
       
      RODITELJSKI SESTANEK ZA STARŠE               
         DIJAKOV 4. LETNIKA, 16. 2. 2017

Dnevni red: 
1. MATURA
2. VPIS V DODIPLOMSKE IN ENOVITE MAGISTRSKE 
ŠTUDIJSKE PROGRAME TER VIŠJEŠOLSKE ŠTUDIJSKE 
PROGRAME
V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018



MATURA   
2017



PREDMATURITETNI  PREIZKUSI 

ANGLEŠČINA SLOVENŠČINA MATEMATIKA

 
Ponedeljek,
6. 3. 2017

11.30 – 14.40
 

Torek, 
7. 3. 2017 

7.15– 9.15

Sreda,
8. 3. 2017

9. 00 – 11.00

IP 1 
IP 2
IP 3

IP 1 – esej IP 1 
vsi kandidati 

  
pouk po urniku od 1. do 4. ure

 

 
pouk po urniku po koncu izpita

 
pouk po urniku pred 
in po koncu izpita

 



Spomladanski  rok  splošne  mature  2017

28. marec Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi v spomladanskem 
izpitnem roku na šoli.

18. april Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita 
na šoli.

27. april Rok za spremembo prijave (zamenjava izbirnega predmeta ali ravni 
zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode – 
32. člen Pravilnika o splošni maturi). 

4. maj SLOVENŠČINA; I. del (izpitna pola 1 – esej)

15. maj Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita 
na spletni strani http://matura.ric.si  ali na šoli.

23. maj  Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli.



Pisni  izpiti  2017

27. maj 2017
Angleščina

29. maj 2017
Slovenščina   - izpitna pola 2

30. maj 2017
Psihologija, sociologija

31. maj 2017
Kemija

1. junij 2017
Umetnostna zgodovina 

2. junij 2017
Biologija

3. junij 2017
Matematika

5. junij 2017
Nemščina, Francoščina, 

6. junij 2017
Geografija

7. junij 2017
Ruščina, latinščina

8. junij 2017
Zgodovina

9. junij 2017
Fizika
  
12. junij 2017
Francoščina, španščina

Ø 27. maj (SOBOTA) – 
12. junij

Ustni  izpiti  2017

Ø 10. junij (SOBOTA)  - 
22. junij 

Ø  Slovenščina - esej  
      4. maj 2017 (ČETRTEK)

*OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in 
poklicne mature lahko šola  organizira ustne izpite tudi
27. maja, 3. junija, 10. junija in 17. junija 2017.

http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/anglescina/
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/sociologija/
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/kemija/
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/biologija/
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/matematika/
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/geografija/
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/latinscina/
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/zgodovina/
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/fizika/
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/spanscina/


Točke  na  splošni  maturi

Ø Maturant opravi splošno maturo, če doseže najmanj 10 točk – 
za vsakega od petih predmetov po dve točki oz. oceno zd (2).

Ø Maturant, ki opravlja izpite na maturi na osnovni ravni, lahko doseže 
največ 28 točk – štirje predmeti po 5 točk – štirikrat ocena odl (5) in 
slovenščina 8 točk – ocena odl (5 + 3 točke).

Ø Maturant, ki opravlja izpite na maturi na višji ravni, lahko doseže največ 
34 točk – dva predmeta po 5 točk – dvakrat ocena odl (5) in trije 
predmeti po 8 točk – trikrat ocena odl (5 + 3 točke).

Ø Maturant, ki doseže 30 do 34 točk je 
ZLATI MATURANT / ZLATA MATURANTKA.



Datum vpogleda Ric preko spletne strani http://matura.ric.si   (EMŠO in izpitna šifra)  obvesti kandidata 
najkasneje v 8 dneh od prejema vloge 
Izpišeta se datum in ura vpogleda,  če je bila vloga za vpogled že obravnavana. 

Rezultat ugovora Informacije o odločitvi DK SM o ugovoru Ric ne posreduje po telefonu, 
kandidate obvešča preko spletne strani. 

10. julij 
Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi.

Na spletni strani http://matura.ric.si  (EMŠO in izpitna šifra)  
Ric objavi rezultate splošne mature. 

V šoli –  11.00  (predavalnica)

Maturanti, ki mature ne bodo opravili, se morajo do 11. 7. 
2017  oglasiti v šoli, da se bodo  prijavili za jesenski rok 
mature. 

13. julij Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

od 14. do 27. julija Vpogledi v izpitno dokumentacijo 



Pisni izpiti 

Ø potekajo od   
24. avgusta – 
30. avgusta

Ustni izpiti

Ø potekajo od
24. avgusta  -
4. septembra 

Jesenski  rok  splošne  mature  2017

11. julij Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz 
maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli

20. avgust Zadnji rok za predložitev dokazil oz. pisno odjavo na šoli.

* OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored 
opravljanja izpitov splošne mature na šoli.



4. september Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela 
maturitetnega izpita. 

15. september Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

18. september Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno 
dokumentacijo.

od 21. do 28. septembra Vpogledi v izpitno dokumentacijo.

Zadnje teden septembra SLAVNOSTNA  PODELITEV  SPRIČEVAL



Trajnost 
doseženega 
uspeha 

Kandidatu se pri praktičnem delu izpita in izpitnem nastopu trajno prizna 
dobljeno število točk. 
Kandidat lahko ponovno opravlja praktični del izpita ali izpitni nastop, če 
ponovno opravlja splošno maturo ali posamezni izpit. Pri tem se upoštevajo 
točke, dosežene na tem izpitnem roku. 

Popravljanje 
negativne 
ocene

Kandidat, ki je ocenjen z najmanj tremi pozitivnimi ocenami, ima pravico 
do opravljanja     enega  ali  dveh  popravnih izpitov    še dve leti   
po opravljanju splošne mature.

Izboljševanje 
ocene 

Kdor je opravil splošno maturo in želi izboljšati oceno pri enem ali več 
predmetih, ima pravico do  enkratnega  ponovnega opravljanja  enega  ali več 
maturitetnih izpitov še dve leti po prvem opravljanju splošne mature. 
Pri tem lahko izbere drugo raven zahtevnosti kakor prvič. 



Dodatne  informacije

Ø GIMNAZIJA  ŠKOFJA  LOKA 
http://www.gimnazija-skofjaloka.si/sola/matura/ 

Ø DRŽAVNI  IZPITNI  CENTER
http://www.ric.si/splosna_matura/splosne_informacije/ 



DEJAVNIKI POKLICNE / 
ŠTUDIJSKE ODLOČITVE

v  SPOSOBNOSTI, 
v  INTERESI, 
v  UČNE IN DELOVNE NAVADE, 
v  OSEBNOSTNE LASTNOSTI,
v  POTREBE NA TRGU DELA; 

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, februar 2017



KAM PO MATURI?KAM PO MATURI?

 samostojni 
visokošolski 

zavodi

Višješolski 
strokovni 

študijski programi

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, februar 2017

http://vps.vss-ce.com/VPS/
http://vps.vss-ce.com/VPS/
http://vps.vss-ce.com/VPS/


KLASIFIKACIJSKI SISTEM IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

RAVNI IZOBRAZBE PO STARIH 
PROGRAMIH

RAVEN/
PODRAVEN 
IZOBRAZBE

BOLONJSKA 
STOPNJA

RAVNI IZOBRAZBE PO NOVIH 
"BOLONJSKIH" PROGRAMIH

višješolski programi (do 1994)
6/1 višješolski strokovni programi

višješolski strokovni programi

specializacija po višješolskih programih
6/2 1.

visokošolski strokovni

visokošolski strokovni programi univerzitetni programi

specializacija po visokošolskih strokovnih 
programih 7 2. magisteriji stroke (ZA imenom)
univerzitetni programi

specializacija po univerzitetnih programih 
(ZA imenom) 

8/1

magisteriji znanosti (PRED imenom)

doktorati znanosti (PRED imenom) 8/2 3. doktorati znanosti (PRED imenom)



4

5

6

7

3

8

2

BOLONJSKI ŠTUDIJSKI MODEL 
S KREDITNIMI TOČKAMI

UNVS

dipl. inž. (UN)

magister stroke

dipl. inž. (VS)

doktor znanosti

inž. 

VIŠ

120 KT 180 - 240 KT 180 - 240 KT

60 - 120 KT

240 KT
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Za študijsko leto 2017/2018 fakultete, akademije, visoke strokovne 
šole univerz, javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi ter 

višje strokovne šole objavljajo razpis za vpis v sledeče programe:  

• enoviti magistrski študijski programi druge 
stopnje (300 ali 360 kreditnih točk, 5 ali 6 let)

• univerzitetni študijski programi prve stopnje 
(180 ali 240 kreditnih točk, 3 ali 4 leta)

• visokošolski strokovni študijski programi prve 
stopnje (180 kreditnih točk, 3 leta) 

• višješolski strokovni programi (120 kreditnih 
točk, 2 leti) 

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, februar 2017



vZdravstvena fakulteta, 14. 10. 2016
     DELOVNA TERAPIJA

vFakulteta za računalništvo                                            
in informatiko Ljubljana, 

16. 11. 2016

vNaravoslovno tehniška fakulteta, Oddelek za 
tekstilstvo, 23. 11. 2016

Grafična in medijska tehnika
Grafične in interaktivne komunikacije

ŠTUDIJSKO 
SVETOVANJE NA ŠOLI 

 

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, februar 2017



vFakulteta za matematiko in fiziko Ljubljana,     
30. 11. 2016, MATEMATIKA

vINŽENIRKE, INŽENIRJI BOMO!, 1. 12. 2016

vTuristica (Univerza na                            
Primorskem), 28. 11. 2016

ŠTUDIJSKO 
SVETOVANJE NA ŠOLI  

 

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, februar 2017



vFakulteta za zdravje                                   (Univerza 
na Primorskem),                                28. 11. 2016

DIETETIKA

vFilozofska fakulteta Ljubljana, 7. 12. 2016
PSIHOLOGIJA

vFilozofska fakulteta Ljubljana, 13. 12. 2016
SOCIOLOGIJA, ANGLEŠČINA

vFakulteta za šport, 4. 1. 2017

ŠTUDIJSKO 
SVETOVANJE NA ŠOLI  

 

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, februar 2017



vPravna fakulteta Ljubljana, 4. 1. 2016

vPedagoška fakulteta Ljubljana,                                            
9. 1. 2017, RAZREDNI POUK

vVišja šola za gostinstvo in                                                         
turizem Bled, 17. 1. 2017

vFakulteta za kemijo in                                             
kemijsko tehnologijo                                       
Ljubljana, 20. 1. 2017

ŠTUDIJSKO 
SVETOVANJE NA ŠOLI  

 

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, februar 2017



vUniverza v Celovcu,                                                             
23. 1. 2017

vBiotehniška fakulteta Ljubljana,                25. 1. 
2017, BIOTEHNOLOGIJA

vBiotehniška fakulteta Ljubljana, 27. 1. 2017, 
KRAJINSKA ARHITEKTURA

vFakulteta za matematiko in fiziko Ljubljana,           
27. 1. 2017, FIZIKA

vFakulteta za strojništvo, 3. 2. 2017

ŠTUDIJSKO 
SVETOVANJE NA ŠOLI 

 



ŠTUDIJSKO 
SVETOVANJE NA ŠOLI 

 

 

Ø individualno študijsko svetovanje,

Ø predstavitve vpisnega postopka in 
posebnosti,

Ø predstavitev izpolnjevanja prijavnic na 
portalu eVš, pridobitev digitalnega 
podpisa

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, februar 2017



eVŠ - Prijava za vpis
Ødigitalno potrdilo ali 
Øuporabniško ime in geslo, priporočeno 
poslana na vpisno službo

Kandidat napiše tri študijske želje po 
prioritetnem vrstnem redu.

 

PRIJAVA ZA VPIS

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, februar 2017

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


PRIJAVA ZA VPIS

OMEJITEV VPISA IN MERILA ZA IZBIRO:

• splošni uspeh pri splošni maturi,
• splošna uspeha v 3. in 4. letniku srednje šole,
• uspeh pri posameznem izpitu splošne mature oz. 

uspeh pri posameznem predmetu v 3. in 4. 
letniku,

• uspeh pri preizkusu posebnih nadarjenosti in 
spretnosti.

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, februar 2017



PRIJAVA ZA VPIS

Pomemben je vrstni red zapisanih študijskih 
programov, saj bo kandidat uvrščen v prvega, za 
katerega bo izpolnil vse pogoje. Kandidati naj 
zato izberejo le tiste študijske programe, za 
katere bodo izpolnjevali pogoje za vpis,                     
sicer se želja ne bo upoštevala.

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, februar 2017



OMEJENI – NEOMEJENI ŠTUDIJSKI PROGRAMI

• Na študijskih programih z omejitvijo vpisa, mora 
kandidat za uvrstitev doseči minimum točk.

• Minimumi točk se določi šele v postopku razvrščanja 
(julij, september) in je enak številu točk, ki jih doseže 
kandidat, uvrščen na zadnje razpisano vpisno mesto.

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, februar 2017



OMEJENI – NEOMEJENI ŠTUDIJSKI PROGRAMI

• Če kandidat kot prvo željo navede študijski program 
brez omejitve vpisa, je nanj sprejet, če izpolni splošne 
vpisne pogoje.

• Prednost pri razvrščanju na študijski program brez 
omejitve vpisa imajo kandidati, ki so ta program 
navedli kot prvo željo.

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, februar 2017



Eprijava na spletnem portalu eVŠ  kandidati 
od 6. februarja do 3. marca 2017

Kot pravočasna se upošteva

1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim 
podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in

2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem 
besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, 
podpisana in priporočeno poslana po pošti pristojni 
visokošolski prijavni informacijski službi do roka.

PRIJAVA ZA VPIS –
PRVI PRIJAVNI ROK 

 

 

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, 2016/2017



• OBVEŠČANJE KANDIDATOV O STANJU PRVE 
PRIJAVE  VPIS UL, UM, UNG  konec aprila 

• OBVEŠČANJE O IZPITIH  o preizkusih 
nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti  VZ, 
VPIS UL, UM, UNG  najkasneje pet dni pred 
spomladanskim rokom 

PRIJAVA ZA VPIS –
PRVI PRIJAVNI ROK 

 

 

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, 2016/2017



• OPRAVLJANJE IZPITOV, POSREDOVANJE REZULTATOV 

Preizkusi posebnih nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti na VZ -
od 23. junija do 6. julija 2017 (UL AG, glasbena umetnost: 19. 5. 
2017)

Rezultati preizkusov in izpitov na VZ       7. julij 2017
Rezultati splošne mature RIC       10. julij 2017

•  SKLEPI O REZULTATIH PRVEGA ROKA IZBIRNEGA POSTOPKA 
Pošiljanje pisnih sklepov kandidatom - do 25. julij 2017

• PRITOŽBENI ROK – prvi rok (Komisije za pritožbe, kandidati) –
9. avgust 2017

PRIJAVA ZA VPIS –
PRVI PRIJAVNI ROK 

 

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, 2016/2017



Vpis sprejetih v prvem roku: 
od 26. julija do 14. avgusta 2017

Vpis naknadno sprejetih                                                        
po prvem roku – 
do 30. septembra 2017 

 

 

PRIJAVA ZA VPIS –
PRVI PRIJAVNI ROK 

 

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, 2016/2017



Je po novem pravilniku delno odprt;

ükdor ni oddal prve prijave ali
ükdor je oddal prvo prijavo, bil sprejet, a se ni 

šel vpisat ali
ükdor se je vpisal, a se je iz tega študijskega 

programa izpisal do vključno 18. 8. 2017.
 

 

PRIJAVA ZA VPIS –
DRUGI PRIJAVNI ROK 

 

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, 2016/2017



Eprijava na spletnem portalu eVŠ  kandidati 
od 22. do 29. avgusta 2017

Opravljanje preizkusov nadarjenosti, 
sposobnosti in spretnosti - 6., 7., 8. 
september 2017 

• SKLEPI O REZULTATIH DRUGEGA ROKA 
IZBIRNEGA POSTOPKA - pošiljanje pisnih 
sklepov kandidatom – do 25. septembra 2017 

 

PRIJAVA ZA VPIS –
DRUGI PRIJAVNI ROK 

 

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, 2016/2017



• PRITOŽBENI ROK – drugi rok (Komisije za 
pritožbe, kandidati) - 5. oktober 2017

• Vpis sprejetih v drugem roku - do 30. 
septembra 2017 

• Vpis naknadno sprejetih po drugem roku - do 
31. oktobra 2017 

PRIJAVA ZA VPIS –
DRUGI PRIJAVNI ROK 

 

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, 2016/2017



GA NI VEČ!

PRIJAVA ZA VPIS –
TRETJI PRIJAVNI ROK 

 

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, 2016/2017



POMEMBNO!

Redni ali izredni študij; enake pravice do 
zdravstvenega zavarovanja in drugih študentskih 
ugodnosti (ne smeš pa biti zaposlen, v evidenci 
brezposelnih ali imeti registriran s. p.)

Ko zaključiš študij na 1. stopnji; status se ohrani 
do konca študijskega leta (to pa ne velja za EM in 
2. stopnjo) 

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, 2016/2017



POMEMBNO!

Kdor dela maturo v dveh delih, mora oddati 
drugo prijavo, vendar se lahko vpiše po prvem 
prijavnem roku; KANDIDAT IZBERE SAM.

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, 2016/2017



POMEMBNO!

Tretjič se ne moreš vpisati v isti študijski 
program; plačuješ do konca izobraževanja. 

Vpis v višji letnik; moraš izpolnjevati splošne 
pogoje za 1. letnik (ne po točkah)

Vzporedni študij je brezplačen, vendar ne zadnji 
letnik vzporednega programa.

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, 2016/2017



Status kandidata s 
posebnim statusom

Ø Prošnjo z dokazili pošljejo kandidati v prvem 
prijavnem roku priporočeno po pošti do 3. 
julija 2017 na naslov VPIS UL, VPIS UM, VPIS 
UP, VPIS UNG.

Ø Kandidat dobi pisni sklep po pošti.
Ø Dodeljeni status v prvem roku se upošteva 

tudi v drugem roku. 
Ø Podrobne informacije na spletnih straneh 

visokošolskih prijavnoinformacijskih služb.
GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, 2016/2017



USTREZNE LISTINE ZA DODELITEV POSEBNEGA STATUSA

ü Odločba o usmeritvi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, Strokovno 
mnenje komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, Odločba 
Centra za socialno delo, Izvid in mnenje strokovne komisije za razvrščanje 
otrok in mladostnikov, 

ü Odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,

ü zdravniško potrdilo zdravnika specialista,

ü potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o statusu kategoriziranega 
športnika,

ü potrdilo institucije, ki se ukvarja s socialno ogroženimi osebami, iz katerega 
so jasno razvidne izjemne socialne razmere kandidata (V primeru, da iz 
priloženega potrdila niso jasno razvidne izjemne socialne razmere 
kandidata, lahko Komisija pozove kandidata k predložitvi dodatnih dokazil.)



Uvrstitev kandidatov na 
seznam naknadno sprejetih

Ø  Kandidat s posebnim statusom, ki izpolnjuje splošne pogoje za vpis, je 
vključen v redni izbirni postopek skupaj z vsemi drugimi kandidati in se 
razvršča v skladu z določili Razpisa za vpis in Pravilnika. Kandidat s posebnim 
statusom, ki v rednem izbirnem postopku doseže minimum točk za uvrstitev v 
enega od napisanih programov (bonus točk na račun pridobljenega statusa 
se v tej fazi izbirnega postopka ne upošteva), je sprejet v ta študijski program 
in prejme pisni sklep o rezultatu izbirnega postopka.

Ø  Samo tisti kandidat s posebnim statusom, ki v rednem izbirnem postopku 
NI sprejet v NOBENEGA od v prijavi napisanih študijskih programov, se 
lahko na seznam naknadno sprejetih uvrsti, če izpolnjuje splošne pogoje za 
vpis v študijski program in doseže najmanj 90 % minimuma točk, potrebnih 
za uvrstitev. Sprejet je v prvega od napisanih programov v prijavi, za katerega 
izpolnjuje splošne pogoje za vpis in dosega 90 % minimuma točk, potrebnih za 
uvrstitev.



IZBIRNI POSTOPEK 
KANDIDATOV S POSEBNIM STATUSOM

REDNO RAZVRŠČANJE

Kandidat A:
• 1. želja: EM MEDICINA, UL MF 

(doseže 98% min – ni sprejet),
• 2. želja: EM FARMACIJA, UL FFA 

(doseže 102 % min – sprejet).

Ni naknadnega razvrščanja z 
bonusom 90 % od minimuma. V 
rednem razvrščanju je sprejet na 2. 
željo.

NAKNADNO RAZVRŠČANJE Z 
BONUSOM 90 % OD MINIMUMA

Kandidat B:
• 1. želja: EM MEDICINA, UL MF 

(doseže 92% min – ni sprejet),
• 2. želja: EM FARMACIJA, UL 

FFA (doseže 96 % min –  ni 
sprejet).

Naknadno razvrščanje z bonusom 
90 % od minimuma – sprejet je na 
1. željo



vPomembno je izbrati pravi študij, možnosti za prehajanje 
je vse manj. 

vVsak študent lahko zamenja ali ponavlja le enkrat, če to 
stori, nima pravice do absolventskega statusa. 

vStatus preneha, če ne diplomiraš v enem letu po 
zaključku zadnjega semestra. 

vNapake pri vpisu: 
– popravljiva: nepodpisana prijava;
– nepopravljiva: pisna prijava ni poslana ali ni poslana do roka  

zavržba

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA, februar 2017

Kaj morajo vedeti 
starši študentov? 

 



Študij na višji 
strokovni šoli

ü Samostojen steber terciarnega izobraževanja, del prve bolonjske stopnje.

ü Izrazito praktično usmerjen študij, ki temelji na potrebah delodajalcev.
ü Programi so izrazito poklicno naravnani, oblikovani po evropskih načelih.
ü 40 % programa (800 ur), je namenjenega praktičnemu izobraževanju v 

podjetjih.
ü Strokovno teoretično + praktično znanje za reševanje konkretnih strokovnih 

nalog.
ü 120 kreditnih točk po ECTS in traja 2 leti.
ü Modularno zasnovani; omogočajo veliko izbirnost predmetov ter modulov.
ü Zaključek študija z diplomsko nalogo oz. diplomskim delom (2 mentorja).



Študij na višji strokovni šoli
• Ne glede na merila imajo prednost pri vpisu v redni študij v izbirnem 
postopku kandidati, ki pred tem še niso bili vpisani v redni študij v 
višjem strokovnem ali visokošolskem izobraževanju v Republiki 
Sloveniji.

• Pravice in ugodnosti iz statusa študenta največ 3 leta (redno ali 
izredno).

• 3 leta vpisan na VŠ              se ne more več vpisati v redni študij VSI.

• Fiktivni vpisi            ukrep izključitve iz šole.

 



RAZPIS ZA VPIS 
V VIŠJEŠOLSKO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/18

Program Naziv strokovne izobrazbe
1 Avtoservisni menedžment Avtoservisni inženir/avtoservisna inženirka
2 Balet Višji baletni plesalec/višja baletna plesalka
3 Bionika Inženir/inženirka bionike
4 Ekonomist Ekonomist/ekonomistka
5 Elektroenergetika Inženir/inženir elektroenergetike
6 Elektronika Inženir/inženirka elektronike
7 Fotografija Inženir/inženirka fotografije
8 Geotehnologija in rudarstvo Inženir/inženirka geotehnologije in rudarstva
9 Gostinstvo in turizem Organizator/organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu
10 Gozdarstvo in lovstvo Inženirka/inženir gozdarstva in lovstva
11 Gradbeništvo Inženir/inženirka gradbeništva
12 Hortikultura Inženir/inženirka hortikulture
13 Informatika Inženir/inženirka informatike
14 Lesarstvo Inženir/inženirka lesarstva
15 Logistično inženirstvo Inženir/inženirka logistike
16 Kozmetika Kozmetik/kozmetičarka



RAZPIS ZA VPIS 
V VIŠJEŠOLSKO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/18

Program Naziv strokovne izobrazbe
17 Medijska produkcija Inženir/inženirka medijske produkcije
18 Mehatronika Inženir /inženirka mehatronike
19 Naravovarstvo Inženir naravovarstva/inženirka naravovarstva
20 Oblikovanje materialov Inženir/inženirka oblikovanja
21 Organizator socialne mreže Organizator/organizatorka socialne mreže
22 Poslovni sekretar Poslovni sekretar/poslovna sekretarka
23 Računovodstvo Računovodja/Računovodkinja
24 Strojništvo Inženir /inženirka strojništva
25 Snovanje vizualnih komunikacij in 

trženje
Snovalec vizualnih komunikacij in trženja/snovalka 

26 Telekomunikacije Inženir/inženirka telekomunikacij
27 Upravljanje podeželja in krajine Inženir/inženirka kmetijstva in krajine
28 Ustni higienik Ustni higienik/ustna higieničarka
29 Varstvo okolja in komunala Inženir/inženirka varstva okolja in komunale
30 Živilstvo in prehrana Inženir/inženirka živilstva in prehrane
31 Varovanje Inženir/inženirka varovanja
32 Velnes Organizator/organizatorka poslovanja v velneški 

dejavnosti
33 Velnes (Doba) Organizator/organizatorka velneških dejavnostih



RAZPIS ZA VPIS 
V VIŠJEŠOLSKO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/18

DVA PRIJAVNA ROKA:

1. prijavni rok: od 13. februarja do 8. marca 2017
2. prijavni rok: od 28. avgusta do 1. septembra 2017



PREIZKUS POSEBNE NADARJENOSTI OZ. PSIHOFIZIČNE SPOSOBNOSTI
• Balet

• Fotografija

• Medijska produkcija

• Oblikovanje materialov

• Organizator socialne mreže 

KANDIDATI S POSEBNIMI POTREBAMI

• Posebna prošnja + ustrezna dokazila (do 17. julija 2017). 

• O statusu odloči pristojni organ višje strokovne šole.

• Sprejeti ne glede na število točk, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis.



OBJAVA ŠE PROSTIH MEST

25. 8. 2017 

REZULTATI SPLOŠNE in POKLICNE 
MATURE 
julij 2017

PREIZKUS NADARJENOSTI oz. 
PSIHOFIZIČNE SPOSOBNOSTI

od 22. junija do 6. julija 2017

OMEJITEV VPISA
do 19. aprila 2017

RAČUNALNIŠKI IZPIS 
PRIJAVE 

do 24. aprila 2017

IZBIRNI 
POSTOPEK

(1. rok)

RAZPIS ZA VPIS
1. februar 2017

 

INFORMATIVNI DAN
10. in 11. februar 2017

 

SPREJEMANJE PRIJAV od 13. 2. do 8. 3. 2017

 

 

NE

IZID IZBIRNEGA POSTOPKA
v 1. roku 

do 24. julija 2017
 

(možnost pritožbe
do 16. avgusta 2017)

SPREJETI

DA NE

VPIS NA VIŠJO ŠOLO

do 22. avgusta 2017

IZBIRNI 
POSTOPEK

(2. rok)

SPREJETI

DA NE

VPIS NA VIŠJO ŠOLO

do 3. oktobra 2017

IZID IZBIRNEGA 
POSTOPKA

v 2. roku  do 22. 
septembra 2017

(možnost pritožbe do 29. 
septembra 2017)

REZULTATI SPLOŠNE in 
POKLICNE MATURE 

do 15. 9. 2017

 

VSŠ obvestijo kandidate o roku za 
opravljanje PREIZKUSA POSEBNE 

NADARJENOSTI oz. 
PSIHOFIZIČNE SPOSOBNOSTI

do 12. 9. 2017

SPREJEMANJE PRIJAV od 28. 8. do 1. 9. 2017



Pa razbijmo nekaj mitov z dejstvi …
• Posamezne odločitve niso tako usodne, kot 

mislimo. 
• Vedno je mogočih več enakovrednih odločitev.
• Kakorkoli se bomo odločili, bomo svojo odločitev 

obžalovali. 
• Edino, kar je zares obžalovanja vredno, pa je, da 

se sploh ne odločimo. 
• Nobena zaposlitev ni popolnoma v skladu z 

našimi željami, interesi in kompetencami. 
• Nobena zaposlitev ni popolnoma v neskladju z 

našimi željami, interesi, kompetencami. 


