Šolski center Celje
Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja

AKTUALNO: PRIJAVNI POSTOPEK ZA VIŠJE IN VISOKO ŠOLSTVO
1. februar 2020

RAZPIS ZA VPIS na visoke šole in fakultete
(elektronska objava)
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_vis
oko_solstvo/razpis_za_vpis/
do 31. januarja 2020

14. in 15. februar 2020

RAZPIS ZA VPIS na višje šole
(elektronska objava)

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

INFORMATIVNI DAN

Višje strokovno šolstvo (VSŠ programi)
1. prijava preko spletne strani Višješolske prijavne službe
http://vps.vss-ce.com/VPS/
2. možnosti prijave : elektronska: izpolnite elektronsko prijavo,
natisnete jo, podpišete in priporočeno pošljete
Prva prijava: od 12. 2. 2020 do 18. 3. 2020

Visoko šolstvo (VS, UNI in EM programi)
Prijava za vpis na dodiplomski študij za študijsko leto 2020/21 bo potekala preko portala eVŠ.
(informacijski sistem visokega šolstva RS) in bo le elektronska.
Naslov:
http://portal.evs.gov.si/prijava
E-prijava bo možna na dva načina:
1.

s kvalificiranim digitalnim potrdilom (e-podpis) brez tiskanja in pošiljanja ali
2. z uporabniškim imenom in geslom, ki si ga boste sami določili (izpolnite elektronsko prijavo,
natisnete jo, podpišete in priporočeno pošljete
3. z AAI računom (v primeru izpolnjevanja prijave za vpis z AAI-računom pošiljanje natisnjenega
in podpisanega obrazca po priporočeni pošti ni zahtevano).
Prva prijava: od 12. 2. 2020 do 18. 3. 2020

_____________________________________________________________

KAM PO KONČANEM SREDNJEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU?
Informacije za gradbene tehnike in okoljevarstvene tehnike

Spoštovani dijaki!
Pred vami je pomembna odločitev - Kam po končani srednji šoli? Da bi vam olajšala odločitev, vam
posredujem nekaj osnovnih informacij.
Dijaki zaključnih letnikov srednjega tehniškega izobraževanja imate status dijaka do 30. 9. 2020.
Po končani srednji šoli imate več možnosti, in sicer:




zaposlitev
nadaljevanje izobraževanja – študij
druge možnosti izobraževanja

a) ZAPOSLITEV
V kolikor ne nadaljujete s šolanjem ali se niste zaposlili vam svetujemo prijavo na Zavodu RS za
zaposlovanje, kjer boste dobili informacije o prijavi v evidenco zavoda, o predstavitvi na trgu dela ter
možnosti iskanja zaposlitve doma in v tujini.
Brezplačna storitev je na voljo na naslovu http://www.poiscidelo.si.
V portalu PoiščiDelo.si lahko:











iščete prosta delovna mesta,
se naročite na obveščanje o prostih delovnih mestih,
pridobite uporabne nasvete za zaposlitev,
načrtujete kariero s pomočjo eSvetovanja,
se predstavite delodajalcem,
pripravite življenjepis,
komunicirate z delodajalci,
se prijavite v evidenco Zavoda,
oddate vlogo za denarno nadomestilo,
naročite potrdila iz evidenc Zavoda

Elektronska prijava ePrijava – vlogo lahko kadarkoli oddate;
izognete se ročnemu izpolnjevanju obrazcev;
svetovalci vas bodo v treh dneh po oddaji vloge povabili na razgovor;

b) NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA - ŠTUDIJ
Večina dijakov se vas bo odločila za nadaljnje šolanje - študij, kar pomeni, da boste morali čez nekaj
mesecev napraviti prvi korak, in sicer se prijaviti za vpis na višješolski oziroma visokošolski zavod. Da
bo odločitev pravilna je dobro, da zberete čim več informacij.

Informacije, ki vam bodo v pomoč pri odločitvah, lahko dobite:




pri šolski svetovalni službi - informacije, svetovanje in usmerjanje, testi študijskih interesov,
brošure fakultet, štipendije;
na Zavodu RS za zaposlovanje (pri poklicnih svetovalcih) - www.ess.gov.si
na internetu :
Visokošolska prijavno – informacijska služba:
 UL www.vpis.uni-lj.si
 MB http://www.um.si/vpis/Strani/default.aspx
 UP http://www.upr.si/index.php?page=static&item=18
Univerze





Univerza v Ljubljani: www.uni-lj.si
Univerza v Mariboru: http://www.um.si/
Univerza na Primorskem: www.upr.si
Univerza v Novi Gorici: www.p-ng.si

Višješolska prijavna služba: http://vps.vss-ce.com/VPS/
Študij v celjski regiji – http://www.rss-ce.si
Študij v tujini: https://www.svetovalnica.com/studij-v-tujini/redni-studij-v-tujini
http://www.sklad-kadri.si/si/izobrazevanje-v-tujini/studij-v-tujini/
Študentski domovi, nastanitev:




www.stud-dom-lj.si (V Ljubljani)
http://www.studentskidomovi.um.si/ (v Mariboru)
www.sd.upr.si (na Primorskem)

Štipendije: https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/stipendije/
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani:

http://www.sou-lj.si/

Študentska organizacija Univerze v Mariboru: www.soum.si
• pri prijateljih, sorodnikih, ki že študirajo ali so študirali.

VPISNI POSTOPEK na višje in visoke šole ter fakultete:
V mesecu februarju izide razpis za vpis

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis
_za_vpis/ in
Razpis za vpis v višješolske programe (http://vps.vss-ce.com/VPS/),
Razpisi so dostopni le v elektronski obliki.
V Razpisu so navedeni vsi študijski programi, število vpisnih mest, pogoji za vpis ter merila za izbiro kandidatov
v primeru omejitve vpisa.
Vse višješolske in visokošolske ustanove organizirajo informativne dneve 14. in 15. 2. 2020.
Višješolske ustanove razpisujejo višje strokovne programe, kamor se lahko vpišejo dijaki, ki so končali
srednješolsko izobraževanje s poklicno ali splošno maturo.
Visokošolske ustanove razpisujejo visokošolske strokovne programe in univerzitetne programe. Dijaki, ki
bodo srednješolsko izobraževanje končali s poklicno maturo, se lahko praviloma vpišejo v vse visokošolsko
strokovne programe in v nekatere univerzitetne programe, ki v pogojih za vpis to omogočajo, če bodo opravili
še dodatni maturitetni predmet (peti predmet), ki je v razpisu določen. Vsi tehniški univerzitetni študijski
programi omogočajo vpis s poklicno maturo in dodatnim maturitetnim predmetom. Za vpis v nekatere
visokošolske programe je potrebno predhodno opraviti še preizkus nadarjenosti (športne, glasbene, likovne
programe).
V prvi prijavi za vpis bodo lahko dijaki navedli največ tri smeri študija, ki bi jih želeli študirati. Če bodo na
prvem mestu napisali program, za katerega pozneje ne bo omejen vpis, so si že zagotovili mesto, če bodo le
uspešno opravili poklicno maturo.
Če pa bodo na prvo mesto napisali program, za katerega bo kasneje omejen vpis, bodo podvrženi izbirnemu
postopku, ki je za vsak program posebej podrobno opisan v Razpisu. Če bodo dosegli dovolj točk, bodo sprejeti
v program, ki so ga navedli na prvem mestu, drugače pa se bodo upoštevale želje na drugem in tretjem
mestu. Zato je pomembno, da dijaki dobro premislijo, katere programe bodo napisali v prijavo, da ne bodo
kasneje neprijetno presenečeni.
Pogosto se zgodi, da visokošolske ustanove sprejmejo vse kandidate, ki so njihovo smer študija navedli na
prvem mestu, nato pa vpis zaprejo, kar pomeni, da z drugo ali tretjo željo na ta program ne morejo več
kandidirati. Zato je prva želja zelo pomembna.
Rok oddaje prijave za vpis je 18. 3. 2020.
Pomembno je tudi to, da se v program, kamor bodo sprejeti, še vpišejo.
Dijaki, ki niso oddali prve prijave in dijaki, ki niso bili sprejeti v nobenega od v prvi prijavi napisanih študijskih
programov imajo možnost druge prijave (konec avgusta), vendar na tiste študijske programe, ki še imajo prosta
mesta. Če bo za posamezni program preveč prijavljenih kandidatov, bodo tudi tokrat upoštevali merila za izbiro
(točke).
Na večini študijskih programov se, če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, kandidati izbirajo glede na
uspeh pri poklicni oziroma splošni maturi (60 % točk) ter splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk)

DRUGE MOŽNOSTI IZOBRAŽEVANJA
a) Opravljanje dodatnega maturitetnega predmeta (peti predmet)
Vpis na nekatere univerzitetne študijske programe je mogoč z opravljeno poklicno maturo in
dodatnim maturitetnim predmetom (en izpit) v okviru splošne mature. Podatke o univerzitetnih
programih, ki dopuščajo to možnost najdete v Razpis-u za vpis v dodiplomske in enovite magistrske
študijske programe
K opravljanju predmeta se prijavite do 31. 3. 2020., s prijavnico, ki jo dobite na spletnih straneh MIZŠ
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/pdf/obrazci/1.223.pdf in jo
oddate osebno tajniku splošne mature na šoli, kjer želite ta izpit opravljati.

b) Maturitetni tečaj
Dijaki, ki so opravili poklicno maturo in se želijo vpisati na univerzitetni študijski program, za katerega
je pogoj za vpis uspešno opravljena splošna matura se lahko vpišejo v maturitetni tečaj. Tečaj traja
eno šolsko leto. Šolanje je redno.
V Savinjski regiji se maturitetni tečaj izvaja na Ekonomski šoli Celje.
Razpis za vpis v maturitetni tečaj je objavljen v Razpisu za vpis v srednje šole in dijaške domove
za šolsko leto 2020/2021.
https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/
Kandidati, ki se nameravajo vpisati v maturitetni tečaj, se prijavijo s posebno prijavnico za vpis v
program maturitetnega tečaja (MŠŠ-PVMT/08), ki je na voljo na spletnih straneh Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport na naslovu:
file:///C:/Users/Uporabnik/Downloads/Prijava_za_vpis_v_maturitetni_tecaj.pdf
Vsak kandidat odda samo eno izpolnjeno prijavnico. Izpolnjeno prijavnico posredujejo izbrani srednji
šoli do 4. septembra 2020. Vpis in izbira kandidatov, ki so se prijavili do 4. septembra 2020, bosta
potekala 24. in 25. septembra 2020. Ob vpisu morajo kandidati predložiti na vpogled izvirnike
spričeval.
V šolskem letu 2020/2021 se bo izobraževanje po programu maturitetnega tečaja začelo predvidoma
1. oktobra 2020.

c) Poklicni tečaj
V poklicni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik
izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe. Na ta način si pridobi srednjo
strokovno izobrazbo (ekonomski tehnik, vzgojitelj predšolskih otrok, gastronomsko-turistični tehnik)
Izobraževanje po programih poklicnih tečajev traja eno leto, zaključi pa se s poklicno maturo. V
poklicnem tečaju se lahko dijak redno izobražuje samo enkrat.

Razpis za vpis v poklicne tečaje je objavljen v Razpisu za vpis v srednje šole in dijaške domove
za šolsko leto 2020/2021.
https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/
Kandidati, ki se nameravajo vpisati v te programe, se za izbrani program prijavijo s prijavnico za vpis v
1. letnik srednjega izobraževanja (MŠŠ-2-1,20/08), ki je na voljo tudi na spletnih straneh Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport na naslovu:
file:///C:/Users/Uporabnik/Downloads/Prijava_za_vpis_v_srednje_sole%20(2).pdf
Vsak kandidat odda samo eno izpolnjeno prijavnico. Izpolnjeno prijavnico posredujejo izbrani srednji
šoli do 4. septembra 2020.
Vpis in izbira kandidatov, ki so se prijavili do 4. septembra 2020, bosta potekali do 25. septembra
2020. Ob vpisu morajo kandidati predložiti na vpogled izvirnike spričeval.
V šolskem letu 2020/2021 se bo izobraževanje po programu poklicnih tečajev začelo predvidoma 1.
oktobra 2020.

d) Prekvalifikacija
Prekvalifikacija poteka kot izobraževanje odraslih v zavodih, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih,
na primer Šolski center Celje –izobraževanje odraslih ali Ljudske univerze,…
Pred vami so torej pomembne odločitve, pa tudi čas, ko lahko svoje ocene in uspeh še izboljšate in
tako dosežete več točk (s tem bo manj strahu, da ne bi bili sprejeti na želeni program).
Pa, srečno pri izbiri …
Svetovalna delavka
Davorka Polić Jošt

