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Spoštovani kandidati za vpis v visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega, 

izteka se prvi prijavni rok. Kandidati za študij se bodo lahko za redni in izredni študij 
študijskega programa Zdravstvena nega prijavili še v drugem prijavnem roku v avgustu. 
Tretjega prijavnega roka letos ni. 

V skladu z Razpisom za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v 
študijskem letu 2017/2018 se kandidati lahko prijavijo na izbrane študijske programe v dveh 
prijavnih rokih.  

• Prvi prijavni rok poteka od 6. februarja do 3. marca 2017.
• Drugi prijavni rok pa bo potekal od 22. do 29. avgusta.

Podatki o še prostih mestih za drugi prijavni rok bodo 21. avgusta 2017 objavljeni na 
spletnem portalu eVŠ in na spletnih straneh visokošolskih zavodov 
Kandidati lahko v prijavi po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske 
programe, v katere se kandidati želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do 
rokov, objavljenih v razpisu, izpolnjevali pogoje za vpis. Pomemben je vrstni red izbranih 
študijskih programov, saj bo kandidat uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnjeval pogoje za 
vpis. 
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda le eno prijavo (v kateri lahko 
navede največ tri študijske programe), in sicer, če se prijavlja: 

1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč
prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati
visokošolski prijavno-informacijski službi tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane v VII. točki
razpisa (http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis).

2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora
obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do zaključka prijavnega roka, nato natisniti,
podpisati in ga s prilogami, ki so zahtevane v VII. točki razpisa (http://portal.evs.gov.si/razpisi-
za-vpis), priporočeno poslati po pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi
največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ (do 8.
marca oziroma 4. septembra 2017).

Vljudno vabljeni k prijavi za vpis! 
     doc. dr. Nevenka Kregar Velikonja 
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