
Dragi dijaki! 

 

Končujete  izobraževanje - kaj pa zdaj? Ste pred  pomembno odločitvijo - kam po končani 

srednji šoli? Za pomoč pri odločanju  vam posredujemo nekaj osnovnih informacij. 

  

PRIJAVNI POSTOPEK ZA VIŠJE IN VISOKO ŠOLSTVO  

Višje strokovno šolstvo (VSŠ programi)  

 

Prijava preko spletne strani Višješolske prijavne službe http://vps.vss-ce.com/VPS/ 

Izpolnite elektronsko prijavo, jo natisnete, podpišete in priporočeno pošljete.  

 

 

Visoko šolstvo (VS, UNI in EM programi)  

Informacije za logistične tehnike, ustvarjalce modnih oblačil in avtoservisne tehnike 

 

Večina dijakov se  odloča za nadaljnje šolanje - študij, kar pomeni, da se boste morali v času 

od 6. februarja do 30. marca 2018 prijaviti na višješolski oziroma visokošolski zavod. Za čim 

boljšo odločitev je dobro, da zberete čim več informacij.  

 

 

Prijava za vpis na dodiplomski študij za študijsko leto 2018/19 bo potekala preko portala eVŠ 

(informacijski sistem visokega šolstva RS) in bo le elektronska.  

Več informacij dobite na https://portal.evs.gov.si/prijava/ 

 

 

Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka v študijskem letu 2018/2019 za vpis v prvi 

letnik v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za slovenske državljane in 

državljane držav Evropske unije na javnih visokošolskih zavodih in koncesioniranih 

študijskih programih je dosegljiv na https://portal.evs.gov.si/documents/10157/9af9f01b-

dd1e-46a6-9970-e43096d88d76 
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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  

 

Visokošolska prijavno – informacijska služba:  

• Univerza v Ljubljani:  https://www.uni-lj.si/studij/prijavno_sprejemni_postopki/ 

• Univerza v Mariboru: http://www.um.si/vpis/  

• Univerza na Primorskem: http://www.upr.si/  

• Univerza v Novi Gorici: http://www.ung.si/sl/studij/vpis/ 

 

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: http://www.ung.si/sl/ 

 

Študij v celjski regiji – http://www.rss-ce.si 

  

Študentski domovi, nastanitev:  

• www.stud-dom-lj.si (V Ljubljani)  

• http://www.studentskidomovi.um.si (v Mariboru)  

• www.sd.upr.si (na Primorskem)  

 

Štipendije:  

• kadrovske in Zoisove: www.sklad-kadri.si 

• kadrovske štipendije v Savinjski regiji: www.rra-celje.si 

• državne štipendije: www.mddsz.gov.si (delovna področja/trg dela in 

zaposlovanje/štipendije)  

 

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani: http://www.sou-lj.si 

Študentska organizacija Univerze v Mariboru: www.soum.si 

 

 

 

 

 

ŽELIMO VAM USPEŠNO IN USTVARJALNO UČNO POT! 
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