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Zaposlitev ali nadaljne 
izobraževanje?



Zaposlitev – mednarodne napovedi do 2025

2 milijona novih zaposlitev ustvarjenih na področjih: 

 računalništva, 

 spletnega oblikovanja, 

 matematike, 

 arhitekture, 

 inženiringa in sorodnih področij.

Priljubljene zaposlitve v letu 2025:

 urbani kmetovalci, specialisti socialnega izobraževanje, 
podatkovni znanstveniki,

 varnostni specialisti,

 negovalci za odrasle,

 specialisti zdravstvene nege, medicinske sestre, fizikalni 
terapevti,

 upravljalci zasebnosti,

 specialisti za 3-D oblikovanje..



Po letu 2025 ne bo več veliko možnosti za:

 bančne uradnike,

 zavarovalniške, nepremičninske in potovalne agente,

 prodajalce telefonov,

 športne sodnike, 

 blagajnike,

 poštarje, kurirje



Oblike zaposlovanja v SLO

 Redno delovno razmerje (določen, nedoločen čas)-
POGODBA!

 Pripravništvo, kjer je predpisano s posebnim zakonom, 
kolektivno pogodbo dejavnosti (zakon o delovnih 
razmerjih  je odpravil obvezno pripravništvo)

 Avtorska pogodba

 Prekarnost – prekarni delavci nimajo zagotovljenega 
plačila za preživetje, ni plačanega dopusta, bolniške, mi 
regresa, malice, povračila za potne stroške, delodajalec 
ne plačuje za pokojninsko in invalidsko zavarovanje…..

 Za primere kršenja delovnopravne zakonodaje –
Inšpektorat R Slovenije za delo



Visoko - in višješolsko izobraževanje

 Visokošolsko 
izobraževanje, 
“Razpis za vpis v 
dodiplomske in enovite 
magistrske  programe 
2021/22”

 Visokošolski zavodi so: 
fakultete,                 
umetniške 
akademije,visoke šole

 Višješolsko 
izobraževanje,     
“Razpis  za vpis v 
višje strokovno 
izobraževanje”

 Višješolski zavodi so: 
višje šole, samostojne 
ali pod okriljem 
centrov, npr. 

Višja strokovna šola 
ŠC Kranj 



…trajanje, nazivi

VISOKOŠOLSKI

 3-6 let,

 Dipl. inž. (UN) ___ ali       
dipl. inž. (VS) ____,

mag., 

dr.

VIŠJEŠOLSKI

 2 leti

 Inž. (mehatronike…) 
____



Nadaljevanje izobraževanja v 
visokem šolstvu

 Temeljni dokument skozi celoten vpisni postopek:

- Razpis za vpis v dodiplomske in enovite 
magistrske študijske programe v študijskem 
letu 2021/22

UL, UM, UP, UNG in samostojnih visokošolskih 
zavodov (samo e-verzija) na spletnih straneh 4 
univerz. Razpis:

https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-
koncesionirani

Pomembno - glej določila posameznih fakultet

https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani


3 vrste programov v “Razpisu za vpis 
v dodiplomske in enovite magistrske…

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)



Različne vrste programov znotraj 
ene fakultete, primeri

Visokošolski zavod in 
študijski program

Vrsta
študijskega 
programa

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN 
INFORMATIKO

Računalništvo in informatika UN

Računalništvo in informatika VS

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO

Arhitektura EM

Urbanizem UN



PRIJAVNI ROKI

Prvi rok: februar, marec

Prva prijava – 19.3. 2021 (elektronsko - eVŠ!)

 3 želje

Drugi rok: druga polovica avgusta

Druga prijava – 27.8. 2021 (elektronsko – Evš!)

 3 želje

Možnost zapolnitve prostih mest: 24.9. 2021 do 12. 
ure - elektronsko – Evš!)

 največ 3 prijave  z 1 študijsko željo

Potek vpisnega postopka: glej rokovnik 

(šolska spletna stran)



Vpisni pogoji

 Poklicna matura je praviloma ustrezen vpisni pogoj za 
visokošolske strokovne študijske programe,

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



Kako se odda prijavo

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

 Možni so 3 načini: 

1. AAI račun (Arnesov račun avtentikacijske in avtorizacijske 
infrastrukture)

2. Digitalno kvalificirano potrdilo 

3. Uporabniško ime in geslo preko sistema SI-PASS

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


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



Omejen vpis-če je kandidatov preveč

 Če bo število prijavljenih kandidatov večje od 
razpisanega števila vpisnih mest, bo vpis omejen, 
kandidati pa bodo izbrani na podlagi meril za izbiro 
(uspeh na poklicni maturi in uspeh v 3. in 4. letniku). 

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



Če je kandidatov ravno prav 

 Vpis ne bo omejen,

 „vpis ni omejen“ običajno velja za 1. željo

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

 kandidatov, ki so ta program napisali kot drugo študijsko 
željo, pa niso uspeli na prvi želji, ne bodo sprejeli (tudi 
če imajo boljši uspeh od tistih, ki so ta program zapisali 
na prvo mesto). V tem primeru je lahko sprejet kandidat 
s slabšim uspehom.



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)



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



Druga prijava

V drugem roku se na še prosta mesta lahko prijavijo 
kandidati:

 ki se niso prijavili v prvem roku,

 ki se v prvem roku niso uvrstili v noben program,

 ki se niso vpisali v program v katerega so bili sprejeti v prvem 
roku,

 ki so se izpisali iz programa v katerega so bili vpisani do 17.8. 
2021

 Z drugo prijavo se prijavijo na preostanek vpisnih mest.



Programi v “Razpisu za vpis v višje 
strokovno izobraževanje…”

 Razpis izide februarja 

 VIŠJE ŠOLE razpisujejo

- višješolske študijske programe (2-letni, aplikativno naravnani; 
veliko prakse, naziv npr. inž. mehatronike)

 Rok za oddajo prijave je 18.3. 2021, vse informacije dobite na 
spletni strani višješolske vpisne službe  

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

 Prehod iz višje šole na visokošolski program

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


Pomembni viri informacij

 Razpisi

 https://www.ess.gov.si/ncips/kam-in-kako

 https://www.mojaizbira.si/

 https://studentski.net/

 Spletne strani univerz, visokih, višjih šol

 Vodnik po poklicih, višjih šolah in fakultetah ter druga 
literatura iz šol. knjižnice 

 Promocijsko gradivo posameznih šol v knjižnici,

 karierni svetovalci na Zavodu za zaposlovanje,

 Karierni svetovalci v kariernih centrih univerz

https://www.ess.gov.si/ncips/kam-in-kako
https://www.mojaizbira.si/
https://studentski.net/


 vprašanja



Dodelitev statusa kandidata s 
posebnim statusom

 Kandidati s posebnim statusom - zaprosilo s prvo 

prijavo, prošnja z dokazili (v prvem roku najkasneje do 

19.6. 2021, v drugem pa do 27.8. 2021)

 dijaki s posebnimi potrebami (z odločbo)

 invalidnost

 kronično bolni

 vrhunski športniki

 težke socialne in življenjske razmere

 naknadno sprejet kandidat

 Uvrstitev v program v primeru 90% minimuma



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



 Možnost izrednega študija

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

 Pogoj za poklicni tečaj: vsaj 4. letnik

 Maturitetni tečaj



POMEMBNO pri prijavi

 pisna prijava ni poslana do roka oz. sploh ni poslana 
pristojno vpisno službo, PAZI – gumb „Pošlji“!!!                                 

 Po oddaji prijave je zamenjava želja  nemogoča,

 Dijaki ne pošiljajo nobenih spričeval

 Spremljaj status prijave in elektronsko pošto!



…tabela za izračun točk!!!

 www.studentski.net (samodejno izračuna)

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

 Najpogostejše vprašanje: Kako vem, koliko točk 
potrebujem za izbrani študijski program? 

Podatki prejšnjih let (zavihek Podatki)

http://www.studentski.net/


Razlike in podobnosti 
med UNI in VS

 Fakulteta za računalništvo in informatiko:

- računalništvo in informatika UN: 3 leta, 180 KT

- računalništvo in informatika VS: 3 leta, 180 KT

Podobno FE in FS

 Kreditne točke vrednotijo časovno obremenjenost 
povprečnega študenta s študijskim delom (prenos točk)



Oddaja prijave preko eVŠ-na 
fakultete
 eVŠ portal: (s spl. strani UL)

- Razpisi: Skupni del: rok 19. 3. 2021, minimumi za 
pretekla leta, primer izračuna točk

- navodila za oddajo prijave     

- oddaja prijave za vpis

 Navodila za 1. stopnjo: Izpolnjevanje prijave-video

 Uporabniška navodila po korakih:                        
besedilo in slikovno gradivo v pdf-ju

 Koraki prve prijave

 Zavihek Pogosta vprašanja glede prijave, zavihek 
Kontakti za pomoč



Oddaja prijave v višješolske 
programe 
Razpis: rok za oddajo 18.3. 2021

 Spletna stran višješolske prijavne službe: 
elektronsko samo izpolnjevanje prijave, a ne tudi 
oddaja!! 

 Izpolnjeno prijavo sprintati, podpisati, oddati s 
priporočeno pošiljko, shraniti potrdilo.


