
Šolski center Celje 
Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko 
 
Celje, 5. 1. 2018 
 
 

PRIJAVA NA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ (visokošolski in univerzitetni programi) 
 
Prijava za vpis na dodiplomski študij za študijsko leto 2018/19 bo potekala preko portala eVŠ. 
(informacijski sistem visokega šolstva RS) in bo le elektronska.   
 
E-prijava bo možna na dva načina: 

1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom (e-podpis) ali 
2. z uporabniškim imenom in geslom. 

 
Za oba načina potrebujete svoj elektronski naslov, na katerega boste dobili tudi obvestilo o oddani 
prijavi. 
  
Ker digitalno potrdilo bistveno olajša postopek prijave, priporočam, da se odločite za 1. način in si 
pridobite brezplačno kvalificirano digitalno potrdilo.   
Digitalno potrdilo vam omogoča oddajo prijave elektronsko, brez tiskanja in pošiljanja.  
Tisti, ki si digitalnega potrdila ne boste uredili pa boste do prijave dostopali z uporabniškim imenom in 
geslom, ki si ga boste sami določili. V tem primeru boste prijavo elektronsko izpolnili, ampak jo boste 
morali natisniti, podpisati in priporočeno poslati. 
 
Za dijake, ki se boste odločili za digitalno potrdilo bo Upravna enota Celje v ČETRTEK,  11. 1. 
2018 v učilnici A-01a na lokaciji Lava, prevzela zahtevke od dijakov. 
 
Dijaki računalniško izpolnite zahtevek, ga natisnite in ga prinesete 11. 1. 2018 v šolo.  
Ob oddaji zahtevka v šoli morate imeti s seboj veljaven osebni dokument. 
Zahtevki se bodo oddajali po spodaj zapisanem razporedu.  
Prosim, če se držite razporeda, v nasprotnem primeru lahko pride do gneče in nepotrebnega čakanja. 
 
ZAHTEVEK, ki ga računalniško izpolnite in natisnete, je dostopen na: 
http://www.sigen-ca.si/dokumenti/Gen-Fiz-DP-2.6.pdf 
(Dokument najprej prenesi na svoj računalnik, ga izpolni, shrani in natisni.) 
 
Več navodil  o pridobitvi spletnega digitalnega potrdila:  
http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=93;  
http://www.sigen-ca.si/obrazci-fo.php 
 
Dijaki, ki že imate digitalna potrdila drugih izdajateljev (npr.: Pošta Slovenije, d.o.o. - POŠTA®CA ali Nova 
Ljubljanska banka, d.d. - AC NLB ali Halcom Informatika, d.o.o. - HALCOM CA), ga boste za prijavo na 
študij lahko uporabili. 
 

Šolska svetovalna delavka 
Lidija Brvar Koren 

 
 
 

 

https://portal.evs.gov.si/prijava/
http://www.sigen-ca.si/dokumenti/Gen-Fiz-DP-2.6.pdf
http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=93
http://www.sigen-ca.si/obrazci-fo.php


Razpored oddaje zahtevkov za digitalno potrdilo 
 
Termin: četrtek, 11. 1. 2018 
Lokacija: Lokacija Lava, učilnica A-01a 
 
 

Ura Razred 
8.00-8.05 K4a 
8.05-8.10 G4a 
8.10-8.15 G4b 
8.15-8.20 4A1 
8.20 – 8.25 4P1 
8.25 – 8.30 2B4 
8.35 – 8.40 S4a 
8.40 – 8.45 S2g 
  
8.50 – 8.55 M4c 
8.55 – 9.00 M2f 
9.00 – 9.05 E4a 
9.05 – 9.10 E4b 
9.10 – 9.15 GL4c 
9.15 – 9.20 GL4e 
9.20 – 9.25 GL4f 
9.25 – 9.30 GL4b 
9.30 – 9.35 GL4a 
  
9.45 – 9.50 S4b 
9.50 – 9.55 GL4d 
9.55 – 10.00  
10.00 – 10.05 R4a 
10.05 – 10.10 R4b 
10.10 – 10.15  
10.15 – 10.20  
10.20 – 10.25 M4d 
  
10. 30 – 10.35 M4e 

 
 
 
 


