
Informacije o vpisnem postopku na visokošolske in 

univerzitetne študijske programe! 

 

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  

 

Prijavo za vpis v eVŠ bo kandidat lahko oddal z vsemi veljavnimi digitalnimi potrdili: SIGEN-CA, AC 

NLB, POŠTrCA, HLACOM-CA.  

Spletni naslov z obrazcem zahtevka za pridobitev digitalnega potrdila je http://www.sigen-

ca.si/obrazci-fo.php  

Z izpolnjenim obrazcem se dijak oglasi na upravni enoti, kjer zaprosi za izdajo brezplačnega 

digitalnega potrdila. 

 

 

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«.  
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