
Razpis za vpis 2022/23



Ekonomska šola Celje, Gimnazija in srednja šola
Kosovelova ul. 4

Program
Naziv 
poklicne/strokovne 
izobrazbe

Trajanje 
izobraževanja

Predvideno št. mest za 
novince

Trgovec Prodajalec 3 78

Ekonomski tehnik Ekonomski tehnik 4 56

Tehnik varovanja Tehnik varovanja 4 28

Ekonomska gimnazija 4 56

PTI - Ekonomski tehnik Ekonomski tehnik 2 28

Zbrane pomembne informacije o programih za osnovnošolce: https://srednja-escelje.splet.arnes.si/2021/01/15/vpis-

na-esc-2021-2022/

Video s predstavitvijo programov: https://www.youtube.com/watch?v=Rq-1W4aVaic&ab_channel=EkonomskaCelje

SVETOVALNA DELAVKA: Barbara Slatenšek (03/620 02 13 ali 041 442 854)

https://srednja-escelje.splet.arnes.si/2021/01/15/vpis-na-esc-2021-2022/
https://www.youtube.com/watch?v=Rq-1W4aVaic&ab_channel=EkonomskaCelje
https://www.youtube.com/watch?v=Rq-1W4aVaic&ab_channel=EkonomskaCelje


Gimnazija Celje-Center 
Kosovelova ul. 1

Program
Naziv poklicne/strokovne 
izobrazbe

Trajanje 
izobraževanja

Predvideno št. mest za 
novince

Gimnazija 4 112

Umetniška gimnazija- Likovna 
smer

4 28

Predšolska vzgoja Vzgojitelj predšolskih 
otrok

4 84

Vse informacije o vpisu in dejavnostih za osnovnošolce najdete na VPIS NA GCC 2022/2023 | Gimnazija 

Celje - Center. 

SVETOVALNI DELAVKI: Helena Maher Resinovič in Nives Laul 

https://www.gcc.si/vpis-na-gcc-2022-2023/


I. gimnazija v Celju
Kajuhova ul. 2

Program
Trajanje 

izobraževanja
Predvideno št. mest za 

novince
Gimnazija 4 140

Umetniška gimnazija- Glasbena smer: Petje -
instrument

4 28

Gimnazija (š) 4 18

Klasična gimnazija 4 28

Na I. gimnaziji v Celju se bo v strokovni del programa Umetniška gimnazija lahko vključilo še 16 dijakov  
(vzporedno izobraževanje).



Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje
Kosovelova ul. 2

Program
Naziv poklicne/strokovne 
izobrazbe

Trajanje 
izobraževanja

Predvideno št. mest 
za novince

Gastronomske in hotelske 
storitve

Gastronom hotelir 3 52

Gastronomija in turizem Gastronomsko-turistični tehnik 4 84

PTI - Gastronomija Gastronomski tehnik 2 28

Vse informacije dobite na: http://www.ssgt.si/
Spremljajte nas na FB in instagramu
Šolska svetovalna služba: 03 42 55 484; ob sredah tudi popoldne;

VIDA LONČARIČ

http://www.ssgt.si/


Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje
Ipavčeva ul. 10

Program Naziv poklicne/strokovne izobrazbe
Trajanje 

izobraževanja
Predvideno št. 

mest za novince

Bolničar-negovalec bolničar-negovalec; bolničarka-negovalka 3 52

Zdravstvena nega tehnik/tehnica zdravstvene nege 4 140

Kozmetični tehnik kozmetični tehnik; kozmetična tehnica 4 84

V šolskem letu 2022/23 razpisujemo v programu kozmetični tehnik tri oddelke in v programu zdravstvena 
nega pet oddelkov, od tega en športni oddelek. Za dijake v športnem oddelku se oblikuje osebni 
izobraževalni načrt na podlagi Pravilnika o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Ur. l. RS, št. 
30/2018).
Več informacij o naših programih:www.szsce.si/sola/svetovalna-sluzba/za-bodoce-dijake/

SVETOVALNE DELAVKE: Tea Bevc Holobar, Nataša Esih, dr. Andreja Grobelšek in Alja Zorman

PTI - Zdravstvena nega tehnik/tehnica zdravstvene nege 2 28

http://www.szsce.si/sola/svetovalna-sluzba/za-bodoce-dijake/


Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Ljubljanska c. 97
Srednja poklicna in strokovna šola

Program
Naziv poklicne/strokovne 
izobrazbe

Trajanje 
izobraževanja

Predvideno št. 
mest za novince

Vrtnar Vrtnar 3 26

Cvetličar Cvetličar 3 26

Hortikulturni tehnik Hortikulturni tehnik 4 28

Aranžerski tehnik Aranžerski tehnik 4 28

Fotografski tehnik - NOVO Fotografski tehnik 4 28

PTI - Hortikulturni tehnik Hortikulturni tehnik 2 28

Več informacij o programih in vpisu na www.hvu.si pod zavihkom “Vpis 2022/2023”.
Spremljajte nas tudi na  https://www.facebook.com/hvu.celje ali 
https://www.instagram.com/hvu_celje/.

SVETOVALNA DELAVKA: Vesna Flander (vesna.flander@hvu.si, 03 428 59 21) 

http://www.hvu.si
https://www.facebook.com/hvu.celje
https://www.instagram.com/hvu_celje/
mailto:vesna.flander@hvu.si


Šolski center Celje 
Pot na Lavo 22

1. Gimnazija Lava
2. Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja
3. Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
4. Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije
5. Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko; Ljubljanska c. 17



Gimnazija Lava

Program Trajanje izobraževanja
Predvideno št. mest za 

novince
Gimnazija 4 112

Tehniška gimnazija 4 28

• Eden od razpisanih štirih oddelkov programa gimnazija je evropski oddelek. 

Več informacij o programih, vpisu in dogajanju na šoli na https://gl.sc-celje.si, spremljajte nas tudi na 
https://www.facebook.com/scclava/.

SVETOVALNA DELAVKA: Nina Jaklevič

https://gl.sc-celje.si
https://www.facebook.com/scclava/


Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja

Program
Naziv poklicne/strokovne 
izobrazbe

Trajanje 
izobraževanja

Predvideno št. 
mest za novince

Pomočnik pri tehnologiji gradnje Pomočnik pri tehnologiji 
gradnje

2 16

Zidar Zidar 3 26

Tesar 
Izvajalec suhomontažne gradnje

Tesar
Izvajalec suhomontažne 
gradnje

3
3

26
26

Pečar – polagalec keramičnih oblog Pečar – polagalec 
keramičnih oblog

3 26

Gradbeni tehnik Gradbeni tehnik 4 56 

Okoljevarstveni tehnik Okoljevarstveni tehnik 4 28

● Možnost pridobitve štipendije za deficitarne poklice za programe izvajalec suhomontažne gradnje, 
pečar-polagalec keramičnih oblog, tesar in zidar.

● Več informacij o programih in vpisu na http://gvo.sc-celje.si/
● Svetovalna delavka: Davorka Polić Jošt (davorka.polic.jost@sc-celje.si; 03 428 58 37)

http://gvo.sc-celje.si/
mailto:davorka.polic.jost@sc-celje.si


Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Program
Naziv poklicne/strokovne 
izobrazbe

Trajanje 
izobraževanja

Predvideno št. 
mest za novince

Elektrikar Elektrikar 3 26

Elektrotehnik Elektrotehnik 4 56

Tehnik računalništva Tehnik računalništva 4 56

Kemijski tehnik Kemijski tehnik 4 28

● Možnost pridobitve štipendije za deficitarne poklice za program elektrikar.
● Več informacij o programih in vpisu na http://ker.sc-celje.si/
● Svetovalna delavka (ET, KT, RT): Vesna Pišek (vesna.pisek@sc-celje.si; 03 428 58 52)    
● Svetovalna delavka ( elektrikar): Davorka Polić Jošt (davorka.polic.jost@sc-celje.si; 03 428 58 

37)

http://ker.sc-celje.si/
mailto:vesna.pisek@sc-celje.si
mailto:davorka.polic.jost@sc-celje.si


Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

Program
Naziv poklicne/strokovne 
izobrazbe

Trajanje 
izobraževanja

Predvideno št. mest 
za novince

Pomočnik v tehnoloških procesih Pomočnik v tehnoloških 
procesih

2 16

Oblikovalec kovin - orodjar Oblikovalec kovin - orodjar 3 26

Inštalater strojnih inštalacij Inštalater strojnih inštalacij 3 26

Mehatronik operater Mehatronik operater 3 26

Tehnik mehatronike Tehnik mehatronike 4 28

Strojni tehnik Strojni tehnik 4 56

Medijski tehnik Medijski tehnik 4 56

Strojni tehnik - PTI Strojni tehnik 2 28

Tehnik mehatronike - PTI Tehnik mehatronike 2 28

Možnost pridobitve štipendije za deficitarne poklice za naše 3-letne izobraževalne programe.
Več informacij o izobraževalnih programih, vpisu in dogajanju na naši šoli dobite na spletni strani http://smm.sc-celje.si/, 
kjer si lahko ogledate tudi virtualno predstavitev šole.

Šolska svetovalna delavka (strojništvo, mehatronika): Pera Kunst (pera.kunst@sc-celje.si; 03 428 58 49)    
Šolska svetovalna delavka (mediji): Mateja Zorko Pavšar, Mojca Lapi (mateja.zorko.pavsar@sc-celje.si, mojca.lapi@sc-celje.si; 03 425 37 52)    

http://smm.sc-celje.si/
mailto:pera.kunst@sc-celje.si
mailto:mateja.zorko.pavsar@sc-celje.si
mailto:mojca.lapi@sc-celje.si


Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko
Ljubljanska c. 17

Program
Naziv poklicne/strokovne 
izobrazbe

Trajanje 
izobraževanja

Predvideno št. 
mest za novince

Preoblikovalec tekstilij Preoblikovalec tekstilij 2 16

Avtoserviser Avtoserviser 3 52

Avtokaroserist Avtokaroserist 3 26

Frizer Frizer 3 78

Ustvarjalec modnih oblačil Ustvarjalec modnih oblačil 4 28

Logistični tehnik Logistični tehnik 4 28

PTI – Avtoservisni tehnik Avtoservisni tehnik 2 28

PTI – Ustvarjalec modnih oblačil Ustvarjalec modnih oblačil 2 28

PTI - Frizerski tehnik   NOVO Frizerski tehnik 2 28

● Možnost pridobitve štipendije za deficitarni poklic avtokaroserist.
● Več informacij o programih in vpisu na  https://sdl.sc-celje.si/ pod “Za bodoče dijake”. 
● Svetovalna delavka: Tanja Gabršček (tanja.gabrscek@sc-celje.si ; 03 428 22 17)

https://sdl.sc-celje.si/
mailto:tanja.gabrscek@sc-celje.si


Šolski center Rogaška Slatina
Steklarska ul. 1
SVETOVALNA DELAVKA: Anja Banković (03 818 20 75; anja.bankovic@scrs.si)

Program
Naziv poklicne/strokovne 
izobrazbe

Trajanje 
izobraževanja

Predvideno št. 
mest za novince

Tehnik optik
Tehnik steklarstva*

Tehnik optik
Tehnik steklarstva

4
4

28
28

Gimnazija 4 56

Steklar (program se bo izvajal tudi v 
vajeniški obliki)*

Steklar 3 26

*Možnost pridobitve kadrovske štipendije ali štipendije za deficitarne poklice. 

Povezave do predstavitvenih filmčkov in podrobnejših opisov posameznih programov:
● Gimnazija: https://scrs.si/osnovnosolci/program-gimnazije/
● Tehnik optik: https://scrs.si/osnovnosolci/tehnik-optik/
● Tehnik steklarstva: https://scrs.si/osnovnosolci/program-tehnik-steklarstva/
● Steklar (vajenec): https://scrs.si/osnovnosolci/steklar-vajenec/

V sklopu šole deluje tudi dijaški dom https://scrs.si/predstavitev-dijaskega-doma/. 

Več informacij o vpisu na: https://scrs.si/ pod zavihkom “Vpis 2022/23”

https://scrs.si/osnovnosolci/program-gimnazije/
https://scrs.si/osnovnosolci/program-gimnazije/
https://scrs.si/osnovnosolci/68-2/
https://scrs.si/osnovnosolci/tehnik-optik/
https://scrs.si/osnovnosolci/program-tehnik-steklarstva/
https://scrs.si/osnovnosolci/steklar-vajenec/
https://scrs.si/osnovnosolci/steklar-vajenec/
https://scrs.si/predstavitev-dijaskega-doma/
https://scrs.si/


Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
Tattenbachova ul. 2a

Šola Program
Naziv 
poklicne/strokovne 
izobrazbe

Trajanje 
izobraževanja

Predvideno 
št. mest za 

novince

Gimnazija Slovenske 
Konjice

Gimnazija 4 56

Srednja poklicna in 
strokovna šola Zreče
Dravinjska c. 1

Oblikovalec kovin -
orodjar

Oblikovalec kovin -
orodjar

3 26

Inštalater strojnih 
inštalacij

Inštalater strojnih 
inštalacij

3 26

Strojni tehnik Strojni tehnik 4 28

Gastronomija in turizem Gastronomsko-
turistični tehnik

4 28

Več informacij o programih: http://www.sc-konjice-zrece.si/si/index.php/solski-center-slovenske-konjice-

zrece/novice/item/1070-programi

Svetovalna delavka: Petra Šešerko Viličnjak (03 757 18 00)

http://www.sc-konjice-zrece.si/si/index.php/solski-center-slovenske-konjice-zrece/novice/item/1070-programi


Šolski center Šentjur
Cesta na kmetijsko šolo 9

Šola Program
Naziv poklicne/strokovne 
izobrazbe

Trajanje 
izobraževa

nja

Predvideno št. 
mest za 
novince

Srednja 
poklicna in 
strokovna 
šola

Pomočnik v biotehniki in oskrbi Pomočnik v biotehniki in 
oskrbi

2 16

Mehanik kmetijskih in delovnih 
strojev

Mehanik kmetijskih in 
delovnih strojev

3 52

Slaščičar Slaščičar 3 26
Pek Pek 3 26
Kmetijsko-podjetniški tehnik Kmetijsko-podjetniški 

tehnik 
4 28

Živilski prehranski tehnik Živilski prehranski tehnik 4 28

Veterinarski tehnik Veterinarski tehnik 4 28
PTI – Kmetijsko podjetniški tehnik Kmetijsko podjetniški 

tehnik
2 28

PTI – Živilsko prehranski tehnik Živilsko prehranski tehnik 2 28Informacije na spletni povezavi Spletna stran ŠC Šentjur (sc-s.si) pod zavihkom informativni dan.
V sklopu šole deluje tudi dijaški dom.
Svetovalna delavka : Mihelca Romih

https://sc-s.si/joomla/


Šolski center Velenje
Trg mladosti 3

1. Elektro in računalniška šola
2. Gimnazija
3. Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
4. Šola za storitvene dejavnosti

Predstavitve šol in programov na povezavi https://www.scv.si/sl/ pod zavihkom MOJA 
POKLICNA POT

https://www.scv.si/sl/


Elektro in računalniška šola

Program
Naziv poklicne/strokovne 
izobrazbe

Trajanje 
izobraževanja

Predvideno št. mest za 
novince

Elektrikar (program se bo 
izvajal tudi v vajeniški obliki)

Elektrikar 3 26

Elektrotehnik Elektrotehnik 4 28

Tehnik računalništva Tehnik računalništva 4 56

Tehnik mehatronike Tehnik mehatronike 4 28

PTI - Elektrotehnik Elektrotehnik 2 28

http://www.scv.si/sl/elektro-in-racunalniska-sola/

svetovalna delavka: Urška Koletnik

Program elektrikar se izvaja tudi v vajeniški obliki.

http://www.scv.si/sl/elektro-in-racunalniska-sola/


Gimnazija

Program Trajanje izobraževanja
Predvideno št. mest 

za novince
Gimnazija 4 84

Gimnazija (š) 4 18

Umetniška gimnazija  4

- Glasbena smer

Petje - instrument 14

- Likovna smer 14

Na Šolskem centru Velenje, Gimnazija, se bo v strokovni del programa Umetniška gimnazija lahko 
vključilo še 12 dijakov  (vzporedno izobraževanje).

http://www.scv.si/sl/gimnazija/

SVETOVALNA DELAVKA: Sara Brezovnik

http://www.scv.si/sl/gimnazija/


Šola za strojništvo, geotehniko in okolje

Program
Naziv poklicne/strokovne 
izobrazbe

Trajanje 
izobraževanja

Predvideno št. mest za 
novince

Geostrojnik rudar Geostrojnik rudar 3 26

Geotehnik Geotehnik 4 28

Okoljevarstveni tehnik Okoljevarstveni tehnik 4 28

Pomočnik v tehnoloških 
procesih

Pomočnik v tehnoloških procesih 2 16

Inštalater strojnih inštalacij Inštalater strojnih inštalacij 3 26

Avtoserviser Avtoserviser 3 26

Mehatronik operater Mehatronik operater 3 26

Oblikovalec kovin – orodjar Oblikovalec kovin – orodjar 3 26

Strojni mehanik (program se bo 
izvajal tudi v vajeniški obliki)

Strojni mehanik 3 26

Strojni tehnik Strojni tehnik 4 28



Šola za strojništvo, geotehniko in okolje

PTI - Strojni tehnik Strojni 

tehnik

1 28

PTI - Avtoservisni tehnik Avtoservisni tehnik 1 28

PTI - Geotehnik Geotehnik 1 28

http://www.scv.si/sl/sola-za-strojnistvo-geotehniko-in-okolje/

svetovalna delavka: Nina Gošnik Simeonović

program strojni mehanik se izvaja v vajeniški obliki

http://www.scv.si/sl/sola-za-strojnistvo-geotehniko-in-okolje/


Šola za storitvene dejavnosti

Program
Naziv poklicne/strokovne 
izobrazbe

Trajanje 
izobraževanja

Predvideno št. mest za 
novince

Pomočnik v biotehniki in oskrbi Pomočnik v biotehniki in oskrbi 2 16

Gastronomske in hotelske 
storitve

Gastronom hotelir 3 26

Trgovec Prodajalec 3 26

Gastronomija in turizem Gastronomsko-turistični tehnik 4 28

Ekonomski tehnik Ekonomski tehnik 4 28

PTI - Gastronomija Gastronomski tehnik 2 28

http://www.scv.si/sl/sola-za-storitvene-dejavnosti/

svetovalna delavka: Karmen Mikek / Adela Gabron

http://www.scv.si/sl/sola-za-storitvene-dejavnosti/


Dijaški dom Celje

Dijaški in študentski dom Celje, Ljubljanska cesta 21

Število razpoložljivih mest: 183

Sobe: dvoposteljne, omejeno število enoposteljnih

Oskrbnina (namestitev, trije dnevni obroki, interesne dejavnosti): 220/242 eur/mesec

Prihod: nedelja od 18:00 do 21:00

Odhod: petek do 18:00

Kontakt: 

Niko Korenjak, svetovalni delavec

nikolaj.korenjak@ssgt.si 03/42 66 600

mailto:nikolaj.korenjak@ssgt.si


1 Vpis v OŠ (karierno svetovanje, sodelovanje z SŠ, praksa na programih – določeno v programih, pridobljene kompetence, 

izmenjava podatkov o učencih iz OŠ v SŠ; publikacije kot vir informacij!! Opozorilo na pravočasen vnos ocen!), dijaški dom

2 Učenci z odločbo (pogoji za vpis, praksa izvajanja prilagoditev v SŠ, kdaj je odločba pravočasno dostavljena)

3 Delo z nadarjenimi dijaki v SŠ

4 Preusmeritve med SŠ programi (možnosti, prehod med poklicno-tehniškimi programi, nova pravila glede možnostmi ponavljanja 

in prepisovanja, izguba statusa iz naslova odločbe, izguba štipendije)

5 Mednarodna matura

6 Vpis učenca tujca (dijaki, ki so končali OŠ pri nas, a so tujci)

7 Maturitetni tečaj, poklicni tečaj (uspešnost dijakov, štipendija)

8 Vpis na fakultete (vpisni pogoji – razlika med splošno in poklicno maturo, prehodi, strnjen zbirnik-manj obsežen kot razpis? – Fax 

vpisnik, viri informacij, kreditne točke – uni, vs študij)

9 Standardi oz. primanjkljaji znanja, ustvarjeni zaradi covid razmer (kako jih premostiti, skrbi zaradi znanja devetošolcev)



KANDIDATI S 
POSEBNIMI POTREBAMI

Srečanje svetovalnih delavk OŠ in SŠ, 

MFPDŠ Celje, 10. 12. 2021



UČENCI Z ODLOČBO NA OŠ in VPIS NA SŠ

• Izbirni postopek, če ni
omejitve vpisa,

• 16. člen Pravilnika o 
vpisu v SŠ

• Izbirni postopek ob 
omejitvi vpisa

• 17. člen Pravilnika o 
vpisu v SŠ



OMEJITEV VPISA

POMEMBNO: V kolikor do prvega kroga izbirnega postopka odločbe še ni, pride pa v tistih desetih dneh do zaključka 

drugega kroga, se upošteva znižanje omejitve in to ne glede na izbran program v drugem krogu. To pomeni, da je za 

drugi krog odločbo potrebno upoštevati, tudi če je prišla po zaključenem prvem krogu izbirnega postopka.



BREZ OMEJITVE VPISA

⮚Izbirni postopek in vpis – sodelujejo vsi

prijavljeni kandidati. 

⮚Vpišejo se lahko, če izpolnijo z zakonom in 

izobraževalnim programom določene 

obveznosti (zaključena OŠ, posebni vpisni 

pogoji…)



PRAKSA IZVAJANJA PRILAGODITEV NA SŠ
8. člen

(dodatna strokovna pomoč)

(1) Dodatna strokovna pomoč se izvaja za otroke s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v
program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo
ter v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo,
izjemoma pa tudi v drugih programih vzgoje in izobraževanja za otroke s posebnimi
potrebami.

(2) Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja kot:

- pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj,

- svetovalna storitev ali

- učna pomoč.

(3) Učna pomoč se izvaja samo v osnovni šoli ter v programih nižjega in srednjega
poklicnega izobraževanja, v primeru dolgotrajne bolezni, zaradi katere je bil otrok
odsoten od pouka dva meseca ali več, pa tudi v drugih programih srednjega izobraževanja.



PRAKSA IZVAJANJA DSP je od SŠ do SŠ nekoliko 
različna:
- Izdelava IP, določitev urnika izvajanja (izvajanje tudi 
po ali pred poukom), 
- Učna pomoč v skupinski obliki ali individualno izven 
oddelka,
- Fleksibilnost v določitvi ur učne pomoči (npr. 
MAT/NAR).

PRIMERNOST IZBIRE PROGRAMA ZA UČENCE Z DSP

⮚Problemi predvsem na srednjih poklicnih in strokovnih šolah                                                                  

opravljanje poklica!!



HVALA!

Tanja Gabršček, ŠCC SŠ SDL, 03 428 22 17



Kam in kako po 
srednji šoli?



ŠOLSKI SISTEM V SLOVENIJI



Možnosti nadaljevanja šolanja po končani srednji šoli

Višješolski 
programi

Visokošolski 
strokovni 
programi

Univerzitetni 
študijski 
programi

5. predmet/
poklicni/

maturitetni 
tečaj



Sistem izobraževanja in usposabljanja

VIŠJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE:

• Na višješolske programe se lahko dijaki vpišejo s 
poklicno/splošno maturo.

• Študij je naravnan praktično.
• Vsi programi trajajo dve leti .
• Raven izobrazbe 6/1 .
• Naziv: inženir.



Sistem izobraževanja in usposabljanja

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI:
• V visokošolske strokovne študijske programe se lahko 

vpišejo dijaki z opravljeno splošno/poklicno maturo. 
• Visokošolski strokovni študijski programi trajajo 3 do 4 

leta
• Raven izobrazbe 6/2.
• Daje poudarek praktičnim uporabnim znanjem in 

strokovnosti ter je bolj kot ne namenjen takojšnji 
zaposljivosti diplomantov.

• Naziv: v oklepaju naziva zapisana končnica VS;  ime, 
priimek, dipl. inž. (VS).



Sistem izobraževanja in usposabljanja

ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJ: 
• Združeni sta prva in druga stopnja
• Študij traja pet (ali šest) let brez vmesne diplome.

UNIVERZA V LJUBLJANI

5 let:

Arhitektura

Farmacija

Pedagoška matematika (Fakulteta za matematiko in fiziko)

Teologija

6 let:

Medicina 

Dentalna medicina

Veterina

UNIVERZA V MARIBORU:

6 let:

Splošna medicina

Dentalna medicina



Sistem izobraževanja in usposabljanja

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI: 
• Za vpis je potrebna opravljena splošna matura, na nekaterih programih se 

lahko dijaki vpišejo tudi z opravljeno poklicno maturo in dodatno 
opravljenim 5. predmetom splošne mature ali opravljenim maturitetnim 
tečajem.

• Študij traja 3 do 4 leta
• raven izobrazbe 6/2
• namenjen predvsem študentom, ki želijo nadaljevati študij na magistrski 

in doktorski bolonjski stopnji.
• Naziv: v oklepaju zapisano končnico UN: ime, priimek, dipl. inž. (UN)



Pomembne 
povezave

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

Razpis za vpis na visokošolske zavode

Vpis s 5. predmetom splošne mature

Fax vpisnik

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

Razpis za vpis na višje šole
https://portal.evs.gov.si/documents/10157/dc3cfbf0-
e82c-4722-aa04-29bd09d9ae3c

https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani
http://www.vss-ce.com/VPS/
https://www.dijaskisvet.si/fax-vpisnik-2021-2/
https://portal.evs.gov.si/documents/10157/dc3cfbf0-e82c-4722-aa04-29bd09d9ae3c


KAKO BRATI RAZPIS?

PODATKI O FAKULTETI

ŠTUDIJSKI PROGRAM

TRAJANJE ŠTUDIJA

USMERITEV



KAKO BRATI RAZPIS?

VPISNI POGOJI

OMEJITEV VPISA


