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Uvod

Prijava na vpis
Izbira razpisa za vpis
Osebni podatki
Izobrazba, s katero se vpisujem 
Vnos želenega študija
Priloge
Predogled in elektronsko pošiljanje 
Oddaja obrazca

Spodaj so navodila za vpis v visokošolski program Managementa
mednarodne logistike na Visoki šoli za transport in logisitko. 

Navodila so sestavljena iz tekstovnega tako kot tudi slikovnega
materiala in Vas vodijo po korakih skozi celoten obrazec. 

Sklopi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



Prijava na vpis

1. Navigirajte na spletno stran  eVŠ (https://portal.evs.gov.si/prijava/)
2. Kliknite "Nadaljuj k prijavi s SI-PASS"

https://portal.evs.gov.si/prijava/


Prijava na vpis /2

3. Izberite način prijave (priporočamo "Uporabniško ime in geslo")



Prijava na vpis /3

4. Prijavite se oz. kliknite na "Nov uporabnik" ter se registrirajte



Prijava na vpis /4

5. Potrdite in navigirajte na naslednji korak



Izbira razpisa za 
vpis

Izberite:
1. državljanstvo ki ga posedujete
2. "Stopnja študija": Prva stopnja
3. izberite: "zasebni visokošolski zavod"
4. "Razpis za vpis": izberite prijavni rok na katerega se prijavljate
5. "Vrsta prijave" izberite vrsto prijave:
   a. vpis v 1. letnik ali
   b. vpis v višji letnik (v primeru prenosa študija)  



Osebni podatki & co.

Izpolnite spodnji formular.



Izobrazba s katero 
se vpisujem

Podajte podatke o zadnji zaključeni izobrazbi. V primeru, da še niste
študirali podajte podatke o zaključeni srednješolski izobrazbi. Če pa  
ste dokončali višjo šolo, podajte podatke o zaključeni višješolski
izobrazbi.

V primeru prenosa študija na VŠTL, podajte podatke o zadnji
zaključeni izobrazbi.



Izberite študij na katerega se prijavljate.

Visokošolski zavod: Visoka šola za transport in logistiko
Študijski program: Management mednarodne logisitke 
Smer/modul: (Pustite prazno)
Kraj študija: Izberite "Ljubljana, Gorazdova ulica 20 (sedež)", če želite
študirati klasično. Se pravi, ko se predavanja, seminarji in vaje
izvajajo na lokaciji v Ljubljani. Izberite "Študij na daljavo", ke želite
opravljati le izpite v Ljubljani. Predavanja, seminarji in vaje se v
sklopu "Študija na daljavo" izvajajo prek e-učilnice (online).  
Način študija: izberite med "rednim" in "izrednim" študijem

Vnos želenega 
študija



Priloge

Priložite dokumente, ki dokazujejo uspešno zaključeno
srednješolsko oz. višješolsko izobrazbo. V primeru, da še niste
študirali priložite dokazilo o opravljeni maturi. V primeru uspešno
zaključenega višješolskega študija, priložite dokumente, ki to
dokazujejo. 



Pregled in oddaja

Preglejte podane podatke ter kliknite "Pošlji", da oddate prijavo. 



Prijavni roki Od Do

1 15.02.2022 18.07.2022

2 19.07.2022 31.08.2022

3 01.09.2022 30.09.2022*

Po oddaji

Ko je prijava oddana je na vrsti VŠTL. In sicer bomo pregledali oddano prijavo.

V primeru, da so podatki pomanjljivi Vas bomo kontaktirali, da dopolnite

vlogo. 

Vloge lahko oddate v treh prijavnih rokih. Z zaključkom prijavnih rokov se

pričnejo vpisni roki. Vse sprejete na študijski program bomo pozvali k vpisu v

časovnem okvirju vpisnih rokov. 

Vsa komunikacija glede vpisa na VŠTL poteka prek eVŠ-ja. Vsekakor pa Vas

pozivamo, da nas tudi direktno kontaktirate v primeru vprašanj  (na

referat@vstl.si) .

*oz. do zapolnitve zalog.

Vpisni roki Od Do

1 19.07.2022 31.08.2022

2 01.09.2022 30.09.2022

3 - do 30.09.2022



Veselimo se
srečanja z vami

Visoka šola za transport in logistiko
Program: Management mednarodne logistike

Naslov: Gorazdova ulica 20, Ljubljana
Spletna stran: www.vstl.si 
Email: referat@vstl.si 


