
Nadaljevanje izobraževanja  
po srednji šoli 

 
 
 
 

 Predstavitev za starše in dijake 
2017/2018 



VSEBINA PREDSTAVITVE 

• Možnosti po srednji šoli 
 

• Ravni izobraževanja, stopnje in struktura študija 
 

• Razpis za vpis 
 

• Rokovnik prijavno-sprejemnih postopkov v študijskem letu 
2018/2019 za vpis v prvi letnik v dodiplomske in enovite 
magistrske študijske programe 

 

• Prijavljanje za vpis v 1. in 2. prijavnem roku 
 

• Kandidati s posebnim statusom 

 

 



PO ZAKLJUČKU srednje šole 

Po opravljeni poklicni maturi v programu PV: 
- zaposlitev (na delovnem mestu pomočnika 
    oz. pomočnice vzgojiteljice/vzgojitelja v vrtcu) 
-   nadaljevanje izobraževanja na enaki ali višji stopnji 
 
Po opravljeni maturi: 
-   nadaljevanje izobraževanja na enaki ali višji stopnji 
 

 
 

 
 
 



NADALJEVANJE izobraževanja na enaki stopnji 

• Vpis v maturitetni tečaj – smiselno za maturante sr. strokovnih 
šol (PM) zaradi možnosti vpisa v univerzitetne študijske programe, 
kjer je pogoj za vpisa opravljena splošna matura  

 
 

• Vpis v poklicni tečaj - srednješolski program, redno šolanje, 
pridobi poklic 

 

• Informacije v Razpisu za vpis v srednje šole; prijave do 5. sept. 2018 
 

 



eVŠ VPS 

NADALJEVANJE izobraževanja na višji stopnji 



NADALJEVANJE izobraževanja: s poklicno maturo 

• v višješolskih strokovnih študijskih programih  

      (120 ECTS, 2-letni programi) 
 

• v visokošolskih strokovnih študijskih programih 1. 
stopnje  

      (180 ECTS, 3-letni programi) (npr.: Ped. fakulteta, predšolska vzgoja) 
 

• na določenih univerzitetnih študijskih programih 1. 
stopnje z opravljenim dodatnim predmetom splošne 
mature (t. i. peti predmet)  

      (180 ali 240 ECTS, 3- in 4-letni programi) 
 

 
ECTS – European Credit Transfer System 
1 kreditna točka = 25 - 30 ur vloženega dela (predavanja, vaje, domače delo) 



NADALJEVANJE izobraževanja: s poklicno maturo 

višješolski strokovni študijski 
programi 

(DIREKTORAT ZA SREDNJE IN VIŠJE ŠOLSTVO 
TER IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH) 

 

≠ 
 

visokošolski strokovni in 
univerzitetni študijski 

programi 
(DIREKTORAT ZA VISOKO ŠOLSTVO) 

 
 
 

= ločen postopek, ločen 
razpis 

 

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

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



NADALJEVANJE izobraževanja: 

Informacije v nadaljevanju se navezujejo na 
visokošolske strokovne in univerzitetne študijske 
programe (dodiplomski in enoviti magistrski). 

 

Informacije o vpisu na višješolske študijske programe so 
dostopne na: http://www.vss-ce.com/VPS/ 



 
RAZPIS za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2018/2019 

 
Objava v e-obliki – 1. 2. 2018 – na spletni strani MIZŠ, VPIS in spletnem portalu eVŠ. 
 

Razpis za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 
2018/2019 - Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Univerza v 
Novi Gorici, javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi 

 
• Samostojni visokošolski zavodi: 
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu 
Evropska pravna fakulteta 
Fakulteta za dizajn, pridružena članica Univerze na Primorskem 
Fakulteta za državne in evropske študije 
Fakulteta za tehnologije in sisteme 
Fakulteta za tehnologijo polimerov 
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorci 
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto 
Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto  
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin 
Gea College - Fakulteta za podjetništvo 
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije 
Visoka šola za varstvo okolja 

 
 



ROKOVNIK prijavno-sprejemnih postopkov  
v študijskem letu 2018/2019  

• Objava Razpisa za vpis – v elektronski obliki na spletni strani MIZŠ, 
VPIS in spletnem portalu eVŠ 

 

• Informativni dnevi: petek, 9. 2. ob 10.00 in 15.00 in sobota 9. 2. 
2018 ob 10.00 

 

• 1. prijavni rok: februar – marec 2018 
 

• 2. prijavni rok: avgust 2018 
Drugo prijavo lahko oddajo kandidati, ki niso oddali Prve prijave za vpis 
in  tisti, ki niso bili sprejeti v nobenega od v Prvi prijavi napisanih 
študijskih programov oz. so se v avgustu 2018 izpisali (17. 8. 2018).  
 
 

• Zapolnitev še prostih mest: konec septembra 2018 
 

• Vpis: glede na pisno vabilo. Ne pozabi na vpis!!! 
                                                                      



ROKOVNIK prijavno-sprejemnih postopkov  
v študijskem letu 2018/2019  

 

• 1. prijavni rok: od 6. 2. do 30. 3. 2018 
 

• Objava podatkov prve prijave in morebitne omejitve - do 25. 4. 
2018 

 
 

• Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti – 25. 5. 
2018 in od 25. 6. do 6. 7. 2018 
 

• Seznanitev kandidatov z uspehom: - pri poklicni maturi – 6. 7. 2018  
                                                                     - pri splošni maturi – 11. 7. 2018 

 

• Pisni sklepi o rezultatih 1. roka izbirnega postopka - do 25. 7. 2018 
 
 

• Vpis sprejetih v 1. roku –  predvidoma od 27. 7. 2018 – 17. 8. 2018 
(prejmejo pisno vabilo VZ). Ne pozabite na vpis! 



ROKOVNIK prijavno-sprejemnih postopkov  
v študijskem letu 2018/2019  

 

• Objava prostih mest: 21. 8. 2018 
 

• 2. prijavni rok: od 22. 8. do 29. 8. 2018 
 
 
 

• Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti – 7. 9. 2018 in od 
10. 9. do 12. 9. 2018 
 

• Seznanitev kandidatov z uspehom: - pri poklicni maturi – 10. 9. 2018  
                                                                     - pri splošni maturi – 17. 9. 2018 

 

• Pisni sklepi o rezultatih 2. roka izbirnega postopka - do 24. 9. 2018 
 
 

• Vpis sprejetih v 2. roku –  predvidoma od 25. 9. 2018 – 30. 9. 2018 (prejmejo 
pisno vabilo VZ). Ne pozabite na vpis! 
 

• Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest: prijave od 26. do 27. 9. 2018 (do 
12.00), vpis od 28. 9. – 30. 9. 2018 
 
 



PRIJAVA za vpis 

• V prijavi po prednostnem vrstnem redu navedejo največ 
3 študijske programe, v katere se želijo vpisati in za 
katere bodo izpolnjevali pogoje.  

 

• Vrstni red študijskih programov je pomemben, saj 
bodo uvrščeni v prvi študijski program od navedenih v 
prijavi, za katerega bodo izpolnjevali pogoje oz. dosegli 
dovolj točk (ob omejitvi vpisa).  

• Po koncu roka za prijavo spremembe niso več mogoče. 

 

 

 



ODDAJA prijave za vpis 

Kandidat prijavo za vpis odda preko elektronske vloge na 
spletnem portalu eVŠ. (Navodila za izpolnjevanje prijave!) 
 

Možnosti: 

1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom, prijavo za vpis v 
eVŠ odda do 30. marca 2018 samo elektronsko; 

2. brez kvalific. digitalnega potrdila (z uporabniškim 
imenom in geslom), mora prijavo za vpis oddati 
najprej elektronsko v eVŠ do 30. marca 2018, jo nato 
natisniti, podpisati in priporočeno poslati po pošti 
pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi. 



Kvalificirano digitalno potrdilo 

• Digitalno potrdilo je računalniški zapis, ki vsebuje podatke o 
imetniku in njegov javni ključ, poleg tega pa še podatke o 
izdajatelju digitalnega potrdila ter obdobje veljavnosti digitalnega 
potrdila. 
 

• Z njim v elektronskem poslovanju izkazujemo svojo identiteto, 
jamčimo za vsebino elektronsko posredovanih informacij in se 
elektronsko podpisujemo. 
 

• Kvalificirana digitalna potrdila v Sloveniji izdajajo štirje overitelji: 
       Ministrstvo za javno upravo - SIGEN-CA 
       Pošta Slovenije d.o.o. - Pošta®CA 
       Nova Ljubljanska banka d.d. - AC NLB 
       Halcom d.d. - Halcom CA 

 

http://www.sigen-ca.si/
http://www.sigen-ca.si/
http://www.sigen-ca.si/
http://postarca.posta.si/
http://www.nlb.si/ac-nlb-kako-do-digitalnega-potrdila
http://www.halcom.si/si/produkti/digitalno-potrdilo/


 
NAPAKE pri oddaji prijav 

 

•  Napake, ki so popravljive (v istem prijavnem roku) – 
kandidat v primeru odprave napake ostane v nadaljnjem 
prijavno-sprejemnem postopku  

 

      (poslana pisna prijava ni podpisana, a je poslana do roka in enaka elektronski prijavi) 

 

•  Napake, ki jih ni mogoče popraviti v istem prijavnem 
roku – kandidat je izločen iz nadaljnjega prijavno-
sprejemnega postopka  

    (ni poslana pisna prijava; pisna prijava je poslana prepozno; pisna prijava ni enaka elektronski prijavi) 

 



NASLOVI prijavno-informacijskih služb 

• Pisno prijavo se pošlje na naslov V.P.-I.S. 1. želje! 
 

• Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v 
Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana;  

 

• Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v 
Mariboru, p.p. 246, 2001 Maribor; 

 

• Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza na 
Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper;  

 

• Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Novi 
Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica. 

 



POSEBNI status v prijavno-sprejemnem postopku 

• Kandidati s posebnim statusom – če dosežejo najmanj 90 % minimuma točk, 
potrebnih za vpis, so lahko naknadno sprejeti (najprej pregled brez!);  

 

• Pisna prošnja z dokazili - predvidoma do začetka junija 2018 ali že skupaj s prvo 
oz. drugo prijavo; 

 

• Komu komisija lahko dodeli poseben status?  
      Tistim, ki izkazujejo: 
      - usmeritev v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi 
        potrebami (odločba o usmeritvi); 
      - status vrhunskega športnika v skladu z Zakonom o športu; 
      - invalidnost v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju; 
      - kronično bolezen ali posledice akutne bolezni;  
      - izjemne socialne razmere. 
 

• Prilagoditve študijskega programa določi posamezna fakulteta. 
 
 
 



MERIL za izbiro ob omejitvi vpisa – glejte razpis 

Merila za izbiro prijavljenih v primeru omejitve vpisa:  
1. splošni uspeh pri maturi ali poklicni maturi (najbolj pogosto 60% točk) 

 

2. splošna uspeha v 3. in 4. letniku sr. šole (najbolj pogosto 40% točk) 
 

3. v določenih študijskih programih tudi uspeh pri posameznem izpitu 
splošne mature oz. uspeh pri predmetu v 3. in 4. l. /zadnjem letniku 
 

4. v določenih študijskih programih tudi uspeh pri preizkusu 
nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti  

 
• Za posamezne programe tudi: Kandidati morajo izkazati znanje 

slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir 
za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom (PM ali SM).  

 
 

 

 

 



Informacije 

• Razpis za vpis! 

 

• Spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: 

        - DIREKTORAT ZA SREDNJE IN VIŠJE ŠOLSTVO TER IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 

          - DIREKTORAT ZA VISOKO ŠOLSTVO 

 

• Spletne strani posameznih Univerz  

 

• http://www.delo.si/zgodbe/interaktivno/delodata/fakultete 

 

 

 

 

 

 



21 

Primeri iz razpisa 
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