
Poklicna orientacija – 
vpisni postopek 

 
Zaključni letnik programov srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega 
izobraževanja 



Nadaljevanje izobraževanja 

Temeljni dokumenti skozi celoten vpisni postopek: 

 Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske 
študijske programe v študijskem letu 2018/19; UL, 
UM, UP, UNG in samostojnih visokošolskih zavodov 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_v
isoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/ 

 

 Razpis za vpis v višješolsko strokovno 
izobraževanje 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_s
rednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/visjesol
sko_izobrazevanje/vpis/ 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/visjesolsko_izobrazevanje/vpis/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/visjesolsko_izobrazevanje/vpis/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/visjesolsko_izobrazevanje/vpis/


Razpis za vpis v dodiplomske in 
enovite magistrske študije 

 

Visokošolski zavodi razpisujejo 3 vrste študijskih 
programov:  

- univerzitetne študijske programe prve 
stopnje (3 ali 4 leta, dipl. inž. … (UN), 180 ali 240 
KT),       

- visokošolske strokovne študijske programe 
prve stopnje (3 leta, bolj uporabno naravnani, 
zanje zadostuje že poklicna matura (dipl. inž. … 
(VS), 180 KT); 

-   enovite magistrske študijske programe druge 
stopnje, (trajanje 5-6 let: arhitektura, farmacija, 
medicina…itd., naziv mag. ali dr., 300 ali 360 KT) 

 



Vpisni pogoji 

 

 Poklicna matura je praviloma ustrezen vpisni pogoj za 
visokošolske in višješolske strokovne študijske 
programe, razen  izjem (Razpis!) 

 

 Poklicna matura + izpit splošne mature – t.i. „5. 
predmet“ je ustrezen pogoj za NEKATERE 
univerzitetne in enovite magistrske (arhitektura, 
pedagoška matematika) programe 

 

    



3 študijske želje v prijavi 
 

• kandidati v Prvi prijavi (ali kasneje tudi v Drugi 
prijavi) po prednostnem vrstnem redu vpišejo 
največ 3 študijske programe;  

 

• zelo pomemben je vrstni red zapisanih 
programov! 

                                          

• pozorni na izpolnjevanje vpisnih pogojev 

 

 



PRIJAVNI ROKI – datumi znani v Razpisu 

za š.l. 2019/2020 – UNI, VS 

Prvi rok: od 12. februarja do 18 marca 2019 

Prva prijava (samo ENA!) 

 

Drugi rok: od 22. avgusta do 29 avgusta 2019 

                  (objava prostih mest  21.8. 2019) 

Druga prijava (samo ENA!) 

 

Rok za zapolnitev prostih mest:  

od 25. do 26.9. 2019 do 12.ure (eVš) 

(3 prijave, 3 programi) 

 

 



Kako se prijavim 

 Prijavo se odda preko elektronske vloge na spletnem 
portalu eVŠ, http://portal.evs.gov.si/prijava/ 

 

 Možna sta 2 načina:  

• prijava za vpis z digitalnim potrdilom 

• prijava za vpis z uporabniškim imenom in geslom 
(OBVEZNO poslati tudi natisnjeno in podpisano zadnjo 
prijavo; s priporočeno pošiljko) 

 

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


Napake pri prijavi 

• Popravljivo: nepodpisana prijava 

• Nepopravljivo: pisna prijava ni poslana do roka oz. 
sploh ni poslana na pristojno vpisno službo,                                  
ali: natiskana prijava ni identična elektronski                    
tak kandidat je izločen iz postopka 

 

• Po 18. marcu 2019 je zamenjava želja nemogoča 

 

• Dijaki ne pošiljajo nobenih spričeval 

 



Omejitev vpisa 

• Če bo število prijavljenih kandidatov večje od 
razpisanega števila vpisnih mest, bo vpis omejen, 
kandidati pa bodo izbrani na podlagi meril za izbiro – 
GLEJ RAZPIS!!!  

• Kandidat bo uvrščen v prvi program izmed zapisanih, za 
katerega bo izpolnjeval pogoje in bo dosegel ustrezno 
število točk 

 



Merila za izbiro 

 Večina visokošolskih zavodov določa naslednja merila za 
izbiro: 

     - splošni uspeh na poklicni maturi -  60 % 

     - splošni uspeh v 3. in 4. letniku -  40 % 

 

       lahko tudi: 

     - uspeh pri maturitetnem predmetu - 20 % 

     - uspeh na preizkusu nadarjenosti oz. posebnih   

       psihofizičnih sposobnosti- poseben izračun točk 

 



Če je kandidatov ravno prav  

• vpis ne bo omejen, 

 

• sprejeti bodo vsi, ki so ta študijski program napisali na 
prvo mesto (in so opravili poklicno maturo), 

 

• kandidati, ki so ta program napisali kot drugo/tretjo 
študijsko željo, pa bodo vanj sprejeti, če bodo še ostala 
prosta mesta in ne bodo sprejeti na svojo prvo/drugo 
željo 



Če je kandidatov manj od razpisanega 
števila 

• vpis ne bo omejen, 

 

• sprejeti bodo vsi, ki so ta študijski program napisali na 
prvo mesto (in so opravili PM), 

 

• če bo še dovolj vpisnih mest, bodo sprejeti tudi tisti, ki 
so ta program napisali na 2. oz. 3. mesto, niso pa uspeli 
na prvem mestu, 

 

• če pa vpisnih mest ne bo dovolj za vse, bo za kandidate 
z 2. oz. 3. željo veljal omejen vpis in izbira po znanih 
merilih (tudi, če imajo ti kandidati boljši uspeh od tistih, 
ki so ta program zapisali na prvo mesto) 

 



Tabela za izračun točk!!! 
 

 

 

 GLEJ RAZPIS!!! 

• www.studentski.net (samodejno izračuna) 

 

 

 

• Glej spletne strani vpisne prijavno inf. službe ljubljanske 
ali mariborske univerze (navodila za izračun) 

 

 

 

 

 

 

http://www.studentski.net/
http://www.studentski.net/
https://www.uni-lj.si/studij/prijavno_sprejemni_postopki/obvestila/
https://www.uni-lj.si/studij/prijavno_sprejemni_postopki/obvestila/
http://www.studentski.net/


Druga prijava 
 

 

 

 

V drugem roku se na še prosta mesta lahko prijavijo: 

 

• kandidati, ki niso bili sprejeti v nobenega od 
programov, napisanih v Prvi prijavi 

• kandidati, ki niso oddali Prve prijave za vpis 

• Kandidati, ki se niso vpisali v študijski program v 
katerega so bili sprejeti v 1. roku oz. so se pravočasno 
izpisali – do vključno 16.8. 2019 

 

Prosta mesta bodo objavljena 21.8. 2019. 

 

 

 

 

 

 



Pomembni datumi 
 

• Izid razpisa za vpis na spletnih straneh: 1. februar 2019 

• Informativni dan: petek, 15. in sobota, 16.2.2019 

 

• Prvi prijavni rok: 18. marec 2019 

 Podatki o omejenem vpisu: do 19. aprila 2019 

 Rezultati 1.  kroga vpisnega postopka: do 25.julija 2019 

 

• Drugi prijavni rok: 22.-29.avgust 2019 

 Rezultati 2. kroga vpisnega postopka: do 24. septembra 
2019 

 

 



Pomembni viri informacij 

 različne spletne strani: 

 

http://studentski.net/ 

http://www.mojaizbira.si/ 

http://www.ess.gov.si/ncips/cips/ka
m_in_kako 

 

promocijsko gradivo posameznih šol 
v knjižnici 

http://studentski.net/
http://www.mojaizbira.si/
http://www.ess.gov.si/ncips/cips/kam_in_kako
http://www.ess.gov.si/ncips/cips/kam_in_kako


Dodelitev statusa kandidata s posebnim 
statusom 
 
Kandidati s posebnim statusom – prošnja z dokazili priložena 

prijavi – označi v prijavi!!! 

• s prvo prijavo (oznaka!) ali – glej razpis – 21.junij 2019  

• z drugo prijavo – 29.avgust 2019 

Možne listine 

 odločba in strokovno mnenje za dijaka s posebnimi potrebami 

 listina, ki dokazuje invalidnost 

 listina, ki dokazuje kronično bolezen 

 listina, ki dokazuje status vrhunskega športnika 

 listina, ki izkazuje  težke socialne in življenjske razmere 



Razpis za vpis v višje strokovne šole  

 

• višješolski študijski programi (2-letni, aplikativno naravnani; 
veliko prakse, naziv npr. inž. mehatronike) 

 

Pomembni datumi: 

• Razpis – 1.februar 2019 

• prva prijave: razpis– izpolniš prijavo na spletni strani VŠ prijavne 
službe, natisneš, pošlješ priporočeno – zadnji dan 18.3. 2019 

• omejitev vpisa:  25. aprila 2019 

• rezultati izbirnega postopka: 19. julija 2019 

• vpis: do 21. avgusta 2019 

 

 

 



Razpis za vpis v višje strokovne 
šole 

• objava prostih mest za drugi krog: 23.avgusta 2019 

• druga prijava : 26.8 do 30.8. 2019 

• rezultati 2. roka izbirnega postopka: 23.9. 2019 

• vpis: do 1.10.2019 

 

• vse informacije dobite na spletni strani višješolske 
vpisne službe    

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

 

Prehod iz višje šole na visokošolski program – merila za 
prehode 

 

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


Dobro je vedeti - omejitve 

• „Kdor je bil že 3 leta vpisan v študijski program visokega 
šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem 
strokovnem izobraževanju“ (zakon o višjem …) 

 

• Če je na višji šoli omejen vpis, imajo ne glede na uspeh 
prednost v izbirnem postopku tisti kandidati, ki pred tem 
še niso bili vpisani v redni študij, tako višješolski kot 
visokošolski 

 



Druge možnosti 

 

 možnost izrednega študija 

 poklicni tečaj (izhod v sili), ne več na naši šoli 

     pogoj za poklicni tečaj: vsaj 4. letnik 

 maturitetni tečaj 

 če kmalu ugotoviš, da študij ni pravi…možnost izpisa do 
15.10.2019 (vpis se ne upošteva!) 

 

 



Pomembno: 

Dijaki, ki nimajo SLO državljanstva – pozorni na  Razpis !!! 


