
Študijsko leto : 2020/2021 – PODALJŠAN ROK PRIJAVE
Elektronska PRIJAVA ZA VPIS na visokošolske in univerzitetne programe (eVŠprijava: od 12. februarja do 9. aprila 2020
Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/2021 jeobjavljen na spletnih straneh:www.vpis.uni-lj.si, www.vpis.uni-mb.si, www.vpis.upr.si, www.ung.si ali ga najdete na spletni straniMIZŠ.
Prijava preko spletnega portala eVŠ : http://portal.evs.gov.si/prijava/
Trije načini prijave:a) s spletnim digitalnim potrdilom Sigen-ca (9. april)Ob oddaji prijave le - te ni potrebno natisniti, podpisovati in pošiljati po pošti.

b) z uporabniškim imenom in geslom (9.april)Oddaja prijave po tej poti zahteva uporabniško ime in geslo, ki ju ustvarite ob vstopu vprijavo z registracijo. Oboje si morate zapisati, ker se registracija zaključi s potrditvijouporabniškega imena in gesla preko spletne povezave, ki jo boste prejeli na E-naslov,naveden ob registraciji. Potrebujete ga tudi za ponovni vstop v prijavo.Po oddaji prijave morate obrazec natisniti, ga OBVEZNO PODPISATI in priporočeno poslatipo pošti največ pet dni po roku (14. april 2020) na naslov ustrezne visokošolske prijavneslužbe (v Ljubljani, Mariboru, Kopru ali Novi Gorici).
c) z AAI – računom (9. april)AAI – račun ste dobili na šoli. Gesla so vam razdelile vaše razredničarke. Ob oddaji prijave le- te ni potrebno natisniti, podpisovati in pošiljati po pošti.

Tehnična pomoč za težave z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem in tehnična pomoč zavprašanja pri izpolnjevanju elektronske vloge: e- naslov: ekc@gov.si, tel: 080 2002 (med 8. in 22. uro –ob delavnikih).
Elektronska PRIJAVA ZA VPIS na višje strokovno izobraževanje (eVŠ prijava: od12. februarja do 9. aprila 2020
Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na razpis lahko prijavite z elektronskim prijavnim obrazcem naspletni strani Višješolske prijavne službe http://www.vss-ce.com/vps.
Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani, podpišete in ga pošljite s priporočeno pošiljko,najkasneje 9. aprila 2020 Višješolski prijavni službi na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski centerCelje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.
V kolikor kandidati nimate doma tiskalnika ali ne morete poslati stiskane prijave s priporočeno pošto,lahko izpolnjen obrazec samo pripnete e-pošti, ki jo pošljete Višješolski prijavni službi na naslovvispris@guest.arnes.si.
Potrebne informacije dobite na tel.št. : 03/428 58 82.
Hkrati lahko oddate dve prijavi : eno za vpis na visokošolske in univerzitetne programe in eno za vpis navišješolske programe (ne morete pa se prijaviti z istim prijavnim obrazcem!)


