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Dragi dijaki!

Odločiti se boste morali: "Kam po srednji šoli?".

 Da bi vam pri tem pomagali, smo vam  pripravili nekaj informacij in
aktivnosti. V mesecu decembru so se že predstavile nekatere višje in

visoke šole.
 Pričujoče gradivo pa vam ponuja še nekaj dodatnih informacij in vas

seznanja z aktivnostmi za naprej.

Po končani srednji šoli imate več možnosti:

• lahko se zaposlite,
• nadaljujete izobraževanje – študirate,
• izberete druge možnosti  izobraževanja.
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KAM  PO  SREDNJI  ŠOLI ?

ZAPOSLITEV

Dijaki  zaključnih  letnikov  imate  status  dijaka  do  30.  9.  2014.  Po  tem
datumu se morate, če ne nadaljujete izobraževanja, oglasiti na Zavodu za
zaposlovanje, kjer boste dobili informacije o prijavi v evidenco zavoda, o
predstavitvi na trgu dela ter možnostih iskanja zaposlitve doma in v tujini.

NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA – ŠTUDIJ

Če se boste odločili  za nadaljnje šolanje -  študij, se boste morali do 5.
marca 2014 prijaviti za vpis na višješolski oziroma visokošolski zavod. Da
bo odločitev pravilna je dobro, da v tem času zberete čim več informacij.

Vpisni postopek na višje, visoke šole in fakultete

V mesecu  januarju izideta dva razpisa:  Razpis za vpis v višješolske
programe in  Razpis  za  vpis  v  visokošolske  in  univerzitetne
programe.  V razpisih, ki objavljeni na spletnih straneh prijavnih služb,
bodo 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, v petek, 14. in
v soboto, 15. februarja 2014.

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  boste  srednješolsko  izobraževanje
končali s  poklicno maturo, se lahko praviloma vpišete v vse visokošolske
strokovne programe in v nekatere univerzitetne programe, ki v pogojih za
vpis to omogočajo, če boste opravili še dodatni maturitetni predmet (peti
predmet),  ki  je  določen  v  razpisu.  Vsi  tehniški  univerzitetni  študijski
programi  omogočajo  vpis  s  poklicno  maturo  in  dodatnim  maturitetnim
predmetom.  Za  vpis  v  nekatere  visokošolske  programe pa  je  potrebno
predhodno  opraviti  še  preizkus  nadarjenosti (športni,  glasbeni,  likovni
program).

V prvi prijavi za vpis lahko dijaki navedete največ tri smeri študija, ki
bi  jih  želeli  študirati.  Če  boste  na  prvem  mestu  napisali  program,  za
katerega pozneje ne bo omejen vpis, si boste s tem že zagotovili mesto, če
boste le  uspešno opravili  poklicno maturo.  Če pa boste na prvo mesto
napisali  program, za katerega bo kasneje omejen vpis,  boste podvrženi
izbirnemu postopku,  ki  je  za  vsak  program posebej  podrobno opisan v
razpisu. Če boste dosegli dovolj točk, boste sprejeti v program, ki ste ga
navedli na prvem mestu, drugače pa se bodo upoštevale želje na drugem
in tretjem mestu. 
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Zato je pomembno, da dobro premislite, katere programe boste 
napisali v prijavo, da ne boste 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. Pomembno je tudi to, da
se v program, kamor boste sprejeti, kasneje še vpišete.

Dijaki,  ki  ne  boste  sprejeti v  nobenega  od  v  prvi  prijavi  napisanih
študijskih  programov,  oziroma  ne  boste  opravili  poklicne  mature  v
spomladanskem roku, pa tudi tisti, ki boste že sprejeti na določen program
in  si  boste  morebiti  premislili,  imate  možnost  druge  prijave (konec
avgusta) in tretje prijave (začetek oktobra, predvidevajo se spremembe,
tretji rok je vprašljiv), vendar le na tiste študijske programe, ki bodo imeli
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 splošni uspeh pri poklicni oziroma splošni maturi (60 % točk) ter splošni
uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk). Na še prosta mesta višjih strokovnih
šol se dijaki vpisujejo neposredno na šolo.

Za študijsko leto 2014/2015 bo prijava za vpis v visoko šolstvo
mogoča  samo  še  z  elektronsko  prijavo  preko  centralnega
spletnega portala eVŠ. To pomeni, da kandidat, ki prijave ne bo oddal
na ta način, ne bo vključen v prijavno-sprejemni postopek za vpis. Prijava
samo s pisnim obrazcem - po pošti tako ne bo več mogoča.

DRUGE MOŽNOSTI IZOBRAŽEVANJA

Maturitetni tečaj

Namenjen je dijakom, ki so opravili  poklicno maturo in želijo nadaljevati
univerzitetni  študij,  za  katerega  je  pogoj  za  vpis  uspešno  opravljena
splošna  matura.  Tečaj  traja  eno  šolsko  leto.  Šolanje  je  redno.  Razpis
maturitetnih  tečajev  bo  objavljen  v  Razpisu  za  vpis  v  srednješolsko
izobraževanje. Prijave je potrebno oddati do začetka septembra 2013.

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 Razpisu za vpis v visokošolske zavode.

Redni študij v tujini

Študij  v tujini  je oblika formalnega izobraževanja le, kadar gre za javno
veljaven  študijski  program,  sicer  je  to  obštudijsko  oz.  neformalno
izobraževanje.
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Veliko institucij nudi informacije glede veljavnosti študija na svojih spletnih
straneh, kjer so na voljo tudi informacije o študijskih programih z opisom
predmetov.  Na prošnjo  institucije  velikokrat  pošljejo  tovrstno gradivo in
prijavno  dokumentacijo  tudi  po  pošti.  Veliko  institucij  omogoča  osebni
obisk,  ko  lahko  študent  pridobi  dodatne  informacije,  reference
predavateljev in vtise, ki so lahko v pomoč pri končni izbiri. 

Zbranih je tudi nekaj spletnih povezav, ki bodo omogočile lažji začetek pri
iskanju institucij in študijskih programov. 

a) Splošne informacije
• http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/erasmus/studij%20v

%20tujini.pdf
• Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

b) Iskanje študijskih programov
Evropa:
• Bachelor portal, Masters portal,  PhD portal 
• Velika Britanija – Education UK 
• Study in Europe 
Svet:
• Deep asem education base 
• Go abroad 
• Diversity Abroad 
Po posameznih državah:
• Avstralija: http://studyinaustralia.gov.au/Sia/Splash.aspx 
• Kanada:

http://www.schoolsincanada.com/ProgramsandFieldsofStudy.cfm 
• Francija: http://www.campusfrance.org/fr/ 
• Avstrija: http://www.studyguide.at/ 
• Nemčija: http://www.study-in.de/en/ 

b) vpis in kriteriji
Prijavni datumi, potrebna dokumentacija in dokazila za vpis so različni od
univerze do univerze in študijskega programa. Najbolje je, da si izberete
nekaj  programov,  ki  ustrezajo  in  se  potem  podrobneje  razišče  kdaj  je
prijavni rok za vpis in kakšni so pogoji za vpis.
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Pri vpisovanju na tuje študijske programe je včasih potrebno imeti dovolj
časa za pridobitev:

• Jezikovnih certifikatov kot sta TOEFL ali IELTS
• Overitev in prevod vseh dokumentov
• Pridobitev priporočilnih pisem, dokazovanja ostalih znanj

Pri  vpisu na  tuje  študijske  programe pa lahko inštitucije  zahtevajo  tudi
opravljanje sprejemnih izpitov. 

c) priznavanje v Sloveniji
Pri izbiri programov je dobro preveriti, kako je z akreditiranostjo programov
iz  tujine  v  Sloveniji.  Za  to  je  v  Sloveniji  pooblaščeno  Ministrstvo  za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ENIC-NARIC center.
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KAKO IN KJE DOBIM INFORMACIJE O ŠTUDIJU, POKLICU, 
ZAPOSLOVANJU?

Kaj moram vedeti? Viri informacij

Poznati študijske programe in 
visokošolske ustanove

• Univerza v Ljubljani
• Univerza v Mariboru
• Univerza na Primorskem
• Univerza v Novi Gorici
• Samostojni visokošolski 

zavodi
• Višje strokovne šole

www.uni-lj.si
www.uni-mb.si
www.upr.si
www.ung.si

Osnovne informacije o študiju in 
vpisni pogoji

• ime študijskega programa
• strokovni naziv
• način študija (redni, izredni)
• kraj ustanove
• vpisni pogoji: minimumi, 

predmeti
• preizkusi nadarjenosti ali 

psihofizičnih sposobnosti
• razpisano število mest
• trajanje študija

Razpisi:
www.vpis.uni-lj.si
www.vpis.uni-mb.si
www.vpis.upr.si
www.ung.si
www.upr.si
Prijavno-informacijska služba-razpis
www.vss-ce.com/vps
Višješolska prijavna služba
http://e-uprava.gov.si

Omejitve, točke

• število prijav, število vpisanih, 
omejitve vpisa

Analiza vpisa:   www.vpis.uni-lj.si
Prijavno-informacijska služba – analiza

Izračun "minimuma točk" za vpis www.vpis.uni-lj.si
Prijavno-informacijska služba-razpis
www.dijaski.net   (izračun točk)

Oddaja prijave za vpis
eVŠ Prijava za vpis
Portal bo aktiven z objavo razpisa za 
vpis

Opisi poklicev
Program KAM IN KAKO (svetovalna 
služba, CIPS Murska Sobota)
www.ess.gov.si (NCIPS – opisi poklicev)
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Možnosti zaposlovanja
Doma: Zavod za zaposlovanje, 
www.ess.gov.si
V tujini: www.ess.gov.si   (spletni portal 
EURES)

Štipendije Kadrovske: Ministrstvo za delo, družino 
in socialne zadeve, www.mddsz.gov.si  , 
www.rra-mura.si,  www.pif.si
Državne: Ministrstvo za delo družino in 
socialne zadeva, www.mddsz.gov.si
Zoisove: Javno sklad RS za razvoj 
kadrov in štipendije, www.sklad-kadri.si

Študentski domovi www.stud-dom-lj.si   (Ljubljana)
www.stud-dom-mb.si   (Maribor)
www.sd.upr.si (Primorska)

Zaposlitvene veščine

• življenjepis

• zaposlitveni pogovor

www.mojedelo.com, karierni nasveti, 
življenjepis, Evropski življenjepis
www.mojedelo.com, karierni nasveti, 
intervju

Zavod za zaposlovanje Zavod za zaposlovanje, www.ess.gov.si,
poklicni svetovalci
Zavod RS za zaposlovanje, Območna 
služba Murska Sobota,  Ulica arhitekta 
Novaka 3, 9000 Murska Sobota 

, 
zrsz.osmurskasobota@ess.gov.si 

Še nekaj spletnih naslovov:

- Spletna stran www.studentski.net predstavlja vse dodiplomske in 
podiplomske študijske programe v Sloveniji zbrane na enem mestu, 
informacije o možnostih in pogojih pridobitve različnih štipendij in 
informacije o pogojih za sprejem v študentske domove.

- Spletna stran  www.mojaizbira.si je posvečena poklicni orientaciji v 
najširšem pomenu besede, namenjeno je učencem, dijakom, staršem, 
odraslim. 

- http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/default.aspx
- Zaposlitveni portal MojaSlužba.si, kot pomoč pri iskanju ustrezne zaposlitve

omogoča brezplačno registracijo, ima bazo zaposlitvenih oglasov, 
zagotavlja dnevno obveščanje, daje zaposlitvene nasvete, 
www.mojasluzba.si  .

- Študentski servisi , www.studentski-servis.com, www.stud-serv-mb.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, 

www.prirocnikzabruce.si.
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- http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/erasmus/studij%20v
%20tujini.pdf
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MOJ NAČRT IZBIRE POKLICA IN ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

Zanimajo me poklici:

Zanimajo me študijski programi:

Rešim test izbire poklica: KAM IN KAKO (po dogovoru s svetovalno 
delavko, informacije najdem na spletu CIPS Murska Sobota ali na naslovu 
CIPS Murska Sobota, Slovenska ul. 37) 

Predlogi poklicev:

Rešim test: Test študijskih interesov (na spletni strani Gimnazije Murska 
Sobota, http://www.gimn-ms.si)

Področja, ki izstopajo: 

Preberem brošure, zloženke, opise poklicev, analizo prijave in vpisa… 
(šolska in druge knjižnice, svetovalna služba, spletne strani posameznih 
višješolskih in visokošolskih zavodov).

Udeležil-a se bom predstavitve fakultet, višjih in visokih šol in vpisne 
službe, na prireditvi za dijake zaključnih letnikov vseh Pomurskih srednjih 
šol z naslovom, NAJDISTUDIJ.SI, ki bo na Srednji ekonomski šoli 
Murska Sobota , v torek 21. januarja 2014, med 13. in 16. uro.

Informativni dan: 14. in 15. februar 2013

Prvi prijavni rok: od 5. februarja do 5. marca 2014
Sklepi o rezultatih prvega roka izbirnega postopka: do 25. junija 2014
Pritožbeni rok: 8. avgust 2013
Objava prostih mest za drugi prijavni rok: 21. avgust 2014 (na spletnih 
straneh prijavnih služb) 
Drugi prijavni rok: od 22. avgusta do 29. avgusta 2014
Sklepi o rezultatih drugega roka izbirnega postopka: 24. september 
2014
Pritožbeni rok: 2. oktober 2014

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).
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In še nekaj namigov:

- O poklicni poti se pogovarjajte s prijatelji, starši, sošolci, študenti, ki 
jih poznate.

- Premislite kaj želite, kaj vam je pomembno, kje in kako se vidite v 
prihodnosti (čez deset let).

- Med znanci, sorodniki, prijatelji poiščite nekoga s poklicem, ki vas 
zanima in se z njim pogovorite.

Želim vam čim uspešnejši zaključek srednje šole, da bo vaša izbira 
poklicne poti prava, študij zanimiv in da vas bo tisto kar boste delali 
osrečevalo.

Pripravila:
Miljana Krstič, svetovalna delavka
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