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Namen eVŠ in njegove evidence

Informacijski sistem eVŠ je vzpostavljen za potrebe:

� ugotavljanja upravičenosti pravic študentov do študija in drugih pravic financiranih iz javnih sredstev, 

� načrtovanja visokošolske politike in spremljanja delovanja visokega šolstva, 

� spremljanja mreže visokošolskih zavodov in ponudbe študijskih programov, 

� obveščanja zainteresiranih javnosti ter 

� za raziskovalno-analitične in statistične namene oziroma za izvajanje statističnih, socialno-ekonomskih in 

drugih raziskovanj s področja visokega šolstva.

Podatki o študentih, s katerimi je razpolagalo ministrstvo pri  odločanju pred eVŠ:

� Zbirno število študentov (ločeno za ponavljavce) po študijskih programih, načinu študija in letnikih.

� Zbirno številu diplomantov po študijskih programih in načinu študija.



Pregled vpisa visokošolskih študentov po študijskih letih in vrsti vpisa v letnik

Podrobnejši pregled študentov, ki niso prvič
vpisani v letnik
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eVŠ tehnični vidik

Komponente
� Zaledne aplikacije
� Spletni vmesniki za posredovanje informacije o statusu 
študentov
� E-obrazci
� Nadzorni modul
� Informacije za javnost

Infrastruktura
� Oracle Baza 11g, Java, Oracle Weblogic Application   
Server – gostovanje na MJU
� Poslovna logika predvsem na baznem nivoju
� Skladnost z zakonom o varovanju osebnih podatkov
� Enotna varnostna shema
� Pridobivanje podatkov iz zunanjih virov (RPE, CRP, VSZ)
� Stresni testi
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eVŠ dosežki 

� Evidenca visokošolskih zavodov in 

javnoveljavnih študijskih programov in s 

tem posledično nacionalni šifrant, ki ga 

uporabljajo visokošolski zavodi, SURS, 

MDDSZ;

� eVŠ je centralni vir za podatek o statusu 

študenta pri postopku dodeljevanja pravic 

iz javnih sredstev. Sporočanje podatkov o 

študentih v eVŠ je avtomatizirano preko 

spletnih servisov. Vzpostavljene kontrole 

za zagotavljanje boljše kakovosti 

podatkov.

� Enotna točka za prijavo za vpis v 

visoko šolstvo (v slovenščini in 

angleščini) ter prošnja za bivanje.



Nove naloge/vloga ministrstva

� Tehnična podpora prijaviteljem pri izpolnjevanju elektronskih vlog (od marca 2014 odgovorjeno na 2.579 e-

sporočil; brez upoštevanja EKC; telefonskih klicev ne štejemo)

� V letu 2014 (za študijsko leto 2014/15) je bilo v eVŠ oddanih :

� 48.762 elektronskih vlog (31.108 prijav za vpis na 54 različnih prijavnih rokov in 17.654 prošenj za 

bivanje),

� 24 % prijav za vpis in 15%  prošenj za bivanje je bilo oddanih z e-podpisom

� Izboljševanje uporabniške izkušnje pri izpolnjevanju e-vlog in promocija uporabe digitalnih potrdil 

(sodelovanje MJU, upravne enote, srednje šole; vključevanje v projekt Stork 2.0).

� Podpora uporabnikom eVŠ (344 registriranih uporabnikov; večinoma strokovne službe visokošolskih zavodov 

med drugimi pa zaposleni na ministrstvih in njihovih javnih zavodih).

� Spremljanje (MJU) razvoja računalniških storitev in rešitev, ki jih lahko koristi tudi eVŠ.

� Obveščanje uporabnikov eVŠ o načrtovanih nadgradnjah. 

� Skrb, da se pri pripravi nove zakonodaje upošteva tudi čas in sredstva potrebna za informacijsko podporo 

(novim) procesom.
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Načrti za prihodnost

Aktivirati spletno stran http://portal.evs.gov.si in mobilno 

aplikacijo eVŠ.

Zbrane podatke v eVŠ upariti s podatki iz drugih virov in 

omogočiti kakovostni pregled ter analizo visokošolskega sistema. 

V okviru eVŠ vzpostaviti orodje v podporo visokošolskim 

zavodom pri spremljanju uspešnosti študentov in prehodu 

diplomantov na trg dela, kot tudi državnim organom pri 

oblikovanju celovitih politik na področju izobraževanja in pravic, ki 

izhajajo iz statusa študenta (štipendije, prehrana, prevozi, 

bivanje, zdravstveno zavarovanje, pokojnina).

Vzpostaviti bazo znanja in optimizirati podporo prijaviteljem in

uporabnikom eVŠ.
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Hvala za vašo pozornost !

Vprašanja?

Pripombe?

Predlogi?


