eVŠ

Prijava za vpis

Prijava za vpis z uporabniškim imenom in geslom (šolsko okolje)
V elektronsko vlogo prijave za vpis vstopite preko e‐naslova: http://portal‐sola.evs.gov.si/prijava

1. V prijavo vstopite s klikom na gumb »Nadaljuje
k prijavi z uporabniškim imenom in geslom«,
ki je na dnu desnega stolpca.

2. Ob prvem vstopu v prijavo se morate najprej
registrirati. Kliknete na gumb »Registracija«,
ki se nahaja desno spodaj pod oknom
»Prijava z uporabniškim imenom in geslom«.

3. V prazna polja vpišete:
• ime, priimek in v polje E‐pošta vaš
kontaktni elektronski naslov za obvestila v
povezavi z registracijo in prijavo za vpis. Ti
podatki se bodo ponudili tudi v prijavi za
vpis pri vnosu osebnih podatkov.
• Uporabniško ime in geslo prosto določite
sami. Geslo mora biti dolgo vsaj 5 znakov.
• V zadnje polje prepišete številko, ki se
prikaže v kvadratku na levi strani.
POZOR! Uporabniško ime in geslo zapišite.
Potrebovali ju boste za zaključek registracije in
za ponovni vstop v prijavo.
Brez uporabniškega imena ne morete
zamenjati gesla.
Registracijo potrdite s klikom na gumb »Registriraj«.
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4. Če ste podatke za registracijo pravilno vnesli,
se vam po kliku na gumb »Registriraj« odpre
opozorilo: »Registracijo zaključite preko
spletne povezave, ki jo boste prejeli na e‐
naslov.«
•

•
•

Spletno stran zaprite in počakate, da v vaš poštni nabiralnik prejmete sporočilo z zadevo:
»Prijava za vpis ‐ kreiranje uporabniškega računa«. Obvestilo o registraciji bo poslano z e‐
naslova evs‐prijava.mvzt@gov.si praviloma v 5–15 minutah po potrditvi registracije.
V sporočilu bo spletna povezava preko katere boste lahko prvič stopili v prijavo za vpis. S
klikom na povezavo, se vam odpre stran z oknom za vnos uporabniškega imena in gesla.
Uporabniško ime lahko aktivirate v sedmih dneh po prejemu sporočila. Po tem roku morate
registracijo ponoviti od začetka.
Op.: Primer sporočila s povezavo za zaključek registracije v Outlooku.

•

Če sporočila za zaključek registracije ne boste prejeli:
1. Najprej preverite, če je v vašem poštnem predalu zašlo med nezaželeno pošto. To se
lahko zgodi, če imate na računalniku nastavljeno visoko raven zaščite.
2. Ponovite registracijo, možno je, da ste v registraciji navedli napačen kontaktni e‐
naslov.
3. Če tudi po drugi registraciji ne prejmete obvestila ali registracija ni uspešna, prijavite
napako na e‐naslov: evs‐prijava.mvzt@gov.si. Upoštevajte, da bo sporočilo
obravnavano v uradnih urah, ki so ob delavnikih od 8.00 do 16.00 ure. Napaka bo
predvidoma rešena v enem dnevu.
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