 2021

Pristojni organ visje strokovne sole sprejme sklep
osl'e ministrstvu.

do 19. aprila 2021

9.

10.
11.

0

omejitvi vpisa in ga

do 22. januarja 2021
do 1. februar'a 2021

do 12. aprila 2021

do 12. aprila 2021

12.

Ministrica izda so las'e k skle u 0 ome'itvi visa.

do 26. a rila 2021

13.

Visje strokovne sole obvestijo kandidate 0 roku za opravljanje preizkusa
osebne nadar'enosti oziroma sihofizicne sposobnosti.
Visje strokovne sole preverijo izpolnjevanje vpisnih pogojev kandidatov, ki
so srednjo solo koncali v tujini, to sporocijo VPS, oziroma ji posljejo kopijo
izdane odlocbe.
Opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizicne
s osobnosti na vis'ih strokovnih solah.
Visje strokovne sole obvestijo VPS, ali so kandidati opravili preizkus
posebne nadar'enosti oz. sihofizicne s osobnosti.

do 15. junija 2021

14.

15.
16.
17.

RIC za kandidate, ki opravljajo maturo, poklicno maturo ali preizkus znanja
s omladi, osl'e odatke iz s riceval 3. in 4. letnika, maturitetnih s riceval

do 17. junija 2021

od 28. junija do 9. julija
2021
do 12. julija 2021
do 13. julija 2021

in spriceval

poklicni maturi ter oodatke

0

preizkusih znania VPS.

18.

do 21. julija 2021

19.
20.

VPS spreiema morebitne oritozbe kandidatov.
Visje strokovne sole vpisujejo sprejete kandidate in VPS obvestijo 0
morebitnih se prostih vpisnih mestih.
Visje strokovne sole odlocijo 0 pritozbah kandidatov in 0 tem obvestijo
kandidate in VPS.
Visje strokovne sole prenesejo podatke 0 vpisanih studentih v CEUVIZ in
oosreduiejo VPS slovenski EMSO za tuie studente.
Visje strokovne sole in VPS objavita podatke 0 se prostih mestih na svojih
spletnih straneh.
CEUVIZ oosreduje VPS oodatke 0 voisanih studentih

do 13. avqusta 2021
do 20. avgusta 2021

25.

Visjesolska prijavna sluzba zbira druge prijave.

26.

VPS omogoci visjim strokovnim solam dostop do podatkov kandidatov, ki
morajo opraviti preizkus posebne nadarjenosti oziroma psihofizicne

od 24. avgusta do 31.
avqusta 2021
do 7. septembra 2021

21.
22.
23.
24.

do 20. avgusta 2021
do 23. avgusta 2021
23. avgusta 2021
24. avqusta 2021

soosobnosti.
Visje strokovne sole obvestijo kandidate 0 roku za opravljanje preizkusa
posebne nadarjenosti oziroma osihofizicne sposobnosti.
VPS vnese podatke iz prijav v svojo podatkovno zbirko in pridobi podatke iz
CEUVIZ in eVS. Kandidati, ki so srednjo solo koncali v tujini, posljejo visjim
strokovnim solam vlogo za oriznavanie pridobliene izobrazbe in dokazila.
VPS obdela podatke iz prijav ter omogoci visjim strokovnim solam dostop

do 10. septembra 2021

30.

do oodatkovnih zbirk.
Visje strokovne sole preverijo izpolnjevanje vpisnih pogojev kandidatov, ki
so srednjo solo koncali v tujini, to sporocijo VPS oziroma ji posljejo kopijo

do 17. septembra 2021

31.

izdane odlocbe.
RIC za kandidate, ki opravljajo maturo, poklicno maturo ali preizkus znanja
jeseni, poslje podatke iz spriceval 3. in 4. letnika, maturitetnih spriceval in

27.
28.

29.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
II

do 10. septembra 2021

do 13. septembra 2021

do 17. septembra 2021

soriceval 0 poklicni maturi.
Visje strokovne sole obvestijo VPS 0 tem, ali so kandidati opravili preizkus
oosebne nadarjenosti oz. osihofizicne sposobnosti.
VPS omogoci visjim strokovnim solam dostop do baze podatkov sprejetih
kandidatov. Kandidate pisno seznani z izidom izbirnega oostooka.
vsS posljejo VPS podatke kandidatov za preverjanje za naknadni vpis
(skleo ravnatelja). VPS oridobi oodatke iz CEUVIZ in eVS.
VPS preveri podatke kandidatov za naknadni vpis v CEUVIZ in eVS in jih

32.

I

0

VPS omogoci visjim strokovnim solam dostop do baze podatkov sprejetih
kandidatov. Kandidate oisno seznani z izidom izbirneqa oostooka.

do 17. septembra 2021
do 23. septembra 2021
od 24. do 30. septembra
2021
28. in 30. septembra 2021

posreduie vsS.
VPS soreiema morebitne oritozbe kandidatov.
Visje strokovne sole prenesejo podatke 0 vpisanih studentih v CEUVIZ in
posreduieio VPS sloven ski EMSO za tuie studente.
Visje strokovne sole odloCijo 0 morebitnih pritozbah kandidatov iz 2.
oriiavneqa roka in 0 tem takoi obvestiio VPS.
Naknadni vpis izrednih studentov na se prosta vpisna mesta
Visje strokovne sole posljejo VPS podatke 0 vpisanih po drugem prijavnem
roku na predpisanih obrazcih.

do 30. seotembra 2021
do 1. oktobra 2021
do 5. oktobra 2021
do 30. oktobra 2021
do 30. oktobra 2021
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