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VPIS V ŠTUDIJSKEM LETU 
2017/2018

Anita Voler



STATUS DIJAKA

- do 30. 9. 2017



INFORMATIVNI DNEVI

- petek, 10. 2. 2017, ob 10.00 in 15.00 

- sobota, 11. 2. 2017, ob 10.00 

* razen, če ni pri posameznem višješolskem ali 

visokošolskem   zavodu določeno drugače



ŠTUDIJSKI PROGRAMI

Programi na:

- Višjih šolah: 2 leti (pogoj: splošna ali poklicna matura)

- Visokih strokovnih šolah: 3 leta (pogoj: splošna ali poklicna 
matura)

- Univerzah: 3 leta +2, 4 leta +1 (pogoj: splošna m. ali poklicna 
matura  + peti predmet)



PRIJAVA ZA VPIS 
(višješolski programi)

DVA PRIJAVNA ROKA:

Prvi prijavni rok:

- Od 13. februarja  do 8. marca 2017.

Drugi prijavni rok:

- Od 28. avgusta do 1. septembra 2017.

Kandidati po prednostnem vrstnem redu napišejo največ tri študijske 
programe (VRSTNI RED JE POMEMBEN!!!).

V drugem prijavnem roku se lahko kandidati vpišejo samo na še prosta 
vpisna mesta, ki bodo objavljena na spletu. 



Na spletni strani Višješolske prijavne službe izpolnite obrazec za 
prijavo.

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

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




Natisnjeno in podpisano prijavo pošljite priporočeno 

na Višješolsko prijavno službo.



DVA PRIJAVNA ROKA:

Prvi prijavni rok:

Od 6. februarja do 3. marca 2017.

Drugi prijavni rok:

Od 22. do  29. avgusta 2017.

Kandidati po prednostnem vrstnem redu napišejo največ tri študijske 
programe (VRSTNI RED JE POMEMBEN!!!).

V drugem prijavnem roku se lahko kandidati vpišejo samo na še prosta 
vpisna mesta, ki bodo objavljena na spletu. 

PRIJAVA ZA VPIS (visokošolski in 
univerzitetni programi)



NOVO!!!

V drugem prijavnem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo 

kandidati, ki se niso prijavili v prvem  prijavnem roku ali se niso uvrstili v 

nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov ali se niso 

vpisali  v  študijski  program,  v  katerega  so  bili  sprejeti  v  prvem  

prijavnem  roku,  oziroma  so  se  iz  tega  študijskega programa izpisali 

do vključno 18. 8. 2017.



- PRIJAVA ZA VPIS

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na 

spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/

- Z uporabniškim imenom in geslom.

- Z digitalnim potrdilom.







Kandidat lahko tekom rednega študija enkrat ponavlja letnik ali

se enkrat prepiše!!!

Dobro razmisliti

Izbrati pravi 
nivo 

izobraževanja.

Pridobiti čim več 
informacij.



OMEJITEV VPISA IN MERILA ZA IZBIRO

- Če bo število prijavljenih kandidatov za vpis večje od razpisanega 
števila vpisnih mest.  

- Podatki o omejitvi vpisa bodo objavljeni na spletni strani.

- Kandidati z opravljeno poklicno maturo bodo izbrani glede na:

– splošni uspeh pri poklicni maturi;

– splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole;

– uspeh pri posameznem maturitetnem predmetu*;

– uspeh pri preizkusu nadarjenosti oz. psihofizičnih sposobnostih*.



• Rezultati izbirnega postopka bodo v 1. prijavnem  roku znani najkasneje 
do 25. julija 2017 in v 2. prijavnem roku do 25. septembra 2017. Vsak 
kandidat bo prejel sklep o rezultatu izbirnega postopka.

• Na seznam sprejetih se naknadno uvrstijo kandidati s posebnim statusom, 
če v prvem roku izbirnega postopka izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v 
študijski program in v rednem izbirnem postopku niso bili sprejeti v 
nobenega od napisanih programov ter dosežejo najmanj 90% minimuma 
točk, potrebnih za uvrstitev.

• Kandidati zaprosijo za dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom z 
individualno prošnjo, ki ji morajo priložiti ustrezna dokazila. Prošnjo 
pošljejo najkasneje do 3. julija 2017. 


