
INFORMACIJE	ZA	VPIS	V	PRVI	LETNIK	V	DODIPLOMSKE	IN	ENOVITE	MAGISTRSKE	ŠTUDIJSKE	
PROGRAME	ZA	ŠOLSKO	LETO	2016/2017	

Spoštovani,		
	
obveščamo vas, da je objavljen Rokovnik prijavno-sprejemnih postopkov v študijskem letu 
2016/2017 za vpis v prvi letnik v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za 
slovenske državljane in državljane držav Evropske unije na javnih visokošolskih zavodih in 
koncesioniranih študijskih programih – prvi in drugi prijavni rok (priložen v prilogi tega sporočila).		
	
Prijava za vpis bo potekala preko eVŠ spletnega portala http://portal.evs.gov.si/prijava/ na enak način 
kot lani, z digitalnim potrdilom ali z uporabniškim imenom in geslom.		
Od oktobra potekajo posodobitve e-prijave, ki bodo zaključene januarja. Izboljšan bo način 
elektronskega podpisovanja, ki bo odpravil težave, ki so se pojavljale pri uporabi digitalnih potrdil 
letos.		
Pripravljen bo nov video o izpolnjevanju prijave, da si bodo dijaki lahko v nekaj minutah ogledali 
celotni postopek. Ko bodo navodila na voljo, vam bomo poslali obvestilo s tega e-naslova. 	
	
	

Pridobitev brezplačnih digitalnih potrdil na šoli		
	
Prijavo za vpis v eVŠ bo kandidat lahko oddal z vsemi veljavnimi digitalnimi potrdili: SIGEN-CA, AC 
NLB, POŠTrCA, HLACOM-CA. Tudi letos bodo upravne enote na srednjih šolah izvajale eno do 
dvodnevne obiske prijavne službe SIGEN-CA za potrebe prijave preko sistema eVŠ. Za podrobnejši 
dogovor o sodelovanju se šole lahko obrnejo neposredno na upravno enoto v svojem kraju. Spletni 
naslov s kontakti upravnih enot: http://www.upravneenote.gov.si/. 	
Ministrstvo za javno upravo je vsem načelnikom upravnih enot 1. 12. 2015 poslalo dopis »Postopek 
izvajanja prijavne službe SIGEN-CA na srednjih šolah za potrebe prijave preko sistema eVŠ«. S strani 
srednje šole se pričakuje, da referentu z upravne enote omogoči (delovno) mesto za sprejem 
zahtevkov ter ustrezno razporedi dijake pri oddaji zahtevkov.    		
Spletni naslov z obrazcem zahtevka za pridobitev digitalnega potrdila je http://www.sigen-
ca.si/obrazci-fo.php		
	
	
Mobilna aplikacija eVŠ		
	
Dijakom je na voljo mobilna aplikacija "eVŠ" s podatki o visokem šolstvu v Sloveniji. Aplikacijo 
za mobilne telefone in tablice lahko brezplačno naložijo v trgovinah (v iskalnik vtipkajte eVŠ):		
-        "App store" (https://itunes.apple.com/SI/app/id965151648?mt=8) 	
-        "Google play" (https://play.google.com/store/apps/details?id=si.tovarnaidej.evs)		
	
Uporabniku mobilna aplikacija eVŠ omogoča:		
-        iskanje po uradnih podatkih o visokošolskih zavodih (to so univerze, fakultete, visoke strokovne 
šole, akademije) in študijskih programih;		
-        v rubriki »Kaj je dobro vedeti?« pregled pomembnejše informacije glede statusa študenta, 
financiranja študija, štipendij, subvencionirane študentske prehrane, bivanja in prevozov, 
zdravstvenega zavarovanja, vrednotenja in priznavanja izobraževanja ter študentskega dela;		
-        v rubriki »Kako se prijavim za vpis« pregled informacij glede oddaje prijave za vpis v visoko 
šolstvo preko spletnega portala eVŠ;		
-        načrtovanje informativnega dne – uporabnik si lahko izriše pot in oceni okvirni čas do izbranega 



visokošolskega zavoda glede na trenutno lokacijo, ki jo zazna GPS sistem, posamezniku pa prikažejo 
tudi ostali visokošolski zavodi v bližini;		
-        naročanje na opomnik za oddajo prijave za vpis na izbrani prijavni rok ali druge roke v rubriki 
»Pomembni datumi«;		
-        iskanje lokalov s študentsko prehrano in pregledovanje njihove ponudbe v rubriki »Študentska 
prehrana«.		
	

Vse	dodatne	informacije:	http://www.uni-lj.si/studij/prijavno_sprejemni_postopki/	

	


