
VPIS V VISOKO ŠOLSTVO ZA LETO 2020/2021 

     VISOKOŠOLSKI (VS)           IN           UNIVERZITETNI (UN)     PROGRAMI 

                                                                            

           Vpis s POKLICNO MATURO                                        Vpis s SPLOŠNO MATURO 

(nekateri programi dovoljujejo         (nekateri programi dovoljujejo tudi 

za vpis samo poklicno maturo                                     vpis s poklicno maturo + 5. maturitetnim  

iz točno določenega področja;                                                           predmetom) 

npr. predšolska vzgoja) 

 

PRVI PRIJAVNI ROK: 12. 2. 2020 – 18. 3. 2020 

DRUGI PRIJAVNI ROK: 20. 8. 2020 – 28. 8. 2020 

ROK ZA ZAPOLNITEV ŠE PROSTIH VPISNIH MEST: 24. 9. – 25. 9. 2020 DO 12.00 

 

POSTOPEK VPISA 
1. V spletni iskalnik vpišete: Prijava za vpis eVŠ portal oz. odprite spletno stan 

https://portal.evs.gov.si/prijava/ 

1. Odpre se vam sledeče (kliknite na »Nadaljuj k prijavi s SI-PASS) 

 

2. Nadaljuj k prijavi z UPORABNIŠKIM IMENOM IN GESLOM 

Odpre se vam sledeče 

https://portal.evs.gov.si/prijava/


 

Prijava je možna na več načinom: z digitalnim potrdilom ALI AAI računom ALI z uporabniškim imenom 

in geslom (v kolikor nimate digitalnega potrdila ali AAI računa ali pa ste pozabili geslo AAI računa, se 

vpišete Z UPORABNIŠKIM IMENOM IN GESLOM)  klik na »Uporabniško ime in geslo«) 

  



3. Registracija (v kolikor ste izbrali vpis z uporabniškim imenom in geslom) 

Odpre se vam sledeče: 

Ob prvi prijavi je potrebno najprej izvesti registracijo novega uporabnika  klik na »Nov uporabnik« 

 

 

 

  



Odpre se vam sledeče 

 

Vpišite svoj e-naslov, izmislite si svoje geslo, zapišite varnostno vprašanje, ki vas lahko opomni za 

geslo, če ga pozabite. Zapišite varnostno kodo, sprejmite pogoje uporabe in potrdite. 

POZOR:  

 E-naslov mora biti pravilen, saj vam bo na njega poslana spletna povezava za potrditev 

registracije ter pdf dokument ob končani prijavi. 

 Zapomnite si svoje geslo, saj ga boste potrebovali ob prijavi. 

 Geslo mora vsebovati vsaj 6 znakov, vsaj 1 velika in 1 mala tiskana črka, vsaj 1 številka 

Ko kliknete na »Potrdi«, bo na vaš elektronski naslov poslana spletna povezava. Ko boste odprli 

elektronsko sporočilo, kliknite na »Potrditev registracije«. Sledi prijava. 

 

4. Prijava 

Po registraciji ponovno vpišete svoj elektronski naslov in geslo. Odpre se vam sledeče: 

 

 



 

 

 

 

 Izberi državljanstvo 

 Stopnja študija: Prva stopnja (visokošolski strokovni in univerzitetni ter enoviti magistrski 

študijski programi) 

 Obkljukaj Javni visokošolski zavodi in koncesije ALI zasebni visokošolski zavodi 

V nadaljevanju so našteti vsi javno visokošolski zavodi in koncesije IN zasebni visokošolski zavodi: 

Javni visokošolski zavodi in koncesije: 

Univerza v Ljubljani 
Univerza v Mariboru 
Univerza na Primorskem 
Univerza v Novi Gorici 
Samostojni visokošolski zavodi: 
 Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu 
 Fakulteta za dizajn, pridružena članica Univerze na Primorskem 
 Fakulteta za tehnologijo polimerov** 
 Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorci** 
 Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin** 
 Gea College - Fakulteta za podjetništvo 
 Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije 
 Nova univerza, Evropska pravna fakulteta** 
 Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije 
 Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko 
 Univerza v Novem mestu Fakulteta za strojništvo 



 Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede 
 Visoka šola za varstvo okolja 
** V okviru tega razpisa fakulteta razpisuje samo študijski program, za katerega ima koncesijo, ostale 
študijske programe razpisuje v svojem razpisu kot zasebni visokošolski zavod. 

Zasebni visokošolski zavodi: 

 Univerza v Novi Gorici Akademija umetnosti 
 Alma Mater Europaea - Akademija za ples 
 Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor 
 Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski 

humanistični študij, Ljubljana 
 AREMA - Visoka šola za regionalni management 
 AVA - Akademija za vizualne umetnosti 
 B2 Visoka šola za poslovne vede 
 B&B visoka šola za trajnostni razvoj 
 DOBA Fakulteta za uporabne in družbene študije Maribor 
 ERUDIO Visokošolsko središče 
 Fakulteta za dizajn, pridružena članica Univerze na Primorskem 
 Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto 
 Fakulteta za komercialne in poslovne vede 
 Fakulteta za medije 
 Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu 
 Fakulteta za poslovne vede 
 Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec 
 Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin 
 GEA College - Fakulteta za podjetništvo 
 IAM Visoka šola za multimedije, Ljubljana 
 IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana 
 MLC Fakulteta za managament in pravo Ljubljana 
 Nova univerza, Evropska pravna fakulteta 
 Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije 
 Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije 
 Šola za risanje in slikanje 
 Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede 
 Visoka šola za proizvodno inženirstvo 
 Visoka šola na Ptuju 
 Visoka šola Ravne na Koroškem 
 Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj 
 Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled 
 Visoka šola za računovodstvo in finance 
 Visoka šola za storitve v Ljubljani 
 Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto 
 Visoka zdravstvena šola v Celju 
 Visokošolski zavod Fizioterapevtika 
 

 

 

 

http://portal.evs.gov.si/documents/10157/7378cdde-6b32-4eed-bf26-e0a7a0eb6864
http://portal.evs.gov.si/documents/10157/9c41adae-b091-4e5e-8826-19dba2957f21
http://portal.evs.gov.si/documents/10157/f18b7c9d-ec56-4b60-aafe-7ef45d09297e
http://portal.evs.gov.si/documents/10157/9a12bd81-ca5e-4aaa-9242-e3b5c8465226
http://portal.evs.gov.si/documents/10157/9a12bd81-ca5e-4aaa-9242-e3b5c8465226
http://portal.evs.gov.si/documents/10157/37fc1595-40b7-4ae6-b3b1-b4bb4cac2203
http://portal.evs.gov.si/documents/10157/58dcbcc6-cf9f-48a2-b776-9d04bcdbeff6
http://portal.evs.gov.si/documents/10157/3ba81650-281e-436c-867e-e410f61fa608
http://portal.evs.gov.si/documents/10157/8a0f8bc7-d15b-4a67-99bd-2c33a0ee2874
http://portal.evs.gov.si/documents/10157/45bb8885-a134-4eac-93ed-185595cac4aa
http://portal.evs.gov.si/documents/10157/cfaaf0e6-f42d-40e0-a63d-54daf4046dc1
http://portal.evs.gov.si/documents/10157/54555fb4-8f70-4be8-8378-13c9e024e4c1
http://portal.evs.gov.si/documents/10157/f6841793-bb2a-41e2-ac4c-60c4b1a0c073
http://portal.evs.gov.si/documents/10157/c604ab3d-8abb-4466-b62a-a236c0e90e67
http://portal.evs.gov.si/documents/10157/d7ba857d-f6d2-4bd0-84e8-f403b8f9d3aa
http://portal.evs.gov.si/documents/10157/c54adc43-43f0-4cd7-a2c5-548b139efb5d
http://portal.evs.gov.si/documents/10157/abbdfa8d-1f07-4cb6-9677-aad3da429e78
http://portal.evs.gov.si/documents/10157/30dd5991-33d7-4423-9e9a-565efdbe270f
http://portal.evs.gov.si/documents/10157/0852d07a-ec08-45e9-9fad-a10d810162ae
http://portal.evs.gov.si/documents/10157/9376036f-a432-41fc-b947-1f1b9061bfca
http://portal.evs.gov.si/documents/10157/2991321d-3e41-4a8e-9e35-9304c3867f6d
http://portal.evs.gov.si/documents/10157/6bd31842-9d95-4162-9526-ad020842f455
http://portal.evs.gov.si/documents/10157/488e70fa-1d69-4805-8f44-63754178976f
http://portal.evs.gov.si/documents/10157/1fb61a27-be95-4e46-8428-3c6ccc9059e4
http://portal.evs.gov.si/documents/10157/a72724ab-c769-4757-8e34-08eb2bb1dfe5
http://portal.evs.gov.si/documents/10157/183d919f-ac76-40dd-b7dd-9fb7210fe154
http://portal.evs.gov.si/documents/10157/124d44e6-b0e1-4df2-8143-fc466af59f7e
http://portal.evs.gov.si/documents/10157/4e1536a4-a861-42e1-9b0a-4f5935e54cfa
http://portal.evs.gov.si/documents/10157/993871e8-c1a2-4353-96b4-4075d2cb1190
http://portal.evs.gov.si/documents/10157/9ca59f9d-dae6-4829-9bbc-0cc7d630f3b0
http://portal.evs.gov.si/documents/10157/23d9b83a-b2a7-44c6-b0dc-bde3ce28fb1a
http://portal.evs.gov.si/documents/10157/02b04045-1cf2-43c4-ada2-3e6930d266ba
http://portal.evs.gov.si/documents/10157/8efb49f1-4d82-4173-b46e-bffce1763523
http://portal.evs.gov.si/documents/10157/bd591fe0-713f-4864-b889-47f30e152618
http://portal.evs.gov.si/documents/10157/3e8e0ceb-c138-4fee-abf5-da99a56e4e8c
http://portal.evs.gov.si/documents/10157/6c5bc7b3-335f-4c92-8105-7143727ef46a
http://portal.evs.gov.si/documents/10157/1b63d47e-30d3-4bd1-8007-0e2ed12976c4


 

 

 Prijavni rok: prvi prijavni rok 

 Vrsta prijave: vpis v prvi letnik 

Nadaljuješ s klikom desno spodaj »Nadaljuj«. 

Odpre se vam sledeče 

 

Vnesite svoje osebne podatke in stalno prebivališče (*pri vnašanju naslova stalnega prebivališča med 

ulico in krajem vnesite vejico!). V koliko želite, da se vam pošta pošlje na naslov stalnega prebivališča, 

na zavihku Naslov za obvestila kliknite »Isti kot stalno prebivališče«. 

Spodaj pod zavihkom Najvišja izobrazba, ki sem jo že pridobil(a) označite izobrazbo, ki jo boste 

pridobili ob zaključku 4. letnika! 

1. Če boste zaključili program ekonomski tehnik, tehnik varovanja ali PTI-ekonomski tehnik 

označite sledeče: 

KLASUS-SRV: 15001 – srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje… - poklicna matura 

2. Če boste zaključili program ekonomska gimnazija ali maturitetni tečaj označite sledeče: 

KLASUS-SRV: 15002 – srednje splošno izobraževanje… - splošna matura 

Nadaljujte s klikom na »Nadaljuj« 

 



 

 

Odpre se vam sledeče 

 

 Spričevalo o končani srednji šoli že imam: NE 

 Država srednje šole: SLOVENIJA 

 Način zaključka srednje šole: 

- ekonomki tehnik, tehnik varovanja in PTI-ekonomski tehnik: Poklicna matura 

 V kolikor boste poleg poklicne mature opravljali še izpit iz maturitetnega predmeta, 

kliknite »Dodaj« in izberite predmet iz katerega boste opravljali 5. maturitetni predmet 

 

- ekonomska gimnazija in maturitetni tečaj: Splošna matura 

 dijaki maturitetnega tečaja, ki ste pred tem že opravili poklicno maturo, kliknete »Dodaj 

izobrazbo« (desno spodaj) 

Tokrat označite, da spričevalo o končani srednji šoli imate, način zaključka: poklicna matura 

ter vnesite datum izdaje maturitetnega spričevala. 

 

 

 

 

 



 

 

Ob kliku »Nadaljuj« se vam odpre sledeče okno 

 

V kolikor se še niste nikoli prej vpisovali v visoko šolstvo, pustite vse označeno z »Ne«; v kolikor ste 

imeli na srednji šoli odločbo kot dijaki s posebnimi potrebami, lahko zaprosite za dodelitev statusa 

kandidata s posebnimi potrebami (kliknite pri zadnji trditvi »da«) ter kliknite »Nadaljuj«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odpre se vam sledeče 

 

 Izberite visokošolski zavod, za katerega si najbolj želite, da bi bili vpisani (vaša 1. želja). 

 Izberite študijski program (POZOR: vpisujte se samo na tiste programe, za katere izpolnjujete 

pogoje vpisa!) 

 Izberite smer/modul; če ni ničesar možno izbrati, pomeni, da smeri/modula ni v prvem 

letniku in pustite prazno 

 Kraj študija in jezik se vam bo označil sam 

 Izberite način študija: REDNI, IZREDNI 

 Kliknite na »Dodaj študij« 

Sedaj izberite visokošolski zavod, za katerega si drugo najbolj želite, da bi bili vpisani (vaša 2. želja). 

Nato z »Dodaj študij« izberite visokošolski zavod, ki je vaša 3. želja. 

S klikom na »Premik gor« ali »Premik dol« lahko zamenjate vrstni red želja. 

Še enkrat opozarjam: vpisujte se samo na tiste študijske programe, za katere izpolnjujete vpisne 

pogoje (npr. zahtevan 5. maturitetni predmet); prav tako izberite samo tiste visokošolske zavode, na 

katerih si želite študirati; v kolikor nimate treh želja, lahko vnesete samo 1 ali 2 želji, vendar če niste 

sprejeti ne na 1. željo in ne na 2. željo, se lahko ponovno vpišete le na drugi prijavni rok, kjer bo 

razpisanih manj prostih mest. 

V kolikor se vam pojavi sledeče opozorilo, pomeni, da ste se vpisali na univerzitetni študijski program, 

kjer še enkrat preverite, ali se lahko nanj vpišete s poklicno maturo + 5. maturitetnim predmetom. 



 

 

 

 

 

Ob vnosu želenih visokošolskih zavodov se vam s klikom »Nadaljuj« odpre sledeče okno: 

 



Ta korak vas samo opozori, da ni potrebno k prijavi prilagati dokazil o opravljeni maturi in spričeval 3. 

in 4. letnika, saj bodo te podatke visokošolski zavodi sami pridobili od Državnega izpitnega centra. 

Nadaljujte s klikom »Nadaljuj«. 

Posamezni visokošolski zavodi v pogojih za vpis zahtevajo določeno dokumentacijo (npr. Fakulteta za 

šport – športno treniranje zahteva izpolnjen Obrazec Šport A-usmeritveni šport in dokumentacijo, ki 

dokazuje športno/trenersko anamnezo). V tem primeru zahtevane obrazce pošljete priporočeno po 

pošti, skupaj s podpisano prijavo za vpis.  

 

Ob kliku nadaljuj se vam bo odprlo naslednje opozorilo: 

 

Opozorilo vas opozori, da morate s klikom na gumb »POŠLJI« elektronsko poslati prijavo; poleg tega 

pa morate prijavo tudi NATISNITI, jo PODPISATI ter jo skupaj s prilogami (če so zahtevane ob pogojih 

za vpis – npr. fakulteta za šport zahteva dokumentacijo glede športne anamneze ipd.) PRIPOROČENO 

POSLATI na naslov, ki je zapisan v LEVEM ZGORNJEM ROBU natisnjenega obrazca. 

Natisnjeno prijavo morate priporočeno poslati do 18. marca 2020. 



 


