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2.

Prijava za vpis

Osebni podatki, stalno prebivališče, naslov za obveščanje in Klasius‐SRV

2.1 Osebni podatki

Prijava z uporabniškim imenom in geslom:
• Podatek o državljanstvu se prenese s prvega koraka in ga ni mogoče spreminjati.
• Ime, priimek in E‐pošta se prenesejo iz registracije. Preverite podatke in jih popravite, če je
potrebno.
• Vnesite EMŠO. Spol in datum rojstva se izračunata iz EMŠO.
o Pri tujih državljanih se podatek o EMŠO prenese s prvega koraka. Če ga kandidat še
nima se ne prikaže in v tem primeru je treba ročno označiti spol in vnesti datum
rojstva.
• Obvezno morate vnesti še Država rojstva in Kraj rojstva.
Prijava z digitalnim potrdilom:
• EMŠO, ime, priimek, spol, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva in državljanstvo se
prenesejo iz Centralnega registra prebivalstva. V prijavi teh podatkov ni mogoče popravljati.
• Obvezno morate vnesi kontaktni elektronski naslov v polje E‐pošta.

2.2 Stalno prebivališče

Prijava z uporabniškim imenom in geslom :
• Naslovi v Sloveniji se vnesejo v polje »Naslov« v obliki, kot je zapisan na uradnem
dokumentu (osebna izkaznica, potni list). Po vnosu prvih štirih znakov imena ulice, se v
spustnem meniju1 prikažejo možni naslovi, sestavljeni iz ulice, hišne številke, kraja in poštne
številke z imenom pošte. Z vnosom naslednjih znakov se bo ponujen nabor ožil. Ko v vrstici
potrdite vnesen naslov, se bodo podatki prenesli v spodnja štiri polja. Polje je povezano z
Registrom prostorskih enot, ki vsebuje vse uradne naslove v Sloveniji.

1

Spustni meni prikličete s klikom na puščico na desnem robu polja ali tako, da začnete tipkati želeno besedo v polje.

1

eVŠ

Prijava za vpis

Primer prikaza izbora naslovov v spustnem meniju glede na vnesen del naslova:

•

Če je v spustnem meniju Država izbrana tuja država, se prikažejo tri vrstice za prosti vnos
naslova v tujini.

Prijava z digitalnim potrdilom:
• Naslov se v celoti prenese iz Centralnega registra prebivalstva in ga ni mogoče spreminjati.

2.3 Naslov za obvestila

Če je naslov za obvestila enak kot naslov stalnega prebivališča, kliknete na gumb »Isti kot stalno
prebivališče« in prenesejo se ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča. Drugače morate ročno
vnesti podatke v polja Ime in priimek, Država in Naslov.

2.4 Najvišja izobrazba, ki sem jo že pridobil(a)

V spustnem seznamu izberete podatek o najvišji že doseženi izobrazbi (KLASIUS‐SRV)2.
2

KLASIUS‐SRV je del uradnega slovenskega KLAsifikacijskega Sistema Izobraževanja in Usposabljanja. KLASIUS‐
SRV je klasifikacija razvrščanja izidov izobraževanja v klasifikacijske skupine oz. kategorije glede na raven oz.
podraven ter vrsto študijskega programa. Klasifikacija je objavljena na spletni strani Statističnega urada
Republike Slovenije: https://www.stat.si/klasius/Default.aspx?id=2

2

eVŠ

Prijava za vpis

•
•

Pri vnosu vrste prijave »Vpis v 1. letnik«, upoštevajte navodilo: »Če še niste diplomirali,
vnesite KLASIUS‐SRV izobrazbe, ki jo boste pridobili in s katero se prijavljate za izpolnjevanje
pogojev za vpis.«
POZOR! To polje je kontrolno povezano z vnosom dosedanje izobrazbe, s katero se kandidat
prijavlja za vpis. Če je vnesena dosedanja izobrazba višja, kot KLASIUS‐SRV, potem prijava
kandidata vrne na ta korak in mu javi napako, da mora uskladiti KLASIUS‐SRV.

Nadaljevanje z izpolnjevanjem prijave:
Shrani vnesene podatke na tem koraku in odpre naslednji korak prijave za vpis.
Vrne nazaj na prejšnji korak prijave brez shranjevanja vnesenih podatkov na tem koraku
prijave.
Prekine vnos izpolnjevanja prijave in se vrne na vhodno stran v prijavo ali na seznam
aktivnih vlog.
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