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7. Pregled in pošiljanje prijave (uporabniško ime in geslo)
Ob vstopu na stran oziroma ob kliku na gumb Shrani in nadaljuj na prejšnjem koraku (Priloge) se na
zaslonu izpiše opozorilo, da je treba prijavo obvezno elektronsko poslati s klikom na gumb Pošlji.
Potem pa obrazec prijave še natisniti in podpisanega poslati po pošti na naslov, ki se izpiše na
natisnjenem obrazcu prijave v levem zgornjem kotu. Opozorilo potrdite s klikom na gumb V redu.

Na zaslonu se prikaže predogled prijave, kot bo viden na obrazcu za tisk, ki se odpre po kliku na gumb
Pošlji. POZOR! Poslane prijave ne morete več urejati. Lahko jo boste samo preklicali/zbrisali (tudi
npr. če boste želeli zamenjati želeni študij).
•
•
•

Preden pošljete prijavo, preglejte podatke! Gumb Pošlji s katerim elektronsko pošljete
prijavo se nahaja tudi na koncu pregleda prijave.
Če želite popraviti kateri del prijave, kliknite na gumb »Nazaj«.
Klik na gumb »Prekliči« vas prestavi na seznam Aktivnih vlog.

… se izpiše celotna prijava…
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Po kliku na gumb Pošlji se prikaže opozorilo:

•
•

Če potrdite z DA prijave ne boste več mogli urejati. Lahko jo boste samo preklicali/zbrisali
(tudi npr. če boste želeli zamenjati želeni študij). Za navodila glede preklica glejte navodila
»Ponovni vstop – seznam aktivnih prijav«.
Če odgovorite NE, se vrnete na predogled prijave.

Po kliku na gumb »Pošlji« se vam na zaslonu prikaže okno z gumbom »Natisni prijavo za vpis«.
POZOR! Obvezno morate prijavo natisniti, jo podpisati ter jo skupaj s prilogami v roku priporočeno
poslati na naslov pristojne visokošolske prijavno‐informacijske službe, ki se izpiše na natisnjenem
obrazcu prijave v levem zgornjem kotu.
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Kako preverite, da je bila prijava pravilno elektronsko oddana?
Na natisnjenem obrazcu prijave mora biti v desnem zgornjem kotu izpisan datum in ura pošiljanja
prijave:

Enak datum in ura morata biti izpisana tudi na koncu obrazca poleg prostora za podpis kandidata:
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