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RAZPIS ZA VPIS V ŠTUDIJSKE PROGRAME 
2017/2018

Razpis objavljen na portalu eVŠ (http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-
javni-koncesionirani). Povezava je tudi na naši spletni strani.

Prijava preko portala eVŠ
(http://portal.evs.gov.si/prijava/)

Dva načina prijave:
1. Brez digitalnega potrdila = elektronsko + podpisano in 
priporočeno

2. Z digitalnim potrdilom = samo elektronsko

ROK: 6. februar do 30. marec



NAPAKE PRIJAV – PAZI!!!

• Pisna prijava sploh ni poslana na pristojno 
vpisno službo

• Pisna prijava ni poslana do predpisanega 
roka - priporočeno!

• E-prijava izbrisana ali neoddana – dobiš 
povratni email

• Podpisana poslana prijava ni identična z e-
prijavo



POSTOPEK VPISA                  

•PRVI PRIJAVNI ROK 6. februar do 30. marec

•OBVEŠČANJE O STANJU

PRVE PRIJAVE, OMEJITVE do 25. aprila

•OPRAVLJANJE PREIZKUSOV

NADARJENOSTI (obveščanje po mailu!) 25. maj do 6. julij

•REZULTATI SPLOŠNE MATURE 11. julij

•SKLEP O REZULTATIH PRVEGA

IZBIRNEGA POSTOPKA najkasneje 25. julij

•PRITOŽBENI ROK – prvi rok 9. avgust



•OBJAVA PROSTIH MEST ZA 

DRUGI PRIJAVNI ROK 21. avgust

•DRUGI PRIJAVNI ROK

(če nisi bil sprejet ali prve prijave nisi oddal) 22. do 29. avgust

•OPRAVLJANJE PREIZKUSOV

NADARJENOSTI 7. – 17. september

•SKLEP O REZULTATIH DRUGEGA

IZBIRNEGA POSTOPKA do 24. septembra

•PRITOŽBENI ROK – drugi rok 4. oktober



•ROK ZA ZAPOLNITEV ŠE 

PROSTIH VPISNIH MEST 26. in 27. september 

do 12. ure

Za vse:

- ki se niso prijavili v 1. ali 2. roku,

- ki niso bili nikamor sprejeti,

- ki so bili sprejeti v program, ki se ne bo izvajal.



Študijske želje

• Vpišite do 3 študijske želje (programi iz 
razpisa) – razvrsti po prioritetah!

• Ni omejitve – 1. želja sprejeti
2. in 3. želja – ???

• Omejitev – gledajo navzdol od 1. do 3. želje, 
kam si sprejet s svojimi točkami

• PAZI!!! – dvopredmetni študij



KANDIDAT S POSEBNIM 
STATUSOM 

• Odločba iz rednega izobraževanja
• Invalidnost, kronična bolezen
• Status vrhunskega športnika
• Izjemno težko življenjske in socialne razmere

Označiš na prijavi.

ROK ZA PROŠNJO Z DOKAZILI: 22. junij 
(pogovor v pisarni IO)



VPIS V VIŠJE STROKOVNO 
IZOBRAŽEVANJE

Razpis objavljen na spletni strani
Višješolske prijavne službe

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

Prijavni rok 6. februar do 30. marec

Obrazec natisneš in pošlješ priporočeno na 
višješolsko prijavno službo.



Programi višjega strokovnega izobraževanja
• Avtoservisni menedžment
• Bionika
• Ekonomist
• Elektroenergetika
• Elektronika
• Fotografija
• Geotehnologija in rudarstvo
• Gostinstvo in  turizem
• Gozdarstvo in lovstvo
• Gradbeništvo
• Hortikultura
• Informatika
• Lesarstvo
• Logistično inženirstvo
• Kozmetika
• Medijska produkcija

• Mehatronika
• Naravovarstvo
• Oblikovanje materialov
• Organizator socialne mreže
• Poslovni sekretar
• Računovodstvo
• Strojništvo
• Snovaneje vizualnih 

komunikacij in trženje
• Telekomunikacije
• Upravljanje podeželja in 

krajine
• Ustni higienik
• Varstvo okolja in komunala
• Živilstvo in prehrana
• Varovanje
• Velnes


