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Študijska komisija je na korespondenčni seji, dne 14. 9. 2018, na podlagi 2., 3. in 4. odstavka 24. člena
Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v višje strokovno izobraževanje (UL RS št.4/02, 1/04, 6/05, 8/08)
in Razpisa za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2018/2019 sprejela sklep o vpisu na še
prosta mesta v višješolskih študijskih programih ekonomist, elektroenergetika, informatika, mehatronika,
organizator socialne mreže, poslovni sekretar in varovanje v študijskem letu 2018/2019.

VPIS NA ŠE PROSTA MESTA
v višješolskih študijskih programih EKONOMIST, ELEKTROENERGETIKA, INFORMATIKA,
MEHATRONIKA, ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE, POSLOVNI SEKRETAR in VAROVANJE
v študijskem letu 2018/2019
UVODNA POJASNILA
Vpis na še prosta mesta je namenjen vsem, ki se želite v študijskem letu 2018/2019 vpisati v
javno-veljavne višješolske študijske programe ekonomist, elektroenergetika, informatika,
mehatronika, organizator socialne mreže, poslovni sekretar in varovanje. Na še prosta mesta se
vpisujejo tudi državljani drugih držav, članic Evropske unije, Slovenci brez slovenskega
državljanstva in tujci.

VPISNI POGOJI
V višješolske študijske programe ekonomist, elektroenergetika, informatika, mehatronika,
organizator socialne mreže, poslovni sekretar in varovanje se lahko vpišete z:
- maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oziroma diplomo pred uvedbo poklicne mature)
po programu gimnazije, kateremkoli programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi
programu za pridobitev poklicno-tehniške izobrazbe) oziroma opravljenem poklicnem tečaju,
- mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter
opravite preizkus znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika v
obsegu, določenem za poklicno maturo,
- opravljenim preizkusom posebne nadarjenosti oz. psihofizične sposobnosti (velja samo za
kandidate za vpis v program organizator socialne mreže).

POSTOPEK VPISA NA ŠE PROSTA MESTA

Izredni študij
Kandidati za izredni študij, ki izpolnjujejo pogoje za vpis, se na še prosta mesta vpisujejo
neposredno na šoli (Šolski center Kranj, Višja strokovna šola, Kidričeva cesta 55, Kranj) z
obrazcem »Vpisni list – vpis na še prosta mesta«. Le-tega lahko izpolnijo in natisnejo na spletnih
straneh šole (http://www.tsckr.si/tsc/vss/). Obrazcu priložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev za
vpis.

Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00, fax: (04) 280 40 35
info@sckr.si
http://www.sckr.si

Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 42
fax: (04) 280 40 35

Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev za vpis so:
 original maturitetno spričevalo oziroma zaključno spričevalo oziroma diplomo
srednješolskega izobraževanja in fotokopije teh dokumentov,
 original obvestilo o uspehu pri maturi oz. poklicni maturi in fotokopije teh dokumentov,
 original spričevalo 3. in 4. letnika in fotokopije teh dokumentov,
 1 fotografija 3,5 x 4,5 cm,
 dokument za osebno identifikacijo (osebno izkaznico ali potni list) in njegovo fotokopijo,
 fotokopijo davčne številke,
 življenjepis, v katerem so posebej poudarjene socialne kompetence kandidata (velja za
kandidate, ki se vpisujejo v program organizator socialne mreže),
 izjavo o plačilu šolnine – obrazec na spletni strani (velja za kandidate, katerim bo
šolanje plačalo podjetje oz. drug financer),
 obrazec Vpisni list – vpis na prosta mesta.
Ob vpisu kandidati plačajo 1. obrok šolnine v znesku 380,00 EUR oz. prinesejo izjavo o plačilu
šolnine potrjeno od financerja.
Obrazec »Vpisni list – vpis na še prosta mesta« in vsa dokazila prinesejo kandidati osebno na vpis
na Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj, v referat VSŠ.
Kandidati, ki se vpisujejo v program organizator socialne mreže, bodo pri vpisu opravili tudi
preizkus posebne nadarjenosti oz. psihofizične sposobnosti.
Vpis na še prosta mesta v višješolske študijske programe ekonomist, elektroenergetika,
informatika, mehatronika, organizator socialne mreže, poslovni sekretar in varovanje za izredni
študij bo potekal od 17. 9. 2018 do 30. 10. 2018 oz. do zapolnitve prostih vpisnih mest, po
predhodnem dogovoru oz. najavi na:
 telefonsko številko referata 04 280 40 42 ali
 na elektronski naslov vss@sckr.si.

Alenka Grmek, univ. dipl. ekon.,
predsednica študijske komisije

Kranj, 14. september 2018

