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UVODNA POJASNILA IN NAVODILA O POSTOPKIH PRIJAVE IN VPISA V VIŠJEŠOLSKE 

ŠTUDIJSKE PROGRAME 

 

Razpis je namenjen vsem, ki se želite v študijskem letu 2013/14 vpisati v višjo strokovno šolo v javno veljavne višješolske 

študijske programe. Po tem razpisu se vpisujete tudi državljani drugih držav, članic Evropske unije, Slovenci brez 

slovenskega državljanstva in tujci.  

 

I. PRIJAVA ZA VPIS 

 

Kandidati za vpis v višješolske študijske programe oziroma višje strokovne šole se na razpis lahko prijavite od 18. februarja 

do 8. marca 2013 z elektronsko prijavo na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps 

 

Pred izpolnjevanjem prijave si natančno preberite Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2013/14. 

Izpolnjen prijavni obrazec, natisnjen s spletne strani, pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: 

Šolski center Celje, Višješolska prijavna služba, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.  

Oddati smete samo eno prijavo! 

 

Prijavite se lahko v največ tri višje strokovne šole oziroma v tri različne višješolske študijske programe, za katere 

izpolnjujete vpisne pogoje ali jih boste izpolnili do rokov, objavljenih s tem razpisom. V prijavi po prednostnem vrstnem 

redu navedite, v katere višješolske študijske programe se želite vpisati. Šteje se, da se prijavljate v različne višješolske 

študijske programe, če se za vpis v isti program prijavite za redni študij, izredni študij, na sedežu višje strokovne šole 

oziroma v drugem kraju. Vrstni red zapisanih šol in višješolskih študijskih programov je zelo pomemben, saj boste 

uvrščeni v prvega, za katerega boste izpolnili vse vpisne pogoje.  

Uvrščanje je pojasnjeno v točki VIII. Izbirni postopek. 

 

Zadnji dan za prijavo je 8. marec 2013. Po tem datumu vrstnega reda zapisanih višješolskih študijskih programov oziroma 

študijskih želja ni mogoče več spremeniti. Da bi preverili, ali so vaši podatki v prijavi pravilni, vam bo Višješolska prijavna 

služba do 26. aprila 2013 poslala računalniški izpis prijave. Popravke morebitnih napak boste morali službi poslati do 

zahtevanega datuma.   

 

Vpis na prosta mesta 

Vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se opravi do 

26. avgusta 2013.  Podatki o še prostih mestih bodo objavljeni 2. septembra 2013 na spletni strani Višješolske prijavne 

službe www.vss-ce.com/vps. 

Prijavite se lahko na spletni stani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps do 1. oktobra 2013 oz. do zapolnitve 

mest. Po prijavi vas bo Višja strokovna šola pozvala k vpisu.  

Na še prosta mesta za izredni študij se lahko vpisujete po postopku, ki ga določi in objavi pristojni organ višje strokovne 

šole do 1. oktobra 2013 oz. do zapolnitve mest. 
 

II. PROGRAMI IN VPISNI POGOJI 

 

Višješolski študijski programi so dveletni ter omogočajo pridobitev višje strokovne izobrazbe.  V višješolski študijski 

program se lahko vpišete: 

 s splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002)  

 z mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite 

preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike 

ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo. 

 

Če se boste prijavili za vpis v študijski program Fotografija, Medijska produkcija, Oblikovanje materialov ali 

Organizator socialne mreže, morate poleg splošnih pogojev iz prejšnjega odstavka opraviti še preizkus posebne 

nadarjenosti oz. psihofizične sposobnosti. Višje strokovne šole bodo do 17. junija 2013 obvestile vse kandidate o roku za 

opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti. 

 

 

III. INFORMATIVNI DNEVI 

 

Na višjih strokovnih šolah bosta informativna dneva v petek, 15. februarja 2013, ter v soboto, 16. februarja 2013. 

Informativna mesta in ure so navedene pri posameznih šolah v poglavju Višje strokovne šole razpisujejo.   

 

http://www.vss-ce.com/vps
http://www.vss-ce.com/vps
http://www.vss-ce.com/vps
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IV. OMEJITEV VPISA IN MERILA ZA IZBIRO 

 

Če bo za vpis v posamezni višješolski študijski program več prijav, kot je razpisanih vpisnih mest, bodo višje strokovne šole s 

soglasjem ministra za šolstvo in šport do 23. aprila 2013 sprejele sklep o omejitvi vpisa, kandidati pa boste izbrani po 

številu doseženih točk. Upoštevana bodo tale merila za izbiro: 

1. Če ste končali srednješolsko izobraževanje, bo upoštevan seštevek: 

 s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri splošni maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu ter 

 ocen splošnega uspeha iz 3. in 4. letnika oziroma zadnjih dveh letnikov srednješolskega izobraževanja. (npr. 1. in 2. 

letnik PTI izobraževanja) 

2. Če ste opravili mojstrski ali delovodski ali poslovodski izpit, bo upoštevan seštevek: 

 s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri mojstrskem ali delovodskem oziroma poslovodskem izpitu ter 

 ocen pri preizkusu znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in 

matematike ali tujega jezika. 

 

Vsa merila so pripravljena tako, da lahko zberete najmanj 8 in največ 20 točk, pri čemer dobite: 

– 50 % teh točk za splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi, zaključnem izpitu, mojstrskem ali delovodskem 

oziroma poslovodskem izpitu ter 50 % točk za uspeh v 3. in 4. letniku oziroma zadnjih dveh letnikih srednje šole 

ali  

– ocene pri preizkusu znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in 

matematike ali tujega jezika. 

 

Če ste štiriletni srednješolski izobraževalni program končali z diplomo, boste za splošni uspeh dobili tolikšen delež točk kot 

za končni uspeh 3. in 4. letnik skupaj.  

 

Če ste končali petletni srednješolski izobraževalni program (trgovska akademija), se namesto spričeval 3. in 4. letnika 

upoštevata spričevali 4. in 5. letnika. 

 

Če ste končali nadaljevalni izobraževalni program srednjega izobraževanja ali izobraževalni program poklicno-

tehniškega izobraževanja, se upoštevata spričevali 1. in 2. letnika tega programa. 

 

Če ste opravili maturitetni tečaj po končanem 4. letniku srednjega strokovnega izobraževanja, se v izbirnem postopku 

upoštevata spričevali 3. in 4. letnika ter spričevalo o splošni maturi. Za tiste, ki ste maturitetni tečaj opravili po treh letih 

izobraževanja v gimnaziji, oziroma za tiste, ki ste splošno maturo opravljali v skladu z drugim odstavkom 24. člena Zakona o 

maturi (kot 21 letnik), se upošteva le spričevalo o splošni maturi. Za splošni uspeh pri splošni maturi dobite tolikšen delež 

točk kot za splošno maturo in uspeh v 3. in 4. letniku skupaj. 

 

Če ste opravili poklicni tečaj, se v izbirnem postopku upoštevata spričevali 3. in 4. letnika gimnazije in spričevalo o poklicni 

maturi. Če za vpis v določeni študijski program ustrezajo različna dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev, se upoštevajo 

tista, ki so za vas ugodnejša. 

 

V. PREIZKUSI ZNANJA 

 

Če imate opravljen mojstrski ali delovodski ali poslovodski izpit, morate predhodno opraviti preizkus znanja iz slovenščine 

(oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) ter matematike ali tujega jezika. V prijavi morate 

navesti, kateri predmet ste izbrali. Preizkus opravite v izpitnih rokih in po pravilih, ki veljajo za poklicno maturo. 

 

Za opravljanje preizkusov znanja se morate prijaviti sami, in sicer v skladu s predpisi, ki urejajo poklicno maturo. 

Podrobnejše informacije o opravljanju preizkusov znanja dobite na srednjih šolah. 

 

VI. PREIZKUSI POSEBNE NADARJENOSTI OZ. PSIHOFIZIČNE SPOSOBNOSTI 

 

Preizkuse posebne nadarjenosti oz. psihofizične sposobnosti boste opravljali na višjih strokovnih šolah, ki izobražujejo po 

študijskih programih Fotografija, Medijska produkcija, Oblikovanje materialov, Organizator socialne mreže. Vabila za 

opravljanje teh preizkusov bo šola poslala tistim, ki boste v prijavi: 

 na prvem mestu napisali študijski program Fotografija ali Medijska produkcija ali Oblikovanje materialov ali 

Organizator socialne mreže, 

 na drugem ali tretjem mestu napisali študijski program Fotografija ali Medijska produkcija ali Oblikovanje 

materialov ali Organizator socialne mreže, na prvem mestu pa program, za vpis v katerega bo prijavljenih več 

kandidatov, kot je razpisanih vpisnih mest, oziroma bo vpis omejen. 
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Višje strokovne šole bodo do 17. junija 2013 obvestile vse kandidate o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti 

oziroma psihofizične sposobnosti. Podrobnejše informacije o opravljanju teh preizkusov so objavljene v poglavju: Višje 

strokovne šole razpisujejo.  

 

VII. DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV IN ROKI ZA NJIHOVO POŠILJANJE 

 

Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev pošiljajte Višješolski prijavni službi, in sicer: 

 

1. Če boste opravljali splošno maturo, poklicno maturo ali preizkus znanja v šolskem letu, v katerem se prijavljate na 

razpis, ali ste jih opravljali po juniju 2002, dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev ni treba pošiljati. 

Podatke iz spričeval 3. in 4. letnika oziroma zadnjih dveh letnikov srednje šole ter podatke iz maturitetnega spričevala in 

spričevala o poklicni maturi ter potrdila o opravljenih preizkusih znanja Višješolski prijavni službi sporoči Državni izpitni 

center. 

 

2. Če ste srednjo šolo končali z maturo pred junijem 2002 oziroma z diplomo ali zaključnim izpitom ali imate 

opravljen delovodski, poslovodski ali mojstrski izpit, morate dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev priložiti k 

prijavi, in sicer:  

a) spričevalo o zaključnem izpitu ali maturitetno spričevalo ali diplomo (skupaj z obvestilom o uspehu) ter spričevali tretjega 

in četrtega letnika oziroma zadnjih dveh letnikov oziroma  

b) spričevalo o mojstrskem, delovodskem ali poslovodskem izpitu skupaj s potrdili o opravljenih vseh štirih izpitnih enotah, 

potrdilo o preizkusu znanja, če ste ga opravili pred junijem 2002, ter dokazilo o treh letih delovnih izkušenj oziroma   

c) spričevalo o zaključku izobraževanja, spričevali zadnjih dveh letnikov oziroma dokazila o opravljenem mojstrskem, 

delovodskem ali poslovodskem izpitu skupaj z overjenimi prevodi v slovenščino, če ste že končali srednjo šolo v tujini.  

Če so bila spričevala oz. dokazila nostrificirana po predpisih, ki so veljali pred uporabo Zakona o priznavanju in vrednotenju 

izobraževanja (Uradni list RS, št. 73/04), lahko prijavi priložite odločbo o nostrifikaciji. Če odločbe o nostrifikaciji nimate, 

morate prijavi priložiti še posebno vlogo za priznavanje izobraževanja, pridobljenega v tujini.  

 

Višješolska prijavna služba spričevala oz. dokazila, prevode in vlogo pošlje na višjo strokovno šolo, v prijavi navedeno na 

prvem mestu. Višja strokovna šola opravi postopek priznavanja izobraževanja in vam izda odločbo, s katero ugotovi, ali 

izpolnjujete predpisane izobrazbene pogoje za vpis v študijski program, za katerega se prijavljate, ter o tem obvesti 

Višješolsko prijavno službo. Za spričevala iz nekdanjih jugoslovanskih republik, pridobljena pred 25. junijem 1991, 

postopek priznavanja izobraževanja ni potreben. 

 

Za spričevalo o splošni maturi se šteje tudi spričevalo o zaključnem izpitu – poskusni maturi. 

Diploma o mednarodni maturi (IBO) je enakovredna spričevalu o splošni maturi. 

Spričevalu o poklicni maturi sta enakovredna tudi spričevalo o zaključnem izpitu in diploma o končanem štiriletnem 

srednješolskem izobraževanju, ki sta se izdajala pred uvedbo poklicne mature.  

 

Tisti, ki imate učni uspeh v tretjem in četrtem letniku vpisan v indeks, kot dokazilo pošljite prvo stran indeksa ter strani, 

na katerih so navedene ocene za posamezni letnik in splošni uspeh. 

 

Dokazilo o delovnih izkušnjah je potrdilo delodajalca oz. drug dokument,  iz katerega je razvidna vaša delovna doba. 

 

3. Kandidati, ki boste letos končali srednjo šolo v tujini, morate spričevala oziroma dokazila in overjene prevode v 

slovenščino skupaj s posebno vlogo o priznavanju izobraževanja, pridobljenega v tujini, poslati Višješolski prijavni 

službi v desetih dneh po tem, ko so bila izdana, oziroma najpozneje do 15. julija 2013.  

 

Potrdila o opravljenem preizkusu posebne nadarjenosti oz. psihofizičnih sposobnostih, ki je pogoj za vpis v program 

Fotografija, Medijska produkcija, Oblikovanje materialov, Organizator socialne mreže, ni treba pošiljati. O tem 

Višješolsko prijavno službo obvesti pristojna višja strokovna šola.  

 

Opozarjamo! 

V prijavnem postopku so dokazila o srednješolski izobrazbi, ki jih morate priložiti prijavi, overjene fotokopije dokazil 

oziroma spričeval. Dokazil oziroma spričeval vam ni treba overiti, če na Višješolsko prijavno službo osebno prinesete njihove 

izvirnike in neoverjene fotokopije. Višješolska prijavna služba na fotokopijah označi, da ustrezajo izvirnikom, izvirnike pa 

vam vrne.  
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VIII. IZBIRNI POSTOPEK  

 

Tisti, ki boste v prijavi na prvem mestu navedli višješolski študijski program, za katerega ne bo sprejet sklep o omejitvi 

vpisa, boste sprejeti, če boste izpolnjevali splošne vpisne pogoje. 

 

Tisti, ki boste v prijavi na prvem mestu navedli študijski program, za katerega bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, boste 

sprejeti, če boste izpolnjevali splošne vpisne pogoje in imeli dovolj točk v skladu z merili za izbiro (glejte točko V. Omejitev 

vpisa in merila za izbiro). Enako velja za programa, navedena na drugem in tretjem mestu.  

 

V kolikor za študijska programa, navedena na drugem in tretjem mestu, ne bo omejitve vpisa, boste sprejeti, če boste 

izpolnjevali splošne vpisne pogoje, razen, če bo za vpis vanju prijavljenih preveč kandidatov, ki so ju navedli na drugem in 

tretjem mestu. V tem primeru boste izbrani v skladu z merili, ki so s študijskimi programi določena ob omejitvi vpisa (glejte 

točko V. Omejitev vpisa in merila za izbiro). V programa na drugem oziroma tretjem mestu se ne morete uvrstiti, če vsa 

mesta v njih zasedejo kandidati, ki so ju napisali na prvem mestu. 

 

Na sezname sprejetih se boste uvrstili tudi kandidati z enakim številom točk, kot jih ima zadnji uvrščeni glede na število 

prostih mest, določenih s sklepom o omejitvi vpisa. 

 

Izidi izbirnega postopka bodo znani najpozneje do 24. julija 2013. Višješolska prijavna služba vam bo poslala 

obvestilo o izidu izbirnega postopka.   

 

Na sezname sprejetih kandidatov se boste lahko naknadno uvrstili tisti, ki: 

 ste srednjo šolo končali v tujini, višje strokovne šole pa niso mogle opraviti postopka priznavanja izobraževanja do 

začetka izbirnega postopka v prvem roku, 

 ste se pritožili in je bilo tako odločeno v pritožbenem postopku, 

 ki boste imeli najmanj toliko točk kot zadnji uvrščeni kandidat s seznama oziroma, če ste se prijavili v 

študijski program brez omejitve vpisa.  

 

Ne glede na število točk se lahko na seznam sprejetih izjemoma uvrstite kandidati s posebnimi potrebami, če izpolnjujete 

splošne pogoje za vpis v študijski program. O tem odloči pristojni organ višje strokovne šole na podlagi vaše posebne 

prošnje in ustreznih dokazil, ki jih morate priložiti prijavi ali poslati višji strokovni šoli, v prijavi navedeni na prvem mestu, 

najpozneje do 24. julija 2013, kasneje pa le, če je po tem roku prišlo do upravičenih razlogov za to. 

  

Višješolska prijavna služba bo tiste, ki se boste naknadno uvrstili, in višje strokovne šole, na katere boste sprejeti, pisno 

obvestila o izidu izbirnega postopka. 

 

IX. IZREDNI ŠTUDIJ 

 

Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih kot za redni študij.  

Pri vpisu na še prosta mesta se za izredni študij vpišete neposredno na višjo strokovno šolo!  

 

X. DRŽAVLJANI DRUGIH DRŽAV, ČLANIC EVROPSKE UNIJE, IN KANDIDATI, KI IMATE STALNO 

PREBIVALIŠČE V REPUBLIKI SLOVENIJI IN STE SAMI ALI VAŠI STARŠI OZIROMA SKRBNIKI NJENI 

DAVČNI ZAVEZANCI 

 

Državljani držav članic Evropske unije, se izobražujete pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije. Število 

vpisnih mest je skupno tako za redni kot za izredni študij. 

V skupnem številu vpisnih mest so tudi mesta, namenjena tistim, ki nimate slovenskega državljanstva oziroma državljanstva 

katere od držav, članic Evropske unije, vendar imate stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in ste sami ali vaši starši 

oziroma skrbniki njeni davčni zavezanci. Tudi vi se izobražujete pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije. 

 

XI. SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJCI 

 

Po določbah Pravilnika o vpisu v višje strokovno izobraževanje se v skladu s tem razpisom vpisujete tudi Slovenci brez 

slovenskega državljanstva in tujci. Za vas je pri posameznih šolah razpisano dodatno število vpisnih mest. 

Slovenci brez slovenskega državljanstva se izobražujete pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije. 

Tuji državljani se izobražujete pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije, kadar se izobražujete po načelu 

vzajemnosti, sicer pa morate plačati šolnino. 
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XII. OPOZORILO ZA ŽE VPISANE ŠTUDENTE 

 

Študenti, ki želite zamenjati študijski program in te pravice ali pravice do ponavljanja letnika še niste izrabili, se morate 

prijaviti tako kot drugi kandidati. Vpis v isti program ni možen. Če ste enkrat že ponavljali letnik ali zamenjali študijski 

program, se za redni študij ne morete več prijaviti. 

 

 

XIII. VPIS 

 

Če boste sprejeti, vas bo višja strokovna šola pisno povabila k vpisu do 26. avgusta 2013. 

 

Vpis na še prosta mesta  

2. septembra 2013 bodo višje strokovne šole in višješolska prijavna služba objavile podatke o še prostih mestih na svojih 

spletnih straneh.  

Višje strokovne šole vpisujejo na še prosta mesta kandidate, ki izpolnjujejo pogoje za vpis, do 1. oktobra 2013 oz. do 

zapolnitve vpisnih mest: 

 za redni študij po predhodni spletni prijavi na Višješolski prijavni službi www.vss-ce.com/vps;  

 za izredni študij po postopku, ki ga določi in objavi pristojni organ višje strokovne šole.   

 

Vpis na še prosta mesta 

Na še prosta mesta se kandidati za redni študij prijavite na spletni strani Višješolske prijavne službe in po uspešni prijavi vas 

bo višja šola pozvala k vpisu. Kandidati za izredni študij pa se vpišete neposredno na višjo šolo.  

 

 

XIV. PODROBNEJŠE INFORMACIJE 

 

Pojasnila o razpisu za vpis lahko dobite na višjih strokovnih šolah, pa tudi na Višješolski prijavni službi na telefonski številki: 

03 4285 882.  

 

 
 

 

 

 

 

http://www.vss-ce.com/vps
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VIŠJE STROKOVNE ŠOLE RAZPISUJEJO 
 

V preglednicah o številu vpisnih mest so: 

 skupna vpisna mesta namenjena slovenskim državljanom in državljanom drugih držav, članic Evropske unije, ter 

tistim, ki imate stalno prebivališče v Sloveniji in ste sami ali vaši starši oziroma skrbniki njeni davčni zavezanci; 

 dodatna vpisna mesta za redni študij namenjena Slovencem brez slovenskega državljanstva, za izredni študij pa 

Slovencem brez slovenskega državljanstva in tujcem. 
 

 

XV. PRILOGA I : 

RAZMESTITEV VIŠJEŠOLSKIH STROKOVNIH PROGRAMOV IN OBSEG VPISA V 

JAVNIH VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH  
 

 

1. BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

Strahinj 99, 4202 Naklo 

tel.: 04 2772 145, faks: 04 2772 118 

elektronska pošta: milena.jerala@guest.arnes.si 

spletna stran: http://www.bc-naklo.si 

 

Višja strokovna šola izvaja višješolske študijske programe:  

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Hortikultura 45 30 2 15 

Naravovarstvo 45 30 2 15 

Upravljanje podeželja in krajine 45 30 2 15 

 

Informativni dan: Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, Naklo, v predavalnici v drugem nadstropju, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 17. uri za redni in izredni študij; 

 v soboto, 16. 2. 2013, ob 11. uri za redni in izredni študij. 

 

 

2. BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

Ižanska 10, 1000 Ljubljana 

tel.: 01 2807 606, faks: 01 2807 620  

elektronska pošta: vss@bic-lj.si 

spletna stran: http://www.bic-lj.si/vss 

 

Višja strokovna šola izvaja višješolska študijska programa: 

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Gostinstvo in turizem  60 70 2 30 

Živilstvo in prehrana 70 70 2 30 

 

Informativni dan: Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Višja strokovna šola, Ižanska 10, Ljubljana, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 11. uri in 16. uri za redni in izredni študij; 

 v soboto, 16. 2. 2013, ob 11. uri za redni in izredni študij; 

 Informativni dan bo še v ponedeljek, 4. 3. 2013, ob 16. uri za redni in izredni študij. 

mailto:milena.jerala@guest.arnes.si
http://www.bc-naklo.si/
mailto:vss@bic-lj.si
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3. EKONOMSKA ŠOLA CELJE 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

Mariborska cesta 2, 3000 Celje 

tel.: 03 4285 450, faks: 03 4285 460 

elektronska pošta: referat.visja@escelje.si 

spletna stran: http://www.escelje.si 

 

   Višja strokovna šola izvaja višješolska študijska programa:  

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Ekonomist 100 130 (od tega 30 v Rogaški Slatini in 30 v Mozirju) 5 10 

Organizator socialne mreže  - 50 - 5 

 

Informativni dan: Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola, Mariborska cesta 2, 3000 Celje, velika predavalnica, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 9. uri za redni in ob 15. uri za redni in izredni študij; 

 v soboto, 16. 2. 2013, ob 9. uri za redni in izredni študij. 

 

 

4. EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA BREŽICE 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

Bizeljska cesta 45, 8250 Brežice 

tel.: 07 4992 562, faks: 07 4992 570 

elektronska pošta: vss.brezice@guest.arnes.si 

spletna stran: http://www.vs-kombre.kk.edus.si 

 

Višja strokovna šola izvaja višješolski študijski program: 

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Ekonomist 50 70 2 4 

    

Informativni dan: Ekonomska in trgovska šola Brežice, Višja strokovna šola, predavalnica v P 2 v drugem nadstropju, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 11. uri za redni in izredni študij; 

 v soboto, 16. 2. 2013, ob 11. uri za redni in izredni študij. 

 

 

5. EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

Noršinska ulica 13,  9000 Murska Sobota 

tel.: 02 5213 451, faks: 059 072 326  

elektronska pošta: info@vis-ms.si 

spletna stran: http://www.vss-ms.si  

 

Višja strokovna šola izvaja višješolska študijska programa: 

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Ekonomist 90 50 2 2 

Informatika 45 30 1 2 

 

Informativni dan: Ekonomska šola Murska Sobota, Noršinska ulica 13, v predavalnici N5, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 10. uri in 16. uri; 

 v soboto, 16. 2. 2013, ob 10. uri. 

 

mailto:referat.visja@escelje.si
http://www.escelje.si/
mailto:vss.brezice@guest.arnes.si
http://www.vs-kombre.kk.edus.si/
mailto:info@vis-ms.si
http://www.vss-ms.si/
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6. EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO 

  VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

Ulica talcev 3/a, 8000 Novo mesto 

tel.: 07 3933 267, faks: 07 3933 282 

elektronska pošta: referat@esnm.si 

spletna stran: http://www.esnm-visja.si 

 

Višja strokovna šola izvaja višješolska študijska programa:  

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Ekonomist 70 100 2 2 

Poslovni sekretar  50 50 1 2 

 

Informativni dan: Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola, Ulica talcev 3/a, Novo mesto, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 16. uri; 

 v soboto, 16. 2. 2013, ob 9. uri. 

 

 

7. GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

Sevno 13, 8000 Novo mesto  

tel.: 07 3934 734, 07 3934 737, faks: 07 3934 710  

elektronska pošta: referat-grm@guest.arnes.si 

spletna stran: http://www.vs.grm-nm.si 

 

Višja strokovna šola izvaja višješolske študijske programe:  

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Gostinstvo in turizem  50 45 2 20 

Naravovarstvo 50 45 2 20 

Upravljanje podeželja in krajine 50 45 2 20 

 

Informativni dan: Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola, Sevno 13, Novo mesto, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 11. uri in ob 16.30 uri; 

 v soboto, 16. 2. 2013, ob 11. uri. 

 

 

8. IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

Park mladih 3, p. p. 48, 2000 Maribor 

tel.: 02 3313 432, 02 3208 611, faks: 02 3313 048 

elektronska pošta: visjastrokovna.ic-piramida@guest.arnes.si 

spletna stran: http://www.icp-mb.si 

 

Višja strokovna šola izvaja višješolska študijska programa: 

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Organizator socialne mreže - 50 - 25 

Živilstvo in prehrana 70 50 3 20 

 

Informativni dan: IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA Maribor, Višja strokovna šola, Park mladih 3, Maribor, KDU (klet –

demonstracijska učilnica), in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 11. uri in 15. uri za redni in izredni študij; 

 v soboto, 16. 2. 2013, ob 9. uri za redni in izredni študij. 

 

Dodatni pogoj za vpis v program Organizator socialne mreže je uspešno opravljen preizkus posebne psihofizične sposobnosti. 
Kandidate bo šola o načinu in izvedbi preizkusa nadarjenosti obvestila do 17. junija 2013. 

Preizkus posebne psihofizične sposobnosti zajema: 

1. test za ugotavljanje komunikacijskih in socialnih kompetenc, 

2. osebni razgovor. 

 

 

 

 

http://www.esnm-visja.si/
mailto:referat-grm@guest.arnes.si
http://www.vs.grm-nm.si/
mailto:visjastrokovna.ic-piramida@guest.arnes.si
http://www.icp-mb.si/
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9. PROMETNA ŠOLA MARIBOR 

VIŠJA PROMETNA ŠOLA 

Preradovičeva ul. 33, 2000 Maribor 

telefon referat: 02 42 94 137,  fax referat: 02 42 94 135 

elektronska pošta: referat@vpsmb.net, referat2@vpsmb.net, izredni.referat@vpsmb.net 

spletna stran: http://www.vpsmb.net 

 

Višja strokovna šola izvaja višješolske študijske programe: 

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Ekonomist  45 60 1 1 

Logistično inženirstvo 120 140 1 1 

Varstvo okolja in komunala - 60 - 1 

 

Informativni dan: Prometna šola Maribor, Višja prometna šola, Preradovičeva ul. 33, 2000 Maribor, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 10. in 14. uri za redni študij ter ob 16. uri za izredni študij; 

 v soboto, 16. 2. 2013, ob 10. uri za redni in izredni študij. 

 

 

10. ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje 

tel.: 03 4285 908, 03 4285 910 faks: 03 4285 909  

elektronska pošta: vs-ce.vrtnarstvo@guest.arnes.si 

spletna stran: http://www.hvu.si 

 

Višja strokovna šola izvaja višješolski študijski program:  

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Hortikultura 60 30 2 4 

 

Informativni dan: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 11. uri in 15. uri v predavalnici 25; 

 v soboto, 16. 2. 2013, ob 9. uri v predavalnici 33. 

 

11. ŠOLSKI CENTER CELJE 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

Pot na Lavo 22, 3000 Celje 

tel.: 03 4285 853, faks: 03 4285 888  

 elektronska pošta: vss@sc-celje.si 
 spletna stran: http://www.sc-celje.si/vis 

 

   Višja strokovna šola izvaja višješolske študijske programe:  

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Avtoservisni menedžment 30 30 2 2 

Gradbeništvo 50 50 2 4 

Mehatronika 50 50 2 4 

Strojništvo 70 50 2 4 

 

Informativni dan: Šolski center Celje, Višja strokovna šola, Pot na Lavo 22, Celje, predavalnica B 12, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 10. uri za redni študij in ob 16. uri za redni in izredni študij; 

 v soboto, 16. 2. 2013, ob 9. uri za redni in izredni študij. 

 

mailto:referat@vpsmb.net
mailto:referat2@vpsmb.net
mailto:izredni.referat@vpsmb.net
http://www.vpsmb.net/
mailto:vs-ce.vrtnarstvo@guest.arnes.si
mailto:vss@sc-celje.si
http://www.sc-celje.si/vis
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12. ŠOLSKI CENTER KRANJ 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj   

tel.: 04 2804 000 faks: 04 2804 035  
elektronska pošta: info@sckr.si 

spletna stran: http://499.gvs.arnes.si/tsc/vss 

 

Višja strokovna šola izvaja višješolske študijske programe:  

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Ekonomist 60 50 2 2 

Elektroenergetika 35 35 1 1 

Informatika  60 70 2 2 

Mehatronika 60 70 2 2 

Organizator socialne mreže - 50 - 2 

Poslovni sekretar - 50 - 2 

Varovanje 30 30 1 1 

 

Dodatni pogoj za vpis v program Organizator socialne mreže je uspešno opravljen preizkus posebne psihofizične sposobnosti. 
Kandidate bo šola o načinu in izvedbi preizkusa nadarjenosti obvestila do 17. junija 2013. 

Preizkus posebne psihofizične sposobnosti zajema: 

1. test za ugotavljanje komunikacijskih in socialnih kompetenc, 

2. osebni razgovor. 

 

Informativni dan:  

za programe mehatronika, informatika, elektroenergetika, Šolski center Kranj, Višja strokovna šola, Kidričeva cesta 55, Kranj, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 10. uri za redni študij ter ob 16. uri za redni in izredni študij; 

 v soboto, 16. 2. 2013, ob 10. uri za redni in izredni študij. 

 

za programe ekonomist, poslovni sekretar, organizator socialne mreže, varovanje, Šolski center Kranj, Višja strokovna šola, lokacija 

Župančičeva 22, Kranj, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 9.  in 17. uri; 

 v soboto, 16. 2. 2013, ob 9. uri. 

 

 

13. ŠOLSKI CENTER MARIBOR 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor   

tel.: 02 229 57 56, faks: 02 229 57 69 

elektronska pošta: info@tscmb.si 

spletna stran: http://www.tscmb.si 

 

Dodatna lokacija: 

Lesarska ulica 2, 2000 Maribor   

tel.: 02 42 166 58, faks: 02 4216 675 

elektronska pošta: referat@lesarska-sola-maribor.net 

spletna stran: http://www.lesarska-sola-maribor.net 

 
Višja strokovna šola izvaja višješolske študijske programe: 

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Lesarstvo 50 30 2 20 

Oblikovanje materialov 45 45 1 20 

Strojništvo 50 40 2 20 

 

Dodatni pogoj za vpis v program Oblikovanje materialov je uspešno opravljen preizkus posebne nadarjenosti.  

Za preizkus nadarjenosti kandidat predloži avtorska dela v obliki predstavitvene mape (portfolia): 

1. z najmanj desetimi risbami opazovanih motivov ali izdelkov  maksimalne velikosti 50 x 70 cm, s katerimi dokazuje 

poznavanje in obvladovanje osnovnih zakonitosti prostoročnega risanja. Mapa naj vsebuje risbe v poljubnih risarskih tehnikah.  

ali 

2. z najmanj tremi izdelki (ali pa fotografije izdelkov s kratkim opisom izdelka) izdelanimi iz enega ali več materialov s katerimi 

dokazuje poznavanje in obvladovanje osnovnih tehnik (tehnologij) izdelave ter oblikovanja.  

ali 

3. z najmanj eno maketo, s katero dokazuje poznavanje in obvladovanje osnovnih tehnik oblikovanja (tehnologij), izdelave in 

materiala.  

mailto:info@sckr.si
http://www.tsckr.si/vss/index.htm
mailto:info@tscmb.si
http://www.tscmb.si/
mailto:referat@lesarska-sola-maribor.net
http://www.lesarska-sola-maribor.net/
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Predlagani motivi risb ali predstavljeni izdelki ali makete so lahko deli interiera (npr. pohištvo), eksteriera (npr. različne arhitekture, ulice), 

različni obrtni, industrijski ali umetniški izdelki. 

Kandidat bo izbran na podlagi kvalitete izdelkov, ki jih bo predložil. Predstavitveno mapo ali izdelke oceni komisija, ki jo imenuje 

predavateljski zbor šole. Šola bo kandidate o načinu in izvedbi preizkusa nadarjenosti obvestila do 17. junija 2013. 

 

Informativni dan:  

Za programa lesarstvo, oblikovanje materialov na lokaciji Lesarska ulica 2, Maribor, velika predavalnica v drugem nadstropju, 

Za program strojništvo na lokaciji Zolajeva ulica 12, Maribor, v predavalnici A 305, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 11. uri za redni študij ter ob 16. uri za izredni študij; 

 v soboto, 16. 2. 2013, ob 10. uri za redni in izredni študij. 

 

 

14. ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica 

tel.: 05 6205 770, faks: 05 6205 774 

elektronska pošta: vssreferat@scng.si 

spletna stran: http://www.vss.scng.si 

 

Višja strokovna šola izvaja višješolske študijske programe: 

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Informatika 70 30 2 2 

Mehatronika 70 30 2 2 

Upravljanje podeželja in krajine 70 30 2 2 

 

Informativni dan: Erjavčeva 4a, Nova Gorica, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013 ob 9.30 uri za programe Informatika, Mehatronika za redni študij, ob 16.30 uri za izredni študij; 

 v soboto, 16. 2. 2013 ob 9.00 uri za programe Informatika, Mehatronika za redni in izredni študij. 

V Šempetru pri Gorici, Ulica padlih borcev 26, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013 ob 11.30 uri za program Upravljanje podeželja in krajine za redni študij, ob 18.30 uri za izredni študij; 

 v soboto, 16. 2. 2013 ob 11.00 uri za program Upravljanje podeželja in krajine za redni in izredni študij. 

 

 

15. ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto 

tel.: 07 3932 182, faks: 07 3932 184 

elektronska pošta: vss.nm@guest.arnes.si 

spletna stran: http://www.ecnm.si 

 

Višja strokovna šola izvaja višješolske študijske programe: 

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Elektronika  60 70 2 4 

Informatika  60 60  2 4 

Kozmetika 60 60 (od tega 25 v Izoli) 2 4 

Lesarstvo 30 60  2 4 

Logistično inženirstvo - 70 (od tega 25 v Ljubljani) - 4 

Strojništvo 70 140 (od tega 25 v Murski Soboti) 2 4 

Varstvo okolja in komunale 50 70  2 4 

 

Informativni dan: Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola, Šegova ulica 112, Novo mesto, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 9. uri in 15. uri; 

 v soboto, 16. 2. 2013, ob 9. uri. 

mailto:vssreferat@scng.si
http://www.vss.scng.si/
mailto:vss.nm@guest.arnes.si
http://www.ecnm.si/
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16. ŠOLSKI CENTER POSTOJNA 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

Cesta v Staro vas 2,  6230 Postojna 

tel.: 05 7212 330, faks: 05 7212 334 

elektronska pošta: vs.postojna@guest.arnes.si 

spletna stran: http://www.vspo.si  

 

Višja strokovna šola izvaja višješolske študijske programe:  

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Gozdarstvo in lovstvo  50 50 2 2 

Poslovni sekretar 45 50 1 2 

Strojništvo 50 50 2 2 

 

Informativni dan: Šolski center Postojna, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 2, Postojna, v predavalnici v prvem nadstropju, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 9. uri in 15. uri za program Poslovni sekretar, ob 10. uri in 16. uri za program Strojništvo ter ob 11. uri 

in 17. uri za program Gozdarstvo in lovstvo za redni in izredni študij; 

 v soboto, 16. 2. 2013, ob 9. uri za program Poslovni sekretar, ob 10. uri za program Strojništvo ter ob 11. uri za program 

Gozdarstvo in lovstvo za redni in izredni študij. 

 

 

17. ŠOLSKI CENTER PTUJ 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

Volkmerjeva cesta 19 (Vičava 1), 2250 Ptuj  

tel.: 02 7871 819, 02 7871 812, faks: 02 7871 711 

elektronska pošta: vss@scptuj.si 

spletna stran: http://vss.scptuj.si 

 

Višja strokovna šola izvaja višješolske študijske programe: 

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Bionika 60 50 2 2 

Ekonomist  60 50 (od tega 20 v Slovenskih Konjicah) 2 2 

Mehatronika 70 70 (od tega 30 v Slovenskih Konjicah) 2 2 

Upravljanje podeželja in krajine 30 15 1 2 

 

Informativni dan: Šolski center Ptuj, Višja strokovna šola, Volkmerjeva 19, Ptuj, v predavalnici 304 na Vičavi 1, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 10. uri za redni študij ter ob 16. uri za izredni študij; 

 v soboto, 16. 2. 2013, ob 10. uri za redni in izredni študij. 

 

 

18. ŠOLSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

Koroška cesta 10, 2390 Ravne na Koroškem 

tel.: 02 8750 620 

elektronska pošta: drago.hribernik@guest.arnes.si 

spletna stran: http://visjasolaravne.si 

 

Višja strokovna šola izvaja višješolska študijska programa: 

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Mehatronika  30 30 1 1 

Strojništvo 45 45 1 2 

 

Informativni dan: Šolski center Ravne, Višja strokovna šola, Koroška cesta 10, Ravne na Koroškem, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 11. uri za redni in izredni študij; 

 v soboto, 16. 2. 2013, ob 11. uri za redni in izredni študij. 

 

 

 

 

mailto:vs.postojna@guest.arnes.si
http://www.vspo.si/
mailto:vss@scptuj.si
http://vss.scptuj.si/_
mailto:drago.hribernik@guest.arnes.si
http://visjasolaravne.si/
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19. ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec 

tel.: 02 8846 502, faks: 04 8846 521 

elektronska pošta: visja.sola@sc-sg.si 

spletna stran: http://www.sc-sg.si/visja 

  

Višja strokovna šola izvaja višješolska študijska programa: 

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Ekonomist  90 100 4 5 

Poslovni sekretar 45 60 1 4 

 

Informativni dan: Šolski center Slovenj Gradec, Višja strokovna šola, Koroška ulica 11, Slovenj Gradec, predavalnica P15, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 10. uri; 

 v soboto, 11. 2. 2013, ob 9. uri. 

 

 

20. ŠOLSKI CENTER SREČKA KOSOVELA SEŽANA 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

Kraška ulica 2, 6210 Sežana 

tel.: 05 7313 516, faks: 05 7313 511 

elektronska pošta: vss@viviss.si/vss 

spletna stran: http://www.viviss.si 

  

Višja strokovna šola izvaja višješolska študijska programa: 

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Fotografija  60 45 1 15 

Oblikovanje materialov  60 45 2 15 

 

Dodatni pogoj za vpis v program Oblikovanje materialov in Fotografija je uspešno opravljen preizkus posebne nadarjenosti. 

 

Za preizkus nadarjenosti v programu Fotografija kandidat predloži predstavitveno mapo s fotografskimi deli (portfolio), s katerimi 

dokazuje poznavanje in obvladovanje osnovnih tehnik snemanja in fotografskega videnja ter oblikovanja. Mapa mora vsebovati 20 

avtoriziranih fotografij, formata cca. 24 x 30 cm ali variante formata opremljene na primerni podlagi. Kandidat v mapi predstavi 4 različne 

tematske sklope iz spektra fotografskih področij in jih zagovarja v obliki razgovora pred komisijo, ki jo imenuje predavateljski zbor šole.  

  

Za preizkus nadarjenosti v programu Oblikovanje materialov kandidat predloži avtorska dela, nastala v zadnjih dveh letih, v obliki 

predstavitvene mape (portfolia): 

1. z najmanj desetimi risbami opazovanih motivov ali izdelkov maksimalne velikosti 50 x 70 cm, s katerimi dokazuje poznavanje 

in obvladovanje osnovnih zakonitosti prostoročnega risanja. Mapa naj vsebuje risbe v poljubnih risarskih tehnikah.  

ali  

2. z najmanj tremi izdelki (ali pa fotografije izdelkov s kratkim opisom izdelka) izdelanimi iz enega ali več materialov s katerimi 

dokazuje poznavanje in obvladovanje osnovnih tehnik (tehnologij) izdelave ter oblikovanja.  

ali 

3. z najmanj eno maketo, s katero dokazuje poznavanje in obvladovanje osnovnih tehnik oblikovanja (tehnologij), izdelave in 

materiala.  

Predlagani motivi risb ali predstavljeni izdelki ali makete so lahko deli interiera (npr. pohištvo), eksteriera (npr. različne arhitekture, ulice), 

različni obrtni, industrijski ali umetniški izdelki. 

Kandidat bo izbran na podlagi kvalitete izdelkov, ki jih bo predložil. Predstavitveno mapo ali izdelke oceni komisija, ki jo imenuje 

predavateljski zbor šole. Šola bo kandidate o načinu in izvedbi preizkusa nadarjenosti obvestila do 17. junija 2013. 

 

Informativni dan: Višja strokovna šola, Kraška ulica 2, Sežana, prvo nadstropje, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 10.00 uri in ob 16.00 uri za redni in izredni študij; 

 v soboto, 16. 2. 2013, ob 10.00 uri za redni in izredni študij; 

 v četrtek, 21. 2. 2013, ob 16.00 uri za redni in izredni študij; 

 v torek, 3. 9. 2013, ob 16.00 uri za redni in izredni študij. 

http://www.sc-sg.si/visja
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21. ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur 

tel.: 03 7462 900, 03 7462 902, faks: 03 7462 920  

elektronska pošta: solski.center-sentjur@guest.arnes.si; referat.vsscekg@guest.arnes.si 

spletna stran: http://www.sc-s.si 

 

Višja strokovna šola izvaja višješolske študijske programe:  

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Gostinstvo in turizem  30 45 1 10 

Naravovarstvo 45 30 1 10 

Upravljanje podeželja in krajine  50 30 2 10 

Živilstvo in prehrana 50 45 2 10 

 

Informativni dan: Šolski center Šentjur, Cesta na kmetijsko šolo 9, Šentjur, predavalnica IV, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 11. uri in 16.30 uri za redni in izredni študij; 

 v soboto, 16. 2. 2013, ob 10.30 uri za redni in izredni študij; 

 v soboto, 2. 3. 2013, ob 10. uri za redni in izredni študij. 

 

 

22. ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

Podlubnik 1/B, 4220 Škofja Loka 

tel.: 04 5062 362, faks: 04 5062 309 

elektronska pošta: roman.drole@scsl.si 

spletna stran: http://www.scsl.si 

 

Višja strokovna šola izvaja višješolska študijska programa:  

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Lesarstvo 50 50 2 4 

Strojništvo  70 70 2 4 

 

Informativni dan: Šolski center Škofja Loka, Višja strokovna šola, Podlubnik 1/B, Škofja Loka, predavalnici medpodjetniškega 

izobraževalnega centra v prvem nadstropju št. M115, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 11. uri in 16.30 uri za redni in izredni študij; 

 v soboto, 16. 2. 2013, ob 11. uri za redni in izredni študij. 

mailto:solski.center-sentjur@guest.arnes.si
mailto:referat.vsscekg@guest.arnes.si
http://www.sc-s.si/
mailto:roman.drole@scsl.si
http://www.scsl.si/
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23. ŠOLSKI CENTER VELENJE 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

Trg mladosti 3, 3320 Velenje 

tel.: 03 8960 642, faks: 03 8960 660 

elektronska pošta: vss@scv.si 

spletna stran: http://vss.scv.si  

 

Višja strokovna šola izvaja višješolske študijske programe: 

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Elektronika 45 45 1 3 

Geotehnologija in rudarstvo 30 30 1 2 

Gostinstvo in turizem  40 30 1 3 

Informatika 60 45 2 3 

Mehatronika 45 45 1 3 

Varstvo okolja in komunala - 45 - 3 

 

Informativni dan:  

Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, Velenje, v računalniškem laboratoriju C-108 višje strokovne šole, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 9. uri in 15. uri za redni in izredni študij programov Informatika, Geotehnologija in 

rudarstvo, Gostinstvo in turizem; 

 v soboto, 16. 2. 2013, ob 9. uri za redni in izredni študij programov Informatika, Varstvo okolja in komunala, 

Geotehnologija in rudarstvo ter Gostinstvo in turizem. 

 

Medpodjetniški izobraževalni center, Koroška 62a, Velenje, v laboratoriju M2–113, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 10.30 uri in 15. uri za redni in izredni študij programa Elektronika in Mehatronika; 

 v soboto, 16. 2. 2013, ob 10.30 uri za redni in izredni študij programa Elektronika in Mehatronika. 
 

 

24. ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana 

tel.: 01 2342 454, faks: 01 2342 441  

elektronska pošta: vss@scpet.net     

spletna stran: http://www.scpet.net 

      

Višja strokovna šola izvaja višješolska študijska programa: 

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Ekonomist  70 70 2 4 

Telekomunikacije 70 70 2 4 

 

Informativni dan: 

Šolski center PET, Višja strokovna šola, Celjska ulica 16, Ljubljana, v predavalnicah št. 02 in 03, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 10. uri za redni študij ter ob 15. uri za redni in izredni študij; 

 v soboto, 16. 2. 2013, ob 10. uri za redni in izredni študij. 

 

mailto:vss@scv.si
http://vss.scv.si/
mailto:vss@scpet.net
http://www.scpet.net/
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25. VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM BLED 

      Prešernova 32, 4260 Bled 

      tel.: 04 5753 400, faks: 04 5753 430 

      elektronska pošta: vgs@vgs-bled.si 

      spletna stran: http://www.vgs-bled.si 

 

Višja strokovna šola izvaja višješolska študijska programa: 

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Gostinstvo in turizem 140 50 4 25 

Velnes 50 30 1 15 

 

Informativni dan: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled, Prešernova 32, Bled, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 10. uri in ob 15. uri za redni študij; 

 v soboto, 16. 2. 2013, ob 10. uri za redni in izredni študij. 

 

 

26. VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR 

Zagrebška cesta 18, 2000 Maribor 

tel.: 02 3202 300, faks: 02 3202 301 

elektronska pošta: referat@vsgt-mb.si 

spletna stran: http://www.vsgt-mb.si 

 

Višja strokovna šola izvaja višješolska študijska programa: 

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Gostinstvo in turizem 140 100 4 20 

Velnes 50 30 2 15 

 

Informativni dan: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor, Zagrebška cesta 18, Maribor - Tezno, velika predavalnica  

v 1. nadstropju, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 11. uri za redni in ob 15. uri za redni in izredni študij; 

 v soboto, 16. 2. 2013, ob 10. uri za redni in izredni študij. 

 

 

XVI. ZASEBNE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE   

 

Zasebni višji strokovni šoli s koncesijo 

 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport financira dva programa rednega študija (poslovni sekretar, medijska produkcija) na 

dveh zasebnih šolah, in sicer: 

 

1. DOBA EPIS, 

 VIŠJA STROKOVNA ŠOLA MARIBOR 

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor 

tel.: 02 2283 876, faks: 02 2283 861 

elektronska pošta: vss@doba.si 

spletna stran: http://www.doba.si 

 

Višja strokovna šola izvaja višješolske študijske programe:  

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Ekonomist - 150 - 1 

Informatika - 70 - 1 

Kozmetika - 50 - 1 

Organizator socialne mreže  - 100 - 1 

Poslovni sekretar 70 100 1 1 

Varstvo okolja in komunala - 50 - 1 

Velnes (Doba) - 50 - 1 

 

Dodatni pogoj za vpis v program Organizator socialne mreže je uspešno opravljen preizkus posebne psihofizične sposobnosti. 

Kandidate bo šola o načinu in izvedbi preizkusa nadarjenosti obvestila do 17. junija 2013. 

mailto:vgs@vgs-bled.si
http://www.vgs-bled.si/
mailto:vss@doba.si
http://www.doba.si/
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Preizkus posebne psihofizične sposobnosti zajema: 

1. test za ugotavljanje komunikacijskih in socialnih kompetenc; 

2. osebni razgovor. 

 

O izbiri kandidatov pri preizkusu psihofizične sposobnosti odloča študijska komisija in višja strokovna šola pisno obvesti kandidate o 

rezultatih. 

 

Informativni dan: Doba, Višja strokovna šola Maribor, Prešernova ulica 1, Maribor, v predavalnici v prvem nadstropju, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 10. uri in 15. uri za redni študij, ter ob 11. uri in 16. uri za izredni študij; 

 v soboto, 16. 2. 2013, ob 10. uri za redni in izredni študij; 

 vsak mesec, in sicer drugi četrtek v mesecu ob 16. uri. 

 

 
2. INŠTITUT IN AKADEMIJA ZA MULTIMEDIJE 

OE VIŠJA ŠOLA ZA MULTIMEDIJE 

Leskoškova 12, 1000 Ljubljana 

tel.: 01 5240 044, 041 968 405  

elektronska pošta: referat@iam.si 

spletna stran: http://www.iam.si 

 

Višja strokovna šola izvaja višješolski študijski program: 

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Medijska produkcija 60 70 1 1 

 

Dodatni pogoj za vpis v program Medijska produkcija je uspešno opravljen preizkus posebne nadarjenosti. Kandidate bo šola o 

načinu in izvedbi preizkusa nadarjenosti obvestila do 17. junija 2013. 

Preizkus nadarjenosti je sestavljen iz dveh delov: 

 V prvem delu kandidati pripravite vizualno sporočilo oz. multimedijski izdelek.  

 V drugem delu preizkusa boste izdelek predstavili pred študijsko komisijo in pri tem dokazali svoje kreativne sposobnosti.  

O izbiri kandidatov pri preizkusu nadarjenosti odloča študijska komisija. Potrdilo o opravljenem preizkusu izda pristojni organ višje 

strokovne šole in velja eno leto. 

 

Informativni dan: Multimedijski center IAM, Leskoškova 12, Ljubljana, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 10. uri in 16. uri za redni in izredni študij; 

 v soboto, 16. 2. 2013, ob 10. uri za redni in izredni študij. 

 

 

Zasebne višje strokovne šole brez koncesije 

 
Zasebne višje strokovne šole razpisujejo samo izredni študij. 

 

 

3. ABITURA, d. o. o. Celje 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

Lava 7, 3000 Celje   

tel.: 03 4287 569, 03 4285 532, faks: 03 4285 540 

elektronska pošta: referat-vis@abitura.si 

spletna stran: http://www.abitura.si 

 

Višja strokovna šola izvaja višješolske študijske programe:  

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Ekonomist - 140 (od tega 50 v Zagorju) - 15 

Poslovni sekretar - 120 (od tega 50 v Zagorju) - 15 

Varovanje - 80 (od tega 30 v Zagorju) - 15 

 

Informativni dan: Abitura, d.o.o., Višja strokovna šola,  Lava 7, Celje, v predavalnici v tretjem nadstropju, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 16.30; 

 v soboto, 16. 2. 2013, ob 9.00. 

Enota Zagorje, Zasavska ljudska univerza Trbovlje, Grajska 2, 1410 Zagorje, v predavalnici, in sicer: 

 v četrtek, 21. 2. 2013, ob 16.30. 

 

 

 

mailto:referat@iam.si
http://www.iam.si/
mailto:referat-vis@abitura.si
http://www.abitura.si/
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4. B2 d. o. o. 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

Tržaška cesta 42, 1000 Ljubljana 

tel.:  01 2444 210, faks: 01 2444 223 

elektronska pošta: lidija.weis@b2.eu 

spletna stran: http://www.spletni-studij.eu 

 

Višja strokovna šola izvaja višješolske študijske programe: 

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Ekonomist - 120 - 60 

Informatika  - 60 - 30 

Logistično inženirstvo - 30 - 15 

Organizator socialne mreže - 35 - 15 

Poslovni sekretar - 60 - 30 

Varovanje - 50 - 25 

Velnes - 40 - 20 

 

Dodatni pogoj za vpis v program Organizator socialne mreže je uspešno opravljen preizkus posebne psihofizične sposobnosti. 
Kandidate bo šola o načinu in izvedbi preizkusa nadarjenosti obvestila do 17. junija 2013. 

Preizkus posebne psihofizične sposobnosti zajema: 

1. test za ugotavljanje komunikacijskih in socialnih kompetenc; 

2. osebni razgovor. 

 

Informativni dan: B2, d. o. o., Tržaška cesta 42, Ljubljana, v predavalnici v prvem nadstropju, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 10. uri in 15. uri; 

 v soboto, 16. 2. 2013, ob 10. uri. 

 

 B2 d. o. o. , enota Maribor 

Glavni trg 17, 2000 Maribor 

tel.:  02 2345 286, faks: 02 2345 282 

elektronska pošta: lidija.weis@b2.eu 

spletna stran: http://www.spletni-studij.eu 

 

Višja strokovna šola izvaja višješolske študijske programe: 

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Ekonomist - 120 - 60 

Informatika  - 30 - 10 

Logistično inženirstvo - 30 - 15 

Poslovni sekretar - 60 - 30 

Varovanje - 40 - 20 

 

Informativni dan: B2 d.o.o., Glavni trg 17, Maribor, v predavalnici v prvem nadstropju, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 10. uri in 15. uri; 

 v soboto, 16. 2. 2013, ob 10. uri. 

 

 

5. B&B izobraževanje in usposabljanje d. o. o. 

OE VIŠJA STROKOVNA ŠOLA V KRANJU 

Cesta Staneta Žagarja 27a, 4000 Kranj 

tel.: 04 2808 304, 031 375 790, faks: 04 2808 305  

elektronska pošta: referat@bb.si 

spletna stran: http://www.bb.si 

 

Višja strokovna šola izvaja višješolske študijske programe: 

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Ekonomist  - 150 (od tega 45 v Kamniku in 45 v Radovljici) - 22 

Logistično inženirstvo  - 60 - 15 

Poslovni sekretar - 105 (od tega 45 v Kamniku) - 22 

 

Informativni dan: B&B izobraževanje in usposabljanje d. o. o., Ljubljanska cesta 30, Kranj, v Kamniku: Ljubljanska cesta 58, Domžale, v 

prostorih stare knjižnice, v Radovljici: Gorenjska cesta 31, in sicer:  

http://www.spletni-studij.eu/
mailto:referat@bb.si
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 v petek, 15. 2. 2013, ob 10. uri in 16.30 uri; 

 v soboto, 16. 2. 2013, ob 9. uri; 

 v petek, 22. 2. 2013, ob 16. uri. 

 

OE VIŠJA STROKOVNA ŠOLA V LJUBLJANI 

 Letališka cesta 16, 1000 Ljubljana 

tel.: 01 5474 505, 041 312 330, faks: 01 5474 509  

 

Višja strokovna šola izvaja višješolski študijski program: 

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Logistično inženirstvo - 120 - 30 

 

Informativni dan: B&B izobraževanje in usposabljanje d. o. o., Letališka cesta 16, Ljubljana, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 10. uri in 16.30 uri; 

 v soboto, 16. 2. 2013, ob 9. uri; 

 v petek, 22. 2. 2013, ob 16. uri. 

 

6. CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

Kardeljeva ploščad 27a, 1000 Ljubljana   

tel.: 01 5897 662, faks: 01 5655 920 

elektronska pošta: julijana.cosic@cpu.si 

spletna stran: http://www.cpu.si 

 

Višja strokovna šola izvaja višješolske študijske programe: 

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Ekonomist  - 60 - 5 

Gradbeništvo - 40 - 5 

Informatika - 80 - 5 

Poslovni sekretar - 20 - 2 

Varovanje - 40 - 5 

 

Informativni dan: CPU, Višja strokovna šola, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 15. uri; 

 vsak delavnik med 9. in 15. uro v referatu šole. 

 

Enota Kranj; Cesta Staneta Žagarja 1, Kranj  

tel.: 01 5897 662, 04 2804 817 

elektronska pošta: julijana.cosic@cpu.si 

spletna stran: http://www.cpu.si 

 

Višja strokovna šola izvaja višješolski študijski program:  

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Varovanje - 25 - 2 

 

Informativni dan: CPU, Višja strokovna šola, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 15. uri; 

 vsak delavnik med 9. in 15. uro v referatu šole. 

 

Enota Ptuj; Mestni trg 2, 2250 Ptuj   

tel.: 01 5897 662, 02 7492 158 

elektronska pošta: julijana.cosic@cpu.si 

spletna stran: http://www.cpu.si 

 

Višja strokovna šola izvaja višješolski študijski program:  

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Informatika - 30 - - 

 

Informativni dan: v prostorih LU Ptuj, in sicer: 

mailto:julijana.cosic@cpu.si
http://www.cpu.si/
mailto:julijana.cosic@cpu.si
http://www.cpu.si/
mailto:julijana.cosic@cpu.si
http://www.cpu.si/
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 v petek, 15. 2. 2013, ob 15. uri; 

 vsak delavnik med 9. in 15. uro v referatu šole. 

 

 

7. EDC Kranj 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

Gorenjesavska cesta 9, 4000 Kranj 

tel.:  04 2361 124, 04 2361 120, 041 351 164,  

elektronska pošta: edc.visja@guest.arnes.si 

spletna stran: http://www.edckranj.com 

     

Višja strokovna šola izvaja višješolska študijska programa:  

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Gradbeništvo - 45 - 5 

Varstvo okolja in komunala - 45 - 5 

 

Informativni dan: EDC Kranj, Višja strokovna šola, Gorenjesavska cesta 9, Kranj, v predavalnici v prvem nadstropju, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 15.30 uri. 

 

 

8. ERUDIO 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana 

tel.:  01 5483 762, 01 5483 761, 040 477 380,  

elektronska pošta: visjasola@erudio.si , 

spletna stran: http://www.erudio.si 

 
Višja strokovna šola izvaja višješolske študijske programe: 

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Ekonomist - 332 - 121 

Gostinstvo in turizem - 190(od tega 35 v Postojni) - 70 

Gradbeništvo - 110 (od tega 35 v Postojni) - 20 

Logistično inženirstvo - 35 - 17 

Mehatronika - 34 - 16 

Organizator socialne mreže - 68 - 34 

Poslovni sekretar - 43 - 21 

Varstvo okolja in komunala - 91 - 45 

 

Dodatni pogoj za vpis v program Organizator socialne mreže je uspešno opravljen preizkus posebne psihofizične sposobnosti. 
Kandidate bo šola o načinu in izvedbi preizkusa nadarjenosti obvestila do 17. junija 2013. 

Preizkus posebne psihofizične sposobnosti zajema: 

1. test za ugotavljanje komunikacijskih in socialnih kompetenc, 

2. osebni razgovor. 

 

Informativni dan: ERUDIO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA, Litostrojska cesta 40, Ljubljana, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 15. uri in 17. uri; 

 v soboto, 16. 2. 2013, ob 9. uri in 11. uri; 

 vsak prvi četrtek v mesecu ob 15. uri. 

 

Na lokaciji, Ljudska univerza Postojna, Ljubljanska cesta 2, 6230 Postojna: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 16. uri za program Gradbeništvo in Gostinstvo in turizem; 

 

 

 

9. GEA COLLEGE CVŠ,  

 Družba za višješolsko izobraževanje – Center višjih šol, d. o. o.  

Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana   

tel.: 01 5881 300, 01 5881 344 faks: 01 5688 213 

elektronska pošta: cvs@gea-college.si 

spletna stran: http://www.gea-college.si 

  

Višja strokovna šola izvaja višješolska študijska programa:  

 

mailto:edc.visja@guest.arnes.si
http://www.edckranj.com/
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Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Ekonomist - 145 - - 

Poslovni sekretar - 60 - - 

 

Informativni dan: GEA College, Dunajska cesta 156 (stolp WTC, medetaža A), Ljubljana, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 9. uri in 14. uri; 

 v soboto, 16. 2. 2013, ob 9. uri. 

 

Enota Piran; Kidričevo nabrežje 2, 6330 Piran 

elektronska pošta: cvs@gea-college.si 

spletna stran: http://www.gea-college.si 

 

Višja strokovna šola izvaja višješolska študijska programa:  

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Ekonomist - 130 - - 

Poslovni sekretar - 30 - - 

 

Informativni dan: GEA College, Dunajska cesta 156 (stolp WTC, medetaža A), Ljubljana, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 9. uri in 14. uri; 

 v soboto, 16. 2. 2013, ob 9. uri. 

 

Enota Ptuj; Mestni trg 2, 2250 Ptuj   

tel.: 02 7492 150, 02 7492 158, faks: 02 7492 156 

elektronska pošta: cvs@gea-college.si 

spletna stran: http://www.gea-college.si 

 

Višja strokovna šola izvaja višješolski študijski program:  

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Ekonomist - 35 - - 

 

Informativni dan: Ljudska univerza Ptuj, Mestni trg 2, Ptuj, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 12.00 uri. 

 

10. GLOTTA NOVA, center za novo znanje, d. o. o. 

 Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes  

Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana   

tel.: 01 5200 671, faks: 01 5200 676 

elektronska pošta: jelica@glottanova.si 

spletna stran: http://www.glottanova.si www.vsskv.si 

  

Višja strokovna šola izvaja višješolska študijska programa:  

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Velnes - 70 - - 

 

Informativni dan: v prostorih Višje šole za kozmetiko in velnes Ljubljana, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 17. uri; 

 v soboto, 16. 2. 2013, ob 9. uri. 

 

 

 

11. IZOBRAŽEVALNI CENTER ENERGETSKEGA SISTEMA  

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana 

tel.: 01 4742 635, 01 5474 505, faks: 01 4742 632, 01 5474 509 

elektronska pošta: biba.drol@ices.si 

spletna stran: http://www.ices.si 

 

 

 

 

 

mailto:cvs@gea-college.si
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Višja strokovna šola izvaja višješolske študijske programe:  

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Elektroenergetika - 100 - 8 

Elektronika - 50 - 4 

Informatika - 80 - 8 

Strojništvo - 65 - 10 

 

Informativni dan:  

v Ljubljani: ICES izobraževalni center energetskega sistem, Hajdrihova 2, Ljubljana bo potekal na Letališki 16, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 10. uri in 16.30 uri za izredni študij; 

 v soboto 16. 2. 2013 ob 9. uri izredni študij; 

 v petek 22. 2. 2013 ob 16 uri. 

 

 

12. IZOBRAŽEVALNI CENTER GEOSS D. O. O. 

OE VIŠJA STROKOVNA ŠOLA, Litija 

Trg na Stavbah 8a, 1270 Litija  

tel.: 01 8980 570, faks.: 01 8980 575 

elektronska pošta: info@ic-geoss.si 

spletna stran: http://www.ic-geoss.si 

 

Višja strokovna šola izvaja višješolske študijske programe: 

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Ekonomist - 40 - 10 

Organizator socialne mreže - 45  - 10 

Strojništvo - 40 - 10 

 

Dodatni pogoj za vpis v program Organizator socialne mreže je uspešno opravljen preizkus posebne psihofizične sposobnosti. Kandidate 

bo šola o načinu in izvedbi preizkusa nadarjenosti obvestila do 17. junija 2013. Preizkus posebne psihofizične sposobnosti zajema: 

 preizkus za ugotavljanje komunikacijskih in socialnih kompetenc, 

 osebni razgovor. 

 

O izbiri kandidatov pri preizkusu psihofizične sposobnosti odloča študijska komisija, šola pisno obvesti kandidate o rezultatih. 

 

Informativni dan:  IC Geoss d. o. o. Trg na Stavbah 8a, 1270 Litija, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 16. uri; 

 kasneje vsak prvi ponedeljek v mesecu med 9. in 17. uro,  po predhodnem dogovoru. 

 

 

13. Izobraževalni center Memory, d. o. o. 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

Dutovlje 32, 6221 Dutovlje  

tel.:  05 7642 027, 05 7642 132, faks: 05 7642 028 

elektronska pošta: ksenija.turk@guest.arnes.si; memory@siol.net 

     

Višja strokovna šola izvaja višješolski študijski program: 

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Ekonomist - 60 - 15 

 

Informativni dan: Izobraževalni center Memory, Višja strokovna šola, Dutovlje 32, Dutovlje, v predavalnici Višje strokovne šole, in 

sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 17. uri. 

 

Enota Koper; Ferrarska 30, 6000 Koper  

tel.:  05 6311 313, 05 6311 314, faks: 05 6311 314 

elektronska pošta: memory.koper@siol.net 
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Višja strokovna šola izvaja višješolski študijski program: 

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Ekonomist - 60 - 15 

 

Informativni dan: Izobraževalni center Memory, Višja strokovna šola, Ferrarska 30, Koper, objekt »barka«, po zunanjem stopnišču v 1. 

nadstropju v predavalnici Višje strokovne šole, in sicer: 

 v soboto, 16. 2. 2013, ob 10. uri.  

 

 

14. INTER-ES, d. o. o. 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana 

tel.: 01 2000 230, faks: 01 2000 231 

elektronska pošta: info@inter-es.si 

spletna stran: http://www.inter-es.si 

 

Višja strokovna šola izvaja višješolska študijska programa: 

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Ekonomist - 65 (od tega 20 v Črnomlju) - 5 

Logistično inženirstvo - 45 - 5 

 

Informativni dan: Inter-es, d. o. o., Višja strokovna šola, Cesta na Brdo 85, Ljubljana, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 16. uri; 

 vsak delavnik med 8. in 16. uro. 

 

 

15. Izobraževalni zavod HERA Ljubljana 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

Kržičeva 7, 1000 Ljubljana 

tel.: 01 2300 180, faks: 01 2300 190 

elektronska pošta: vss@iz-hera.si 

spletna stran: http://www.iz-hera.si 

 

Višja strokovna šola izvaja višješolske študijske programe:   

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Ekonomist  - 105 - 15 

Logistično inženirstvo - 30 - - 

Medijska produkcija - 45 - - 

Organizator socialne mreže - 50 - - 

Poslovni sekretar - 45 - 15 

Strojništvo - 60 - - 

Varstvo okolja in komunala - 30 - - 

 

Dodatni pogoj za vpis v program Medijska produkcija je uspešno opravljen preizkus posebne nadarjenosti. Kandidate bo šola o 

načinu in izvedbi preizkusa nadarjenosti obvestila do 17. junija 2013. 

Preizkus nadarjenosti je sestavljen je iz dveh delov: 

 V prvem delu kandidati pripravite vizualno sporočilo oz. multimedijski izdelek.  

 V drugem delu preizkusa boste izdelek predstavili pred študijsko komisijo in pri tem dokazali svoje kreativne sposobnosti. O 

izbiri kandidatov pri preizkusu nadarjenosti odloča študijska komisija. Potrdilo o opravljenem preizkusu izda pristojni organ 

višje strokovne šole in velja dve leti. 

 

Dodatni pogoj za vpis v program Organizator socialne mreže je uspešno opravljen preizkus posebne psihofizične sposobnosti. 
Kandidate bo šola o načinu in izvedbi preizkusa nadarjenosti obvestila do 17. junija 2013. 

Preizkus posebne psihofizične sposobnosti zajema: 

1. preizkus za ugotavljanje komunikacijskih in socialnih kompetenc, 

2. osebni razgovor. 

O izbiri kandidatov pri preizkusu psihofizične sposobnosti odloča študijska komisija in višja strokovna šola pisno obvesti kandidate o 

rezultatih. 

 

Informativni dan: Kržičeva 7, Ljubljana, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 17. uri; 
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 v soboto, 16. 2. 2013, ob 9. uri. 

 

Enota  Kočevje; Trg zbora odposlancev 3, 1330 Kočevje  

tel.: 01 8938 273 

 

Višja strokovna šola izvaja višješolski študijski program: 

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Ekonomist - 30 - - 

 

Informativni dan: Ljudska univerza Kočevje, Trg zbora odposlancev 30, Kočevje, in sicer: 

 po telefonu 01 89 38 273. 

 

 

16. Izobraževalno-razvojni zavod IZRAZ 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

Poklukarjeva 70, 1000 Ljubljana 

tel.: 01 2528 160, 031 389 167, faks: 01 2528 165 

elektronska pošta: info@izraz.si 

spletna stran: http://www.izraz.si 

 

Višja strokovna šola izvaja višješolske študijske programe:  

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Ekonomist  - 120 - 4 

Kozmetika - 40 - 4 

Mehatronika - 30 - 4 

Poslovni sekretar - 60 - 4 

Velnes - 60 - 4 

Varstvo okolja in komunala - 50 - 4 

 

Informativni dan: Ilirija d.d., Tržaška cesta 32, stavba F, 2. nadstropje,  in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 16. uri; 

 v soboto, 16. 2. 2013, ob 11. uri. 

 

 

17. LAMPRET CONSULTING, d. o. o. 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica  

tel.: 05 3382 700, faks.: 05 3382 705  

elektronska pošta: visjasola@lampret-consulting.si 

spletna stran: http://www.lampret-consulting.si 

 

Višja strokovna šola izvaja višješolska študijska programa: 

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Ekonomist - 135 (od tega 45 v Ilirski Bistrici) - 10 

Poslovni sekretar - 70 - 2 

 

Informativni dan: Lampret Consulting, d.o.o., Višja strokovna šola, Ulica tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, od 9. do 16. ure; 

 v torek, 19. 2. 2013 ob 16 uri;  

 v četrtek, 12. 9. 2013, ob 16 uri. 
Podružnica Ilirska Bistrica: Osnovna šola Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica, Župančičeva ulica 7, in sicer 

 v sredo, 20. 2. 2013 ob 17. uri; 

 v torek, 10. 9. 2013 ob 17. uri. 

 

Informacije osebno na sedežu šole ali po telefonu, lahko dobite ob ponedeljkih med 13. in 16. uro,  

ob sredah med 9.  in 17. uro ter ob petkih med  9. in 12. uro. 
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18. LEILA, izobraževanje in raziskovanje d. o. o. 

OE VIŠJA STROKOVNA ŠOLA   

Mencingerjeva 7, 1000 Ljubljana   

tel.: 040 561 896, 

elektronska pošta: irena.marinko@guest.arnes.si 

spletna stran: http://www.leila.si 

   

 Višja strokovna šola izvaja višješolski študijski program:  

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Poslovni sekretar - 90 - 20 

 

Informativni dan: Leila, d. o. o., Višja strokovna šola, Mencingerjeva 7, Ljubljana, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 16. uri; 

 možno se je dogovoriti za drug termin (po telefonu 040 561 896). 

 

 

19. MUCH, izobraževanje, d. o. o. 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana 

tel.: 01 4237 860, faks: 01 4237 875  

elektronska pošta: info@much.si, alja.stropnik@much.si  

spletna stran: http://www.muchvs.si 

 

Višja strokovna šola izvaja višješolski študijski program: 

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Ekonomist - 150 - - 

 

Informativni dan: Much, d. o. o., Koprska ulica 94 (Vič), Ljubljana, in sicer: 

 v sreda, 6. 2. 2013, ob 17. uri; 

 v petek, 15. 2. 2013 ob 17. uri; 

 v sredo 13. 2. 2013 ob 17. uri. 

 

 

20. PRAH, Izobraževalni center 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA 

Kidričeva ulica 28, 3250 Rogaška Slatina  

tel.:  03 8191 980, 040 196 611 

elektronska pošta: izobrazevanje@prah.si 

spletna stran: http://www.prah.si 

 

Višja strokovna šola izvaja višješolski študijski program: 

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Logistično inženirstvo - 30 - 10 

 

Informativni dan: Višja strokovna šola Rogaška Slatina, Kidričeva ulica 28, 3250 Rogaška Slatina v predavalnici 5, in sicer:  

 v petek, 15. 2. 2013, ob 10. uri in ob 16. uri; 

 v soboto, 16. 2. 2013, ob 10. uri, 

 vsak delavnik med 9. in 15. uro v referatu šole, po predhodnem dogovoru. 

 

Enota Ljubljana; Središka ulica 4, 1000 Ljubljana  

tel.:  030 315  314 

elektronska pošta: ljubljana@prah.si 

             

Višja strokovna šola izvaja višješolski študijski program: 

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Logistično inženirstvo - 50 - 10 

 

Informativni dan: Višja strokovna šola Rogaška Slatina, Središka ulica 4, 1000 Ljubljana v predavalnici 1, in sicer:  

         v petek, 15. 2. 2013, ob 17. uri; 

mailto:irena.marinko@guest.arnes.si
http://www.leila.si/
mailto:info@much.si
mailto:alja.stropnik@much.si
http://www.prah.si/
mailto:ljubljana@prah.si
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         v soboto, 16. 2. 2013, ob 9. uri.  
 vsak delavnik med 9. in 15. uro v referatu šole, po predhodnem dogovoru. 

 

 

21. SKALDENS, zasebni zdravstveni zavod 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA USTNE HIGIENIKE 

Ulica bratov Jančar 25, 1117 Ljubljana  

tel.:  041 606 579 

elektronska pošta: info@skaldens.si 

spletna stran: http://www.skaldens.si 

 

Višja strokovna šola izvaja višješolski študijski program: 

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Ustni higienik - 24 - - 

 

Informativni dan: predavalnica Stomatološke klinike, Hrvatski trg 6, Ljubljana, in sicer:  

 v petek, 15. 2. 2013, ob 15. uri; 

 v soboto, 16. 2. 2013, ob 9. uri.  

 

 

22. VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ACADEMIA Maribor 

Glavni trg 17/b, 2000 Maribor   

tel.: 02 2283 535, faks: 02 2283 549 

elektronska pošta: info@academia.si 

spletna stran: http://www.academia.si 

 

Višja strokovna šola izvaja višješolske študijske programe: 

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

redni izredni redni  izredni  

Ekonomist - 60 - 5 

Gradbeništvo  - 60 - 5 

Medijska produkcija - 50 - 5 

Strojništvo - 60 - 5 

Varovanje - 60 - 5 

 

Dodatni pogoj za vpis v program Medijska produkcija je uspešno opravljen preizkus posebne nadarjenosti. Kandidate bo šola o 

načinu in izvedbi preizkusa nadarjenosti obvestila do 17. junija 2013. 

Preizkus nadarjenosti je sestavljen je iz dveh delov: 

 v prvem delu kandidati pripravite vizualno sporočilo oz. multimedijski izdelek (predstavitev v Power Pointu ipd.) ali spletno 

stran (HTML) ali animacijo (Flash ipd.) ali video prispevek (na kaseti VHS, DV, CD-ROMU ipd.).  

 v drugem delu preizkusa boste izdelek predstavili pred študijsko komisijo in pri tem dokazali svoje kreativne sposobnosti.   

 

O izbiri kandidatov pri preizkusu nadarjenosti odloča študijska komisija. Potrdilo o opravljenem preizkusu izda pristojni organ višje 

strokovne šole in velja dve leti. 

 

Informativni dan: v veliki dvorani v 4. nadstropju višje strokovne šole, Glavni trg 17/b, Maribor, in sicer: 

 v petek, 15. 2. 2013, ob 10. in 16.30. uri; 

 v soboto, 16. 2. 2013, ob 10. uri. 

 

 

 

 

Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko dobite na posameznih višjih strokovnih šolah. 

http://www.academia.si/
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XVII. PREGLED SKUPNIH VPISNIH MEST V VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH 

 

JAVNE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE PROGRAM REDNI IZREDNI SKUPAJ 

1. Biotehniški center Naklo 

hortikultura 45 30 75 

naravovarstvo 45 30 75 

upravljanje podeželja in krajine 45 30 75 

2. Biotehniški izobraževalni center Ljubljana 
gostinstvo in turizem 60 70 130 

živilstvo in prehrana 70 70 140 

3. Ekonomska šola Celje 
ekonomist 100 130 230 

organizator socialne mreže - 50 50 

4. Ekonomska in trgovska šola Brežice ekonomist 50 70 120 

5. Ekonomska šola Murska Sobota 
ekonomist 90 50 140 

informatika 45 30 75 

6. Ekonomska šola Novo mesto 
ekonomist 70 100 170 

poslovni sekretar 50 50 100 

7. Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma 

gostinstvo in turizem 50 45 95 

naravovarstvo 50 45 95 

upravljanje podeželja in krajine 50 45 95 

8. Izobraževalni center Piramida Maribor 
organizator socialne mreže - 50 50 

živilstvo in prehrana 70 50 120 

9. Prometna šola Maribor 

ekonomist 45 60 105 

logistično inženirstvo 120 140  260 

varstvo okolja in komunala - 60 60 

10. Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje hortikultura 60 30 90 

11. ŠC Celje 

avtoservisni menedžment 30 30 60 

gradbeništvo 50 50 100 

mehatronika 50 50 100 

strojništvo 70  50  120 

12. ŠC Kranj 

ekonomist 60 50 110 

elektroenergetika 35 35 70 

informatika 60 70 130 

mehatronika 60 70 130 

organizator socialne mreže - 50 50 

poslovni sekretar - 50 50 

varovanje 30 30 60 

13. ŠC Maribor 

lesarstvo 50 30 80 

oblikovanje materialov 45 45 90 

strojništvo 50 40 90 

14. ŠC Nova Gorica 

informatika 70 30 100 

mehatronika 70 30 100 

upravljanje podeželja in krajine 70 30 100 

15. ŠC Novo mesto 

elektronika 60 70 130 

informatika 60 60 120 

kozmetika 60 60 120 

lesarstvo 30 60 90 

logistično inženirstvo - 70  70 

strojništvo  70 140  210 

varstvo okolja in komunala 50 70 120 

16. ŠC Postojna 

gozdarstvo in lovstvo 50 50 100 

poslovni sekretar 45 50 95 

strojništvo 50 50 100 

17. ŠC Ptuj 

bionika 60 50 110 

ekonomist 60 50 110 

mehatronika 70 70 140 

upravljanje podeželja in krajine 30 15 45 

18. ŠC Ravne na Koroškem 
mehatronika 30 30 60 

strojništvo 45 45 90 

19. ŠC Slovenj Gradec 
ekonomist 90 100 190 

poslovni sekretar 45 60 105 

20. ŠC Srečka Kosovela Sežana 
fotografija 60 45 105 

oblikovanje materialov  60 45 105 

21. ŠC Šentjur 

 

gostinstvo in turizem 30 45 75 

naravovarstvo 45 30 75 

upravljanje podeželja in krajine 50 30 80 

živilstvo in prehrana 50 45 95 

22. ŠC Škofja Loka 
lesarstvo 50 50 100 

strojništvo 70 70 140 
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23. ŠC Velenje 

 

elektronika 45 45 90 

geotehnologija in rudarstvo 30 30 60 

gostinstvo in turizem 40 30 70 

informatika 60 45 105 

mehatronika 45 45 90 

varstvo okolja in komunala - 45 45 

24. ŠC PET Ljubljana 
ekonomist 70 70 140 

telekomunikacije 70 70 140 

25. VSŠ za gostinstvo in turizem Bled 
gostinstvo in turizem 140 50 190 

velnes 50 30 80 

26. VSŠ za gostinstvo in turizem Maribor 
gostinstvo in turizem 140 100 240 

velnes 50 30 80 

SKUPAJ  3.975 4.025 8.000 

 

 

 

    

 

ZASEBNE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 

 

PROGRAM REDNI IZREDNI SKUPAJ 

1. DOBA EPIS Maribor 

ekonomist - 150 150 

 informatika - 70 70 

 kozmetika - 50 50 

 organizator socialne mreže - 100 100 

 poslovni sekretar * 70 100 170 

 varstvo okolja in komunala - 50 50 

 velnes (Doba) - 50 50 

2. Inštitut in akademija za multimedije Ljubljana  medijska produkcija * 60 70 130 

3. Abitura Celje 

 ekonomist - 140 140 

 poslovni sekretar - 120 120 

 varovanje - 80 80 

4. B2 

 ekonomist - 240 240 

 informatika - 90 90 

 logistično inžinirstvo - 60 60 

 organizator socialne mreže - 35 35 

 poslovni sekretar - 120 120 

varovanje - 90 90 

velnes - 40 40 

5. B&B 

 ekonomist - 150 150 

 logistično inženirstvo - 180 180 

 poslovni sekretar - 105 105 

6. CPU 

 ekonomist - 60 60 

 gradbeništvo - 40 40 

 informatika - 110 110 

 poslovni sekretar  20 20 

 varovanje - 65 65 

7. EDC Kranj 
 gradbeništvo - 45 45 

 varstvo okolja in komunala - 45 45 

8. ERUDIO, Ljubljana 

 

 ekonomist - 332 332 

 gostinstvo in turizem - 190 190 

 gradbeništvo - 110 110 

logistično inženirstvo - 35 35 

mehatronika - 34 34 

organizator socialne mreže - 68 68 

poslovni sekretar - 43 43 

varstvo okolja in komunala - 91 91 

9. Gea College 
 ekonomist - 310 310 

 poslovni sekretar - 90 90 

10. GLOTTA NOVA, VSŠ velnes - 70 70 

11. ICES Ljubljana 

 elektroenergetika - 100 100 

 elektronika - 50 50 

 informatika - 80 80 

 strojništvo - 65 65 

12. IC Geoss Litija 

 ekonomist - 40 40 

 organizator socialne mreže - 45 45 

 strojništvo - 40 40 

13. IC Memory  ekonomist - 120 120 

14. INTER-ES, Ljubljana 
 ekonomist - 65 65 

 logistično inženirstvo - 45 45 
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15. IZ Hera, Ljubljana 

 ekonomist - 135 135 

 logistično inženirstvo - 30 30 

 medijska produkcija - 45 45 

 organizator socialne mreže - 50 50 

 poslovni sekretar - 45 45 

 strojništvo - 60 60 

 varstvo okolja in komunala - 30 30 

16. IZRAZ, Ljubljana 

 ekonomist - 120 120 

 kozmetika - 40 40 

 mehatronika - 30 30 

 poslovni sekretar - 60 60 

 varstvo okolja in komunala - 50 50 

 velnes - 60 60 

17. Lampret Consulting, Nova Gorica 
 ekonomist - 135 135 

 poslovni sekretar - 70 70 

18. Leila, Ljubljana  poslovni sekretar - 90 90 

19. MUCH, VSŠ Ljubljana  ekonomist - 150 150 

20. PRAH, Izobraževanje  logistično inženerstvo - 80 80 

21. Skaldens, VSŠ za ustne higienike Ljubljana  ustni higienik - 24 24 

22. VSŠ Academia Maribor 

 ekonomist - 60 60 

 gradbeništvo - 60 60 

 medijska produkcija - 50 50 

 strojništvo - 60 60 

 varovanje - 60 60 

SKUPAJ  130 6.092 6.222 

VSE ŠOLE  4.105 10.117 14.222 

 

* Koncesija za redni študij 
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RAZPIS ZA SPREJEM ŠTUDENTOV VIŠJIH ŠOL 

V DIJAŠKE DOMOVE V ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014 

 
INFORMATIVNI DAN 

15. in 16. februarja 2013 bo v dijaških domovih potekal 

informativni dan, na katerem bodo kandidatom za sprejem 

posredovane podrobnejše informacije v zvezi s sprejemom v 

dijaški dom, bivanjem v njem ipd.  

PRIJAVA ZA SPREJEM 

Kandidati, ki bodo želeli v šolskem letu 2013/2014 bivati v 

dijaškem domu, bodo morali do 5. aprila 2013 dijaškemu 

domu, za katerega so se odločili, poslati izpolnjeno prijavnico 

za sprejem v dijaški dom (Obr. PSDD-MŠŠ-1/07), ki bo na 

voljo v dijaških domovih ter na spletnih straneh Ministrstva za 

izobraževanje, znanost, kulturo in šport 

(http://www.mizks.gov.si/). Vsak kandidat se lahko prijavi 

samo za en dijaški dom, v katerem želi bivati.  

Dijaški dom bo do 10. aprila 2013 prijavljene kandidate za 

 

bivanje obvestil o možnosti bivanja in nadaljnjem postopku 

vpisa, kandidati pa lahko prijave prenesejo v drug dijaški dom 

do 10. maja 2013. O morebitnih omejitvah bo dijaški dom 

obvestil kandidate do 3. junija 2013.  

VPIS 

Kandidati se v dijaški dom vpišejo do 27. septembra 2013. 

Kandidatu ni treba predložiti dokazila o statusu študenta pri 

vpisu v dijaški dom, saj bo ta podatek dijaški dom sam 

pridobil od šole, ki jo je kandidat navedel na prijavnici za 

sprejem v dijaški dom.  Če se kandidat ne vpiše v šolo, ki jo je 

navedel na prijavnici za sprejem v dijaški dom, sam 

pravočasno obvesti dijaški dom, v katero šolo se je vpisal in 

sporoči druge spremembe, ki se nanašajo na sprejem v dijaški 

dom. 

 

PROSTA MESTA ZA ŠTUDENTE VIŠJIH ŠOL V DIJAŠKIH DOMOVIH 
 

   Študenti 

Št. NAZIV ŠOLE / DIJAŠKEGA DOMA Naslov dekleta fantje skupaj 

1. DIJAŠKI DOM IVANA CANKARJA LJUBLJANA Poljanska cesta 26, 1104 Ljubljana 2 2 4 

2. DIJAŠKI DOM VIČ LJUBLJANA Gerbičeva ulica 51, 1000 Ljubljana 20 20 40 

3. DIJAŠKI DOM MARIBOR Gosposvetska cesta 89, 2000 Maribor 10 10 20 

4. DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR MARIBOR Titova cesta 24, 2000 Maribor 20 0 20 

5. DIJAŠKI DOM DRAVA MARIBOR Smetanova ulica 67, 2000 Maribor 0 3 3 

6. PROMETNA ŠOLA MARIBOR, SREDNJA 

PROMETNA ŠOLA IN DIJAŠKI DOM 

Preradovičeva ulica 33, 2000 Maribor 30 40 70 

7. ŠOLSKI CENTER MARIBOR, SREDNJA 

STROJNA ŠOLA IN DIJAŠKI DOM 

Zolajeva ulica 13, 2000 Maribor 30 30 60 

8. GIMNAZIJA IN SREDNJA KEMIJSKA ŠOLA 

RUŠE, DIJAŠKI DOM 

Šolska ulica 16, 2342 Ruše 3 2 5 

9. DIJAŠKI DOM PTUJ Arbajterjeva ulica 6, 2250 Ptuj   20 

10. DIJAŠKI DOM MURSKA SOBOTA Tomšičeva ulica 15, 9000 Murska Sobota 10 10 20 

11. SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM 

RADENCI, DIJAŠKI DOM 

Prisojna cesta 4, 9252 Radenci 4 4 8 

12. DIJAŠKI DOM CELJE Ljubljanska cesta 21, 3000 Celje   25 

13. ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR, DIJAŠKI DOM Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur 8 10 18 

14. ŠOLSKI CENTER VELENJE, DIJAŠKI DOM Trg mladosti 3, 3320 Velenje 2 10 12 

15. DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO Šegova ulica 115, 8000 Novo mesto 20 10 30 

16. GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE 

IN TURIZMA, DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM 

Sevno 13, 8000 Novo mesto 6 5 11 

17. DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM KRANJ Kidričeva cesta 53, 4000 Kranj 20 20 40 

18. SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA 

RADOVLJICA, DIJAŠKI DOM (BLED) 

Prešernova cesta 10, 4260 Bled 1 1 2 

19. ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA, SREDNJA 

ŠOLA ZA STROJNIŠTVO, DIJAŠKI DOM 

Podlubnik 1, 4220 Škofja Loka   15 

20. DIJAŠKI DOM NOVA GORICA Streliška pot 7, 5000 Nova Gorica   10 

21. ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA, 

BIOTEHNIŠKA ŠOLA, DIJAŠKI DOM 

(ŠEMPETER PRI GORICI) 

Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica   2 

22. SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA, 

DIJAŠKI DOM 

Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina   8 

23. SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ŠOLA 

POSTOJNA, DIJAŠKI DOM 

Tržaška 36, 6230 Postojna 5 15 20 

24. DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM KOPER Cankarjeva ulica 5, 6000 Koper  5 5 10 

25. SREDNJA ŠOLA IZOLA, DIJAŠKI DOM Ulica Prekomorskih brigad 7, 6310 Izola 20 10 30 

 

 

http://www.mizks.gov.si/

