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Uvodna pojasnila
Viπje strokovne πole razpisujejo
Javne in koncesionirane viπje strokovne πole 
 1. Biotehniπki izobraæevalni center Ljubljana, Viπja strokovna πola 8
 2. DOBA, Viπja strokovna πola Maribor 8
 3. Ekonomska in trgovska πola Breæice, Viπja strokovna πola 9
 4. Ekonomska πola Murska Sobota, Viπja strokovna πola 9
 5. Ekonomska πola Novo mesto, Viπja strokovna πola 9
 6. Inπtitut in akademija za multimedije, Viπja strokovna πola za multimedije, Ljubljana 9
 7. Kmetijska πola Grm Novo mesto, Viπja strokovna πola 10 
 8. Lesarska πola Maribor, Viπja strokovna πola 10
 9. Poslovno-komercialna πola Celje, Viπja strokovna πola 10
 10. Prometna πola Maribor, Viπja prometna πola 10
 11. Srednja biotehniπka πola Kranj 10
 12. Srednja glasbena in baletna πola Ljubljana 11
 13. ©ola za strojniπtvo ©kofja Loka, Viπja πola za strojniπtvo 11 
 14. ©olski center Celje, Viπja strokovna πola 11
 15. ©olski center Novo mesto, Viπja strokovna πola 11
 16. ©olski center Postojna, Viπja strokovna πola 12
 17. ©olski center Ptuj, Viπja strokovna πola 12
 18. ©olski center Slovenj Gradec, Viπja strokovna πola 12
 19. ©olski center ©entjur, Viπja strokovna πola 12
20.  ©olski center Velenje, Viπja strokovna πola 12 
21.  ©olski center za poπto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Viπja strokovna πola 13 
22.  Tehniπki πolski center Kranj, Viπja strokovna πola  13
23.  Tehniπki πolski center Nova Gorica, Viπja strokovna πola 13 
24.  Viπja strokovna πola za gostinstvo in turizem Bled 14
25.  Viπja strokovna πola za gostinstvo Maribor 14 
26.  Vrtnarska πola Celje, Viπja strokovna πola 14 
27.  Æivilska πola Maribor, Viπja strokovna πola 14

Zasebne viπje strokovne πole
 1. Abitura, Podjetje za izobraæevanje, d. o. o., Viπja strokovna πola, Celje 14
 2. B 2, izobraæevalni center, d. o. o., Viπja strokovna πola, Ljubljana 14
 3. B 2, izobraæevalni center, d. o. o., Viπja strokovna πola, enota Maribor 15
 4. B 2, izobraæevalni center, d. o. o., Viπja strokovna πola, enota Primorska 15
 5. B&B, izobraæevanje in usposabljanje, d. o. o., Viπja strokovna πola v Kranju 15
 6. B&B, izobraæevanje in usposabljanje, d. o. o., Viπja strokovna πola v Ljubljani 15
 7. EDC Kranj, Viπja strokovna πola 15
 8. Emona Efekta, izobraæevanje in svetovanje, d. o. o., Viπja strokovna πola, Ljubljana 16
 9. EURO ©OLA, Viπja strokovna πola, Ljubljana 16
10.  Gea College CV© , Druæba za viπjeπolsko izobraæevanje ∑ Center viπjih πol, d. o. o., Ljubljana 16
11.  Gea College CV©, Druæba za viπjeπolsko izobraæevanje ∑ Center viπjih πol, d. o. o., podruænica v Piranu 16
12.  Gea College CV©, Druæba za viπjeπolsko izobraæevanje ∑ Center viπjih πol, d. o. o., podruænica na Ptuju 16
13.  GRI, d. o. o., Viπja strokovna πola, Litija 16
14.  GZS, Center za poslovno usposabljanje, Viπja strokovna πola, Ljubljana 17
 15. GZS, Center za poslovno usposabljanje, Viπja strokovna πola, podruænica Ptuj 17
16.  GZS, Center za poslovno usposabljanje, Viπja strokovna πola, podruænica KoËevje 17
 17. Izobraæevalni center energetskega sistema, Viπja strokovna πola, Ljubljana 17
18.  Inπtitut Minerva, Viπja strokovna πola, Ljubljana 17
19.  INTER-ES, d. o. o., Viπja strokovna πola, Ljubljana 18
20.  Izobraæevalni zavod HERA Ljubljana, Viπja strokovna πola 18 
21.  Izobraæevalni zavod HERA Ljubljana, Viπja strokovna πola, enota KoËevje 18
22.  Izobraæevalni zavod Memory, Viπja strokovna πola Dutovlje 18
23.  Izobraæevalni zavod Memory, Viπja strokovna πola, enota Koper 19
24.  Izobraæevalno-razvojni zavod IZRAZ, Viπja strokovna πola, Ljubljana 19 
25.  Izobraæevalno-razvojni zavod IZRAZ, Viπja strokovna πola, podruænica v Portoroæu 19
 26. Lampret Consulting, d. o. o.,Viπja strokovna πola, Nova Gorica  19
27.  Leila, d. o. o., Viπja strokovna πola, Ljubljana 19
28.  MUCH, izobraæevanje, d. o. o., Viπja strokovna πola, Ljubljana 20 
29.  Skaldens , zasebni zdravstveni zavod, Viπja strokovna πola za ustne higienike, Ljubljana 20
30.  Viπja strokovna πola Academia, Maribor 20
31.  ZARIS, Zavod za razvoj, izobraæevanje in svetovanje,Viπja strokovna πola, Ljubljana 20
32.  Zavod IRC, Viπja strokovna πola, Ljubljana 20
Pregled skupnih vpisnih mest v viπjih strokovnih πolah  21
Razpis za sprejem πtudentov viπjih πol v dijaπke domove v πtudijskem letu 2007/2008 24
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Na podlagi tretjega odstavka 30. Ëlena Zakona o viπjem strokovnem izobraæevanju (Uradni list Republike Slovenije, πt. 86/2004) izdajam

SOGLASJE
k razpisu za vpis v viπje strokovno izobraæevanje v πtudijskem letu 2007/2008

Dajem soglasje k naslednjemu πtevilu skupnih vpisnih mest: 

1. BIOTEHNI©KI IZOBRAÆEVALNI CENTER LJUBLJANA, VI©JA STROKOVNA ©OLA, razpiπe
 70 vpisnih mest za redni in 70 vpisnih mest za izredni πtudij po viπjeπolskem πtudijskem programu Æivilstvo in prehrana;

2. DOBA MARIBOR, VI©JA STROKOVNA ©OLA, razpiπe
 70 vpisnih mest za redni in 160 vpisnih mest za izredni πtudij, od tega 110 mest za izobraæevanje na daljavo, po viπjeπolskem 

πtudijskem programu Poslovni sekretar;

3. EKONOMSKA IN TRGOVSKA ©OLA BREÆICE, VI©JA STROKOVNA ©OLA, razpiπe
 70 vpisnih mest za redni in 70 vpisnih mest za izredni πtudij po viπjeπolskem πtudijskem programu Komercialist;

4. EKONOMSKA ©OLA MURSKA SOBOTA, VI©JA STROKOVNA ©OLA, razpiπe
 75 vpisnih mest za redni in 35 vpisnih mest za izredni πtudij po viπjeπolskem πtudijskem programu Komercialist,
 45 vpisnih mest za redni in 35 vpisnih mest za izredni πtudij po viπjeπolskem πtudijskem programu RaËunovodja,

5. EKONOMSKA ©OLA NOVO MESTO, VI©JA STROKOVNA ©OLA, razpiπe
 70 vpisnih mest za redni in 70 vpisnih mest za izredni πtudij po viπjeπolskem πtudijskem programu Poslovni sekretar,
 70 vpisnih mest za redni in 70 vpisnih mest za izredni πtudij po viπjeπolskem πtudijskem programu RaËunovodja;

6. KMETIJSKA ©OLA GRM NOVO MESTO, VI©JA STROKOVNA ©OLA, razpiπe
 70 vpisnih mest za redni in 45 vpisnih mest za izredni πtudij po viπjeπolskem πtudijskem programu Upravljanje podeæelja in 

krajine;

7. LESARSKA ©OLA MARIBOR, VI©JA STROKOVNA ©OLA, razpiπe
 70 vpisnih mest za redni in 60 vpisnih mest za izredni πtudij po viπjeπolskem πtudijskem programu Lesarstvo;

8. POSLOVNO-KOMERCIALNA ©OLA CELJE, VI©JA STROKOVNA ©OLA, razpiπe
 100 vpisnih mest za redni in 100 vpisnih mest za izredni πtudij, od tega 30 mest v Rogaπki Slatini, po viπjeπolskem πtudijskem 

programu Komercialist,
 60 vpisnih mest za redni in 90 vpisnih mest za izredni πtudij, od tega 30 mest v Rogaπki Slatini, po viπjeπolskem πtudijskem pro-

gramu RaËunovodja;

9. PROMETNA ©OLA MARIBOR, VI©JA PROMETNA ©OLA, razpiπe
 100 vpisnih mest za redni in 130 vpisnih mest za izredni πtudij, od tega 50 mest za izobraæevanje na daljavo, po viπjeπolskem 

πtudijskem programu Promet,
 45 vpisnih mest za redni in 70 vpisnih mest za izredni πtudij, od tega 25 mest za izobraæevanje na daljavo, po viπjeπolskem 

πtudijskem programu Poπtni promet,
 45 vpisnih mest za izredni πtudij po viπjeπolskem πtudijskem programu Komunala;

10. SREDNJA BIOTEHNI©KA ©OLA KRANJ (v ustanavljanju VI©JA STROKOVNA ©OLA) , razpiπe
 45 vpisnih mest za redni in 30 vpisnih mest za izredni πtudij po viπjeπolskem πtudijskem programu Upravljanje podeæelja in 

krajine;

11. SREDNJA GLASBENA IN BALETNA ©OLA LJUBLJANA (v ustanavljanju VI©JA STROKOVNA ©OLA) , razpiπe 10 vpisnih mest 
za izredni πtudij po viπjeπolskem programu Balet;

12. ©OLA ZA STROJNI©TVO ©KOFJA LOKA, VI©JA ©OLA ZA STROJNI©TVO, razpiπe
 70 vpisnih mest za redni in 70 vpisnih mest za izredni πtudij po viπjeπolskem πtudijskem programu Strojniπtvo;

13. ©OLSKI CENTER CELJE, VI©JA STROKOVNA ©OLA, razpiπe
 115 vpisnih mest za redni πtudij, od tega 45 mest v Ravnah na Koroπkem, in 135 vpisnih mest za izredni πtudij, od tega 45 mest 

v Ravnah na Koroπkem, po viπjeπolskem πtudijskem programu Strojniπtvo,
 70 vpisnih mest za redni in 90 vpisnih mest za izredni πtudij po viπjeπolskem πtudijskem programu Gradbeniπtvo,
 70 vpisnih mest za redni in 70 vpisnih mest za izredni πtudij po viπjeπolskem πtudijskem programu Mehatronika,
 50 vpisnih mest za izredni πtudij po viπjeπolskem πtudijskem programu Promet;

14. ©OLSKI CENTER NOVO MESTO, VI©JA STROKOVNA ©OLA, razpiπe
 70 vpisnih mest za redni in 140 vpisnih mest za izredni πtudij, od tega 60 mest za izobraæevanje na daljavo, po viπjeπolskem 

πtudijskem programu Strojniπtvo,
 70 vpisnih mest za redni in 90 vpisnih mest za izredni πtudij, od tega 20 mest za izobraæevanje na daljavo, po viπjeπolskem 

πtudijskem programu Komunala,



Poleg viπjih strokovnih πol navedenih v soglasju, v razpisu prosta vpisna mesta objavljajo tudi zasebne viπje strokovne πole, ki so vpisane v razvid 
izvajalcev javnoveljavnih programov pri Ministrstvu za πolstvo in πport. 
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 70 vpisnih mest za izredni πtudij, od tega 20 mest za izobraæevanje na daljavo, po viπjeπolskem πtudijskem programu Elektro-
nika;

 70 vpisnih mest za izredni πtudij, od tega 20 mest za izobraæevanje na daljavo, po viπjeπolskem πtudijskem programu Promet;

15. ©OLSKI CENTER POSTOJNA, VI©JA STROKOVNA ©OLA, razpiπe
 70 vpisnih mest za redni in 70 vpisnih mest za izredni πtudij po viπjeπolskem πtudijskem programu Poslovni sekretar,
 50 vpisnih mest za redni in 50 vpisnih mest za izredni πtudij po viπjeπolskem πtudijskem programu Strojniπtvo;

16. ©OLSKI CENTER PTUJ, VI©JA STROKOVNA ©OLA, razpiπe
 70 vpisnih mest za redni in 90 vpisnih mest za izredni πtudij po viπjeπolskem πtudijskem programu Mehatronika,
 45 vpisnih mest za redni in 45 vpisnih mest za izredni πtudij po viπjeπolskem πtudijskem programu Upravljanje podeæelja in 

krajine,
 60 vpisnih mest za izredni πtudij po viπjeπolskem πtudijskem programu Komercialist;

17. ©OLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC, VI©JA STROKOVNA ©OLA, razpiπe
 70 vpisnih mest za redni in 70 vpisnih mest za izredni πtudij po viπjeπolskem πtudijskem programu Poslovni sekretar,
 45 vpisnih mest za redni in 70 vpisnih mest za izredni πtudij po viπjeπolskem πtudijskem programu Komercialist,
 45 vpisnih mest za redni in 70 vpisnih mest za izredni πtudij po viπjeπolskem πtudijskem programu RaËunovodja;

18. ©OLSKI CENTER ©ENTJUR, VI©JA STROKOVNA ©OLA, razpiπe
 60 vpisnih mest za redni in 30 vpisnih mest za izredni πtudij po viπjeπolskem πtudijskem programu Upravljanje podeæelja in 

krajine,
 60 vpisnih mest za redni in 45 vpisnih mest za izredni πtudij po viπjeπolskem πtudijskem programu Æivilstvo in prehrana;

19. ©OLSKI CENTER VELENJE, VI©JA STROKOVNA ©OLA, razpiπe
 50 vpisnih mest za redni in 45 vpisnih mest za izredni πtudij po viπjeπolskem πtudijskem programu Elektronika,
 30 vpisnih mest za redni in 30 vpisnih mest za izredni πtudij po viπjeπolskem πtudijskem programu Rudarstvo in geotehnologija,
 115 vpisnih mest za redni πtudij, od tega 45 mest v Murski Soboti, in 75 vpisnih mest za izredni πtudij, od tega 30 mest v Murski 

Soboti, po viπjeπolskem πtudijskem programu Informatika,
 45 vpisnih mest za redni in 45 vpisnih mest za izredni πtudij po viπjeπolskem πtudijskem programu Mehatronika,
 45 vpisnih mest za izredni πtudij po viπjeπolskem πtudijskem programu Komunala;

20. ©OLSKI CENTER ZA PO©TO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE, VI©JA STROKOVNA ©OLA, razpiπe
 70 vpisnih mest za redni in 60 vpisnih mest za izredni πtudij po viπjeπolskem πtudijskem programu Poπtni promet,
 70 vpisnih mest za redni in 70 vpisnih mest za izredni πtudij po viπjeπolskem πtudijskem programu Telekomunikacije;

21. TEHNI©KI ©OLSKI CENTER KRANJ, VI©JA STROKOVNA ©OLA, razpiπe
 70 vpisnih mest za redni in 70 vpisnih mest za izredni πtudij po viπjeπolskem πtudijskem programu Mehatronika;

22. TEHNI©KI ©OLSKI CENTER NOVA GORICA, VI©JA STROKOVNA ©OLA, razpiπe
 70 vpisnih mest za redni in 70 vpisnih mest za izredni πtudij po viπjeπolskem πtudijskem programu Informatika,
 70 vpisnih mest za redni in 70 vpisnih mest za izredni πtudij po viπjeπolskem πtudijskem programu Mehatronika;
 70 vpisnih mest za redni in 70 vpisnih mest za izredni πtudij po viπjeπolskem πtudijskem programu Upravljanje podeæelja in 

krajine;

23. VI©JA STROKOVNA ©OLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM BLED razpiπe
 70 vpisnih mest za redni in 30 vpisnih mest za izredni πtudij po viπjeπolskem πtudijskem programu Gostinstvo,
 70 vpisnih mest za redni in 50 vpisnih mest za izredni πtudij po viπjeπolskem πtudijskem programu Turizem,
 70 vpisnih mest za izredni πtudij po viπjeπolskem πtudijskem programu RaËunovodja;

24. VI©JA STROKOVNA ©OLA ZA GOSTINSTVO MARIBOR razpiπe 
 70 vpisnih mest za redni in 40 vpisnih mest za izredni πtudij po viπjeπolskem πtudijskem programu Gostinstvo,
 70 vpisnih mest za redni in 60 vpisnih mest za izredni πtudij po viπjeπolskem πtudijskem programu Turizem;

25. VRTNARSKA ©OLA CELJE, VI©JA STROKOVNA ©OLA, razpiπe
 60 vpisnih mest za redni in 30 vpisnih mest za izredni πtudij po viπjeπolskem πtudijskem programu Hortikultura;

26. ÆIVILSKA ©OLA MARIBOR, VI©JA STROKOVNA ©OLA, razpiπe
 70 vpisnih mest za redni in 60 vpisnih mest za izredni πtudij po viπjeπolskem πtudijskem programu Æivilstvo in prehrana.

©tevilka: 6035 ∑ 264 /2006
Ljubljana, 18. januarja 2007    
  

Dr. Milan Zver
  M I N I S T E R 
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RAZPIS ZA VPIS V 1. LETNIK 
VI©JEGA STROKOVNEGA IZOBRAÆEVANJA 

V ©TUDIJSKEM LETU 2007/2008

UVODNA POJASNILA
Razpis je namenjen vsem, ki se æelite v πtudijskem letu 2007/2008 vpi-
sati v javnoveljavne viπjeπolske πtudijske programe. Po tem razpisu se 
vpisujete tudi dræavljani drugih dræav, Ëlanic Evropske unije, Slovenci 
brez slovenskega dræavljanstva in tujci. 

I. PRIJAVA ZA VPIS

Kandidati za vpis v viπjeπolske πtudijske programe oziroma viπje 
strokovne πole se na razpis prijavljate v treh prijavnih rokih. V 
prvem in drugem roku se morate prijaviti s predpisanim obraz-
cem, v tretjem roku pa s pisno prijavo.

Prvi rok
Prvi rok traja od 30. januarja do 8. marca 2007.
Prijaviti se morate najpozneje do 8. marca 2007 z obrazcem Prva 
prijava za vpis v viπje strokovne πole, (obr. PVVS©-M©©-1/07), ki bo 
objavljen na spletnih straneh Viπjeπolske prijavne sluæbe: www.vss-
ce.com/vps , Ministrstva za πolstvo in πport: www.mss.gov.si , pa 
na posameznih viπjih strokovnih πolah (v nadaljnjem besedilu: prva 
prijava). Prvo prijavo lahko kupite v veËjih papirnicah in knjigarnah 
od 30. januarja 2007 (obr. DZS 1,253). 
S priporoËeno poπiljko jo poπljite Viπjeπolski prijavni sluæbi na na-
slov:
©olski center Celje, Viπjeπolska prijavna sluæba, Pot na Lavo 22, 3000 
Celje.
Prijavo lahko oddate tudi osebno. 

Prijavite se lahko za vpis z enim prijavnim obrazcem v najveË 
tri viπje strokovne πole oziroma v tri razliËne πtudijske programe, 
za katere izpolnjujete vpisne pogoje ali jih boste izpolnili do 
rokov, objavljenih s tem razpisom. V prvi prijavi po prednost-
nem vrstnem redu navedite, v katere πtudijske programe se æelite 
vpisati. ©teje se, da se prijavljate v razliËne πtudijske programe, Ëe 
se za vpis v isti program prijavite za redni πtudij, izredni πtudij, za 
πtudij na daljavo oziroma za πtudij na sedeæu viπje strokovne πole 
in v drugem kraju.
Vrstni red zapisanih πol in πtudijskih programov je zelo pomemben, 
saj boste uvrπËeni v prvega, za katerega boste izpolnili vse vpisne po-
goje. UvrπËanje je pojasnjeno v toËki IX. Izbirni postopek.

Opozarjamo!
Pred izpolnjevanjem prve prijave si natanËno preberite Razpis za 
vpis v viπje strokovno izobraæevanje v πtudijskem letu 2007/2008 
in navodila za izpolnjevanje prijave!
Oddati smete samo eno prvo prijavo! Zadnji dan za prijavo je 8. 
marec 2007! Po tem datumu vrstnega reda zapisanih πtudijskih 
programov oziroma πtudijskih æelja ni mogoËe veË spremeniti!
Da bi preverili, ali so podatki iz prve prijave pravilni, vam bo 
Viπjeπolska prijavna sluæba do 24. aprila poslala raËunalniπki izpis 
iz vaπe prijave. Popravke morebitnih napak boste morali sluæbi 
poslati do zahtevanega datuma. 

Prve prijave ne smete zamenjati s Prvo prijavo za vpis v 1. letnik πtu-
dijskih programov na fakultetah, akademijah ali visokih strokovnih 
πolah! 

Drugi rok
Drugi rok traja od 1. avgusta do 6. septembra.
Viπjeπolska prijavna sluæba bo takoj po konËanem izbirnem po-
stopku v prvem roku objavila podatke o πe prostih vpisnih mestih 

v obrazcu Druga prijava za vpis v viπje strokovne πole (obr. PVVS©-
M©©-2/07) in jih dopolnila po 31. avgustu, ko se bo konËal vpis spre-
jetih v prvem roku. Podatki o prostih mestih po 31. avgustu bodo 
objavljeni na spletnih straneh Viπjeπolske prijavne sluæbe: www.
vss-ce.com/vps, Ministrstva za πolstvo in πport: www.mss.gov.si, pa 
na posameznih viπjih strokovnih πolah. 

Na πe prosta vpisna mesta se prijavite z drugo prijavo. Oddate jo 
lahko vsi, razen tistih, ki ste bili v viπje strokovno izobraæevanje 
sprejeti v prvem roku. 

Izjemoma se z drugo prijavo lahko prijavite, Ëe ste bili v viπje 
strokovno izobraæevanje sprejeti v prvem roku in se zaradi upra-
viËenih razlogov vanj niste vpisali do 31. avgusta. O izjemah odloËa 
ravnatelj viπje strokovne πole, v drugi prijavi navedene na prvem 
mestu, in sicer na podlagi prijavi priloæene posebne pisne proπnje in 
ustreznih dokazil.
Drugo prijavo poπljite Viπjeπolski prijavni sluæbi s priporoËeno po-
πiljko najpozneje do 6. septembra 2007. Lahko jo oddate tudi oseb-
no.

Opozarjamo!
Poπljete oziroma oddate lahko samo eno drugo prijavo! Z drugo 
prijavo se prijavljate za vpis tako kot s prvo. 
Po 6. septembru 2007 vrstnega reda zapisanih πtudijskih progra-
mov oziroma πtudijskih æelja ni mogoËe veË spremeniti.

Tretji rok
Tretji rok traja od 2. do 10. oktobra.
»e bodo tudi po 25. septembru, ko bo konËan izbirni postopek v 
drugem prijavnem roku, ostala prosta vpisna mesta, bo Viπjeπolska 
prijavna sluæba z njimi seznanila viπje strokovne πole, te pa bodo 
kandidate sprejemale od 2. do 10. oktobra. 
»e se do 31. avgusta oziroma do 1. oktobra v πtudijske programe 
ne vpiπejo vsi kandidati, vanje sprejeti v prvem oziroma drugem 
prijavnem roku, se do 10. oktobra lahko vpisujete po postopku, ki 
ga doloËi in objavi pristojni organ viπje strokovne πole.

Kandidati poπljite pisno prijavo viπji strokovni πoli, na katero se 
æelite vpisati. V njej navedite samo en πtudijski program, za katere-
ga izpolnjujete vpisne pogoje. Prijavi priloæite overjene fotokopije 
spriËeval in drugih dokazil.

Opozarjamo!
V 3. roku poπljete oziroma oddate prijavo na πolo! 

II. PROGRAMI IN VPISNI POGOJI

Viπjeπolski πtudijski programi so dveletni ter omogoËajo pridobitev 
viπje strokovne izobrazbe za delo v poklicih, navedenih v nomenkla-
turi poklicev oziroma poklicnem standardu. So izrazito praktiËno 
naravnani, saj je okrog 40 odstotkov πtudijskega programa name-
njenega praktiËnemu izobraæevanju πtudentov v podjetjih. Vanje se 
lahko vpiπete z:

- maturo, poklicno maturo (ali zakljuËnim izpitom oz. diplomo pred 
uvedbo poklicne mature) po programu gimnazije, kateremkoli pro-
gramu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi programu 
za pridobitev poklicno-tehniπke izobrazbe) oziroma opravljenem 
poklicnem teËaju,
- mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, Ëe imate 
tri leta delovnih izkuπenj ter opravite preizkus znanja iz slovenskega 
jezika s knjiæevnostjo in matematike ali tujega jezika v obsegu, do-
loËenem za poklicno maturo.

»e se boste prijavili za vpis v πtudijski program Multimediji, morate 
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poleg sploπnih pogojev iz prejπnjega odstavka izpolniti πe dodatni 
vpisni pogoj: opraviti morate preizkus posebne nadarjenosti.

III. VPISNA MESTA
V razpisu je pri vsaki viπji strokovni πoli objavljeno razpisano 
skupno πtevilo vpisnih mest ter dodatna mesta za redni in izredni 
πtudij v posameznem πtudijskem programu.

IV. INFORMATIVNI DNEVI
Na viπjih strokovnih πolah bosta informativna dneva v petek, 9. 
februarja 2007, ter v soboto, 10. februarja 2007.
Informativna mesta in ure so navedene pri posameznih πolah v 
poglavju Viπje strokovne πole razpisujejo. Nekatere viπje strokovne 
πole bodo organizirale veË informativnih dni. 

V. OMEJITEV VPISA IN MERILA ZA IZBIRO
»e bo za vpis v posamezni πtudijski program veË prijav, kot je raz-
pisanih vpisnih mest, bodo viπje strokovne πole s soglasjem ministra 
za πolstvo in πport do 18. aprila 2007 sprejele sklep o omejitvi vpisa, 
kandidati pa boste izbrani po πtevilu doseæenih toËk. 
Upoπtevana bodo tale merila za izbiro:
1. »e ste konËali gimnazijo ali drug program za pridobitev srednje 
strokovne izobrazbe (tudi petletni program, nadaljevalni program 
srednjega izobraæevanja ali program poklicno-tehniπkega izobraæe-
vanja) oziroma poklicni teËaj, bo upoπtevan seπtevek:
- s faktorjem 2 pomnoæene ocene sploπnega uspeha pri maturi, 
poklicni maturi ali zakljuËnem izpitu (izraæenega v toËkah in pre-
tvorjenega v ocenjevalno lestvico od 2 do 5) ter

- ocen sploπnega uspeha v 3. in 4. letniku oziroma zadnjih dveh 
letnikih srednje πole. 

2. »e ste opravili mojstrski ali delovodski oziroma poslovodski izpit, 
bo upoπtevan seπtevek:
- s faktorjem 2 pomnoæene ocene sploπnega uspeha pri mojstrskem 
ali delovodskem oziroma poslovodskem izpitu (izraæenega v toËkah 
in pretvorjenega v ocenjevalno lestvico od 2 do 5) ter

- ocen pri preizkusu znanja iz slovenskega jezika s knjiæevnostjo in 
matematike ali tujega jezika.

Vsa merila so pripravljena tako, da lahko zberete najmanj 8 in najveË 
20 toËk, pri Ëemer je 50 % teh toËk za sploπni uspeh pri maturi, po-
klicni maturi, zakljuËnem izpitu, mojstrskem ali delovodskem ozi-
roma poslovodskem izpitu ter 50 % toËk za uspeh v 3. in 4. letniku 
oziroma zadnjih dveh letnikih srednje πole ali za ocene pri pre-
izkusu znanja iz slovenskega jezika s knjiæevnostjo in matematike 
ali tujega jezika.

»e ste πtiriletni srednjeπolski program konËali z diplomo, boste za 
sploπna uspeha v 3. in 4. letniku dobili tolikπen deleæ toËk, kot za 
konËni uspeh ter 3. in 4. letnik skupaj. 

»e ste konËali petletni srednjeπolski program (trgovska akademija), 
se namesto spriËeval 3. in 4. letnika upoπtevata spriËevali 4. in 5. 
letnika.

»e ste konËali nadaljevalni program srednjega izobraæevanja ali 
program poklicno-tehniπkega izobraæevanja, se namesto spriËeval 
3. in 4. letnika upoπtevata spriËevali 1. in 2. letnika tega pro-
grama.

»e ste opravili maturitetni teËaj po konËanem 4. letniku srednjega 
izobraæevanja, se v izbirnem postopku upoπtevata spriËevali 3. in 4. 
letnika ter maturitetno spriËevalo. Za tiste, ki ste maturitetni teËaj 
opravili po treh letih srednjeπolskega izobraæevanja ali manj, oziro-
ma za tiste, ki ste maturo opravljali v skladu z drugim odstavkom 
24. Ëlena Zakona o maturi, se upoπteva le maturitetno spriËevalo. Za 
sploπni uspeh pri maturi dobite tolikπen deleæ toËk, kot za maturo 
in uspeh v 3. in 4. letniku skupaj.

»e ste opravili poklicni teËaj, se v izbirnem postopku upoπtevata 
spriËevali 3. in 4. letnika gimnazije in spriËevalo o poklicni ma-
turi.

»e za vpis v doloËeni πtudijski program ustrezajo razliËna dokazila 
o izpolnjevanju vpisnih pogojev, se upoπtevajo tista, ki so za vas 
ugodnejπa.

VI. PREIZKUSI ZNANJA

»e imate opravljen mojstrski ali delovodski oziroma poslovodski 
izpit in se prijavljate s prvo prijavo, morate v spomladanskem roku 
za poklicno maturo opraviti preizkus znanja iz slovenskega jezika s 
knjiæevnostjo, izbirate pa lahko med matematiko in tujim jezikom. V 
prvi prijavi morate navesti, kateri predmet ste izbrali. 

»e zaradi upraviËenih razlogov ne boste mogli opravljati preizkusa 
znanja spomladi, ga boste lahko izjemoma opravljali v jesenskem 
roku za poklicno maturo. O tem bo na podlagi vaπe posebne pisne 
proπnje odloËal ravnatelj viπje strokovne πole, v prijavi navedene 
na prvem mestu.

V jesenskem roku za poklicno maturo boste lahko preizkuse znanja 
opravljali tudi kandidati, ki se boste za vpis v viπje strokovno izob-
raæevanje prviË prijavili z drugo prijavo. 

Za opravljanje preizkusov znanja se morate prijaviti sami, in sicer 
v skladu s predpisi, ki urejajo poklicno maturo. Podrobnejπe infor-
macije o opravljanju preizkusov znanja dobite na srednjih πolah in 
uradu, pristojnem za srednje πolstvo, na Ministrstvu za πolstvo in 
πport, ÆupanËiËeva 6, Ljubljana.

VII. PREIZKUSI POSEBNE NADARJENOSTI

Preizkuse posebne nadarjenosti boste opravljali na viπjih strokovnih 
πolah, ki izobraæujejo po πtudijskem programu Multimediji. Vabila 
za opravljanje teh preizkusov bo πola poslala tistim, ki boste v 
prijavi:

- na prvem mestu napisali πtudijski program Multimediji,

- na drugem ali tretjem mestu napisali πtudijski program Multimediji, 
na prvem mestu pa program, za vpis v katerega bo prijavljenih 
veË kandidatov, kot je razpisanih vpisnih mest, oziroma bo vpis 
omejen.

Podrobnejπe informacije o opravljanju teh preizkusov so objavlje-
ne v poglavju: Viπje strokovne πole razpisujejo, XVII. Zasebne viπje 
strokovne πole. 

VIII. DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU
VPISNIH POGOJEV IN ROKI ZA NJIHOVO
PO©ILJANJE

V prvem in drugem roku se dokazila o izpolnjevanju vpisnih po-
gojev poπiljajo Viπjeπolski prijavni sluæbi, in sicer:

1.) »e opravljate maturo, poklicno maturo in preizkuse zna nja v πol-
skem letu, v katerem se prijavljate na razpis, ali ste jih opravljali po ju-
niju 2002, dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev ni treba poπiljati.
Podatke iz spriËeval 3. in 4. letnika oziroma zadnjih dveh letnikov 
srednje πole ter podatke iz maturitetnega spriËevala in spriËevala o 
poklicni maturi ter potrdila o opravljenih preizkusih znanja Viπje-
πolski prijavni sluæbi sporoËi Dræavni izpitni center, in sicer iz spo-
mladanskega roka za maturo in poklicno maturo najpozneje do 16. 
julija 2007, iz jesenskega roka pa najpozneje do 18. septembra 2007.

2.) »e ste srednjo πolo konËali z maturo pred junijem 2002 oziroma 
z diplomo ali zakljuËnim izpitom ali imate opravljen delovodski, po-
slovodski ali mojstrski izpit, morate dokazila o izpolnjevanju vpisnih 
pogojev priloæiti prijavi, in sicer: 
a) spriËevalo o zakljuËnem izpitu ali maturitetno spriËevalo ali 
diplomo (skupaj z obvestilom o uspehu) ter spriËevali tretjega in 
Ëetrtega letnika oziroma zadnjih dveh letnikov oziroma 

b) spriËevalo o mojstrskem, delovodskem ali poslovodskem izpitu 
skupaj s potrdili o opravljenih vseh πtirih izpitnih enotah, potrdilo o 
preizkusu znanja, Ëe ste ga opravili pred junijem 2002, ter dokazilo 
o treh letih delovnih izkuπenj oziroma 

c) zakljuËno spriËevalo, spriËevali zadnjih dveh letnikov oziroma 
dokazila o opravljenem mojstrskem, delovodskem ali poslovodskem 
izpitu skupaj z overjenimi prevodi v slovenski jezik, Ëe ste æe konËali 
srednjo πolo v tujini. »e so bila spriËevala oz. dokazila nostrificirana 
po predpisih, ki so veljali pred uporabo Zakona o priznavanju in 
vrednotenju izobraæevanja (Uradni list RS, πt. 73/04), lahko prijavi 
priloæite odloËbo o nostrifikaciji. »e odloËbe o nostrifikaciji nimate, 



objave    7 

morate prijavi priloæiti πe posebno vlogo za priznavanje izobraæevanja, 
pridobljenega v tujini. 
Viπjeπolska prijavna sluæba spriËevala oz. dokazila, prevode in vlogo 
poπlje na viπjo strokovno πolo, v prijavi navedeno na prvem mestu. 
Viπja strokovna πola opravi postopek priznavanja izobraæevanja in 
vam izda odloËbo, s katero ugotovi, ali izpolnjujete predpisane izob-
razbene pogoje za vpis v πtudijski program, za katerega se prijavljate, 
ter o tem obvesti Viπjeπolsko prijavno sluæbo.

Za spriËevala iz nekdanjih jugoslovanskih republik, pridobljena pred 
25. junijem 1991, postopek priznavanja izobraæevanja oz. odloËba 
o izpolnjevanju predpisanih pogojev za vpis v πtudijski program 
ni potrebna.

Za maturitetno spriËevalo se πteje tudi spriËevalo o zakljuËnem 
izpitu ∑ poskusni maturi.

Diploma o mednarodni maturi (International Baccalaureat ∑ IBO) je 
enakovredna maturitetnemu spriËevalu, pridobljenemu v Republiki 
Sloveniji.

SpriËevalu o poklicni maturi sta enakovredna tudi spriËevalo o za-
kljuËnem izpitu in diploma o konËanem πtiriletnem srednjeπolskem 
izobraæevanju, ki sta se izdajala pred uvedbo poklicne mature. 

Tisti, ki imate uËni uspeh v tretjem in Ëetrtem letniku vpisan v indeks, 
kot dokazilo poπljite prvo stran indeksa ter strani, na katerih so 
navedene ocene za posamezni letnik in sploπni uspeh.

Dokazilo o delovnih izkuπnjah je potrdilo delodajalca ali fotokopija 
prve strani delovne knjiæice in strani, iz katerih je razvidna vaπa 
delovna doba.

3.) Kandidati, ki boste letos konËali srednjo πolo v tujini, morate spri-
Ëevala oziroma dokazila in overjene prevode v slovenski jezik skupaj 
s posebno vlogo o priznavanju izobraæevanja, pridobljenega v tujini, 
poslati Viπjeπolski prijavni sluæbi v desetih dneh po tem, ko so bila 
izdana, oziroma najpozneje do 11. septembra 2007. 
Ne glede na rok iz prejπnjega odstavka jih morate tuji dræavljani 
poslati najpozneje do 21. avgusta 2007. Poleg spriËeval, overjenih 
prevodov in vloge za priznavanje morate poslati πe fotokopijo 
identifikacijskega dokumenta.

Dræavni izpitni center Viπjeπolski prijavni sluæbi do roka, doloËe-
nega s koledarjem za maturo oziroma koledarjem za opravljanje 
poklicne mature, sporoËi, kateri kandidati, ki ste se prijavili s prvo 
prijavo, boste iz upraviËenih razlogov opravljali maturo ali poklicno 
maturo v jesenskem roku 2007. Podatke iz vaπih spriËeval ji poπlje 
do 18. septembra 2007.
Pristojna viπja strokovna πola Viπjeπolski prijavni sluæbi do 16. julija 
2007 sporoËi, kateri kandidati, ki ste se prijavili s prvo prijavo, boste 
iz upraviËenih razlogov opravljali preizkuse znanja v jesenskem roku 
2007. Podatke o opravljenih preizkusih Viπjeπolski prijavni sluæbi 
sporoËi Dræavni izpitni center. 

Potrdila o opravljenem preizkusu posebne nadarjenosti, ki je pogoj 
za vpis v program Multimediji, ni treba poπiljati. O tem Viπjeπolsko 
prijavno sluæbo obvesti pristojna viπja strokovna πola. 

Opozarjamo!

V prijavnem postopku so dokazila o srednjeπolski izobrazbi, ki 
jih morate priloæiti prijavi, overjene fotokopije dokazil oziroma 
spriËeval. 
Dokazil oziroma spriËeval vam ni treba overiti, Ëe na Viπjeπolsko 
prijavno sluæbo osebno prinesete njihove izvirnike in neoverjene 
fotokopije. Viπjeπolska prijavna sluæba na fotokopijah oznaËi, da 
ustrezajo izvirnikom, izvirnike pa vam vrne.
»e se vnoviË prijavljate z drugo prijavo in ste vsa dokazila priloæili 
æe prvi prijavi, jih ni treba poπiljati.
V tretjem roku morate vsa dokazila o izpolnjevanju vpisnih po-
gojev priloæiti pisni proπnji, ki jo poπiljate viπji strokovni πoli.

IX. IZBIRNI POSTOPEK 
Prvi rok 
Tisti, ki boste v prvi prijavi na prvem mestu navedli πtudijski pro-
gram, za katerega ne bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, boste sprejeti, 
Ëe boste izpolnjevali sploπne vpisne pogoje.

Tisti, ki boste v prvi prijavi na prvem mestu navedli πtudijski 
program, za katerega bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, boste 
sprejeti, Ëe boste izpolnjevali sploπne vpisne pogoje in imeli 
dovolj toËk v skladu z merili za izbiro (glejte toËko V. Omejitev 
vpisa in merila za izbiro). Enako velja za programa, navedena 
na drugem in tretjem mestu. 

»e za πtudijska programa, navedena na drugem in tretjem mestu, 
ne bo omejitve vpisa, boste sprejeti, Ëe boste izpolnjevali splo-
πne vpisne pogoje, razen, Ëe bo za vpis vanju prijavljenih preveË 
kandidatov, ki so ju navedli na drugem in tretjem mestu. V 
tem primeru boste izbrani v skladu z merili, ki so s πtudijskimi 
programi doloËena ob omejitvi vpisa (glejte toËko V. Omejitev 
vpisa in merila za izbiro). V programe na drugem oziroma tret-
jem mestu se ne morete uvrstiti, Ëe vsa mesta v njih zasedejo 
kandidati, ki so ju napisali na prvem mestu.

Na sezname sprejetih se boste uvrstili tudi kandidati z enakim 
πtevilom toËk, kot jih ima zadnji uvrπËeni glede na πtevilo pro-
stih mest, doloËenih s sklepom o omejitvi vpisa.

Izidi izbirnega postopka v prvem roku bodo znani najpozneje 
do 24. julija 2007. Viπjeπolska prijavna sluæba vam bo poslala 
obvestilo o izidu izbirnega postopka, sezname sprejetih kandi-
datov pa viπjim strokovnim πolam. 

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

- boste po odloËitvi pristojnih organov lahko opravljali poklicno 
maturo ali maturo v jesenskem izpitnem roku,

- boste po sklepu ravnatelja viπje strokovne πole lahko opravljali 
preizkuse znanja v jesenskem izpitnem roku,

- ste srednjo πolo konËali v tujini, viπje strokovne πole pa niso 
mogle opraviti postopka priznavanja izobraæevanja do zaËetka 
izbirnega postopka v prvem roku,

- ste se pritoæili in je bilo tako odloËeno v pritoæbenem po-
stopku.

Med sprejetimi boste, Ëe boste imeli najmanj toliko toËk kot 
zadnji uvrπËeni kandidat s seznama oziroma Ëe ste se prijavili v 
πtudijski program brez omejitve vpisa. 
Ne glede na πtevilo toËk se lahko na seznam sprejetih izjemoma 
uvrstite kandidati s posebnimi potrebami, Ëe v prvem roku izbir-
nega postopka izpolnjujete sploπne pogoje za vpis v πtudijski 
program. O tem odloËi pristojni organ viπje strokovne πole na 
podlagi vaπe posebne proπnje in ustreznih dokazil, ki jih morate 
priloæiti prvi prijavi ali poslati viπji πoli, v prijavi navedeni na 
prvem mestu, najpozneje do 30. junija 2007, kasneje pa le, Ëe je 
po tem roku priπlo do upraviËenih razlogov za to.

Viπjeπolska prijavna sluæba bo tiste, ki se boste naknadno uvr-
stili, in viπje strokovne πole, na katere boste sprejeti, pisno 
obvestila o izidu izbirnega postopka.

Drugi rok

Izbirni postopek v drugem roku se opravi tako, kot je opisano za 
prvi rok.
»e bo πtevilo prijavljenih veËje kot πtevilo πe prostih vpisnih 
mest, se bodo pri izbiri uporabljala merila, ki so doloËena ob 
omejitvi vpisa (glejte toËko V. Omejitev vpisa in merila za iz-
biro).

Izidi izbirnega postopka v drugem roku bodo znani najpozneje 
do 25. septembra 2007. Viπjeπolska prijavna sluæba vam bo po-
slala obvestilo o izidu izbirnega postopka, sezname sprejetih 
kandidatov pa viπjim strokovnim πolam. 

Na sezname sprejetih kandidatov se boste lahko naknadno uvr-
stili tisti, ki:

- ste srednjo πolo konËali v tujini, viπje strokovne πole pa niso 
mogle opraviti postopka priznavanja izobraæevanja do zaËetka 
izbirnega postopka v drugem roku,

- ste se pritoæili in za katere je bilo tako odloËeno v pritoæbe-
nem postopku.

Med sprejetimi boste, Ëe boste imeli najmanj toliko toËk kot 
zadnji uvrπËeni kandidat s seznama oziroma Ëe ste se prijavili v 
πtudijski program brez omejitve vpisa. 
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Tretji rok 
V tretjem roku bodo viπje strokovne πole vpisale tiste, ki boste 
izpolnjevali sploπne vpisne pogoje, in sicer do zapolnitve vpisnih 
mest. 

Kandidati s posebnimi potrebami se tudi v drugem in tretjem roku 
obravnavate podobno kot v prvem.

X. IZREDNI ©TUDIJ
Za izredni πtudij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v 
enakih rokih kot za redni πtudij.

Za izredne πtudente je izobraæevanje po πtudijskih programih lahko 
organizacijsko in Ëasovno prilagojeno ter se zaËne izvajati po do-
govoru z vpisanimi kandidati. 

XI. DRÆAVLJANI DRUGIH DRÆAV, »LANIC
EVROPSKE UNIJE IN KANDIDATI, 
KI IMATE STALNO PREBIVALI©»E 
V REPUBLIKI SLOVENIJI IN STE SAMI ALI
VA©I STAR©I OZIROMA SKRBNIKI NJENI
DAV»NI ZAVEZANCIA

Dræavljani dræav, Ëlanic Evropske unije, se izobraæujete pod enakimi 
pogoji kot dræavljani Republike Slovenije. ©tevilo vpisnih mest je 
skupno tako za redni kot za izredni πtudij.

V skupnem πtevilu vpisnih mest so tudi mesta, namenjena tistim, 
ki nimate slovenskega dræavljanstva oziroma dræavljanstva katere 
od dræav, Ëlanic Evropske unije, vendar imate stalno prebivaliπËe v 
Republiki Sloveniji in ste sami ali vaπi starπi oziroma skrbniki njeni 
davËni zavezanci. Tudi vi se izobraæujete pod enakimi pogoji kot 
dræavljani Republike Slovenije.

XII. SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA 
DRÆAVLJANSTVA IN TUJCI

Po doloËbah Pravilnika o vpisu v viπje strokovno izobraæevanje se 
v skladu s tem razpisom vpisujete tudi Slovenci brez slovenskega 
dræavljanstva in tujci. Za vas je pri posameznih πolah razpisano do-
datno πtevilo vpisnih mest.

Slovenci brez slovenskega dræavljanstva se izobraæujete pod enakimi 
pogoji kot dræavljani Republike Slovenije.

Tuji dræavljani se izobraæujete pod enakimi pogoji kot dræavljani 
Republike Slovenije, kadar se izobraæujete po naËelu vzajemnosti, 
sicer pa morate plaËati πolnino.

XIII. OPOZORILO ZA ÆE VPISANE ©TUDENTE
©tudenti, ki æelite zamenjati πtudijski program in te pravice ali 
pravice do ponavljanja letnika πe niste izrabili, se morate prijaviti 
tako kot drugi kandidati.

»e ste enkrat æe ponavljali letnik ali zamenjali πtudijski program, se 
za redni πtudij ne smete veË prijaviti.

XIV. VPIS
»e boste sprejeti v prvem roku, vas bodo viπje strokovne πole 
vpisovale do 31. avgusta, Ëe boste sprejeti v drugem roku, pa do 1. 
oktobra 2007. K vpisu vas bodo pisno povabile.

»e bodo po 1. oktobru πe prosta vpisna mesta, vas bodo lahko viπje 
strokovne πole sprejele oziroma vpisale do 10. oktobra 2007.

XV. PODROBNEJ©E INFORMACIJE

Pojasnila o razpisu za vpis lahko dobite na viπjih strokovnih πolah, 
pa tudi na Viπjeπolski prijavni sluæbi po telefonu πt.: 

(03) 4285 882.

VI©JE 
STROKOVNE ©OLE 

RAZPISUJEJO:
Opozarjamo! V preglednicah o πtevilu vpisnih mest so:
- skupna vpisna mesta namenjena slovenskim dræavljanom in 
dræavljanom drugih dræav, Ëlanic Evropske unije, ter tistim, ki 
imate stalno prebivaliπËe v Sloveniji in ste sami ali vaπi starπi 
oziroma skrbniki njeni davËni zavezanci;

- dodatna vpisna mesta za redni πtudij namenjena Slovencem 
brez slovenskega dræavljanstva, za izredni πtudij pa Slovencem 
brez slovenskega dræavljanstva in tujcem.

XVI. JAVNE IN KONCESIONIRANI VI©JI
STROKOVNI ©OLI

1.  BIOTEHNI©KI IZOBRAÆEVALNI 
CENTER LJUBLJANA

  VI©JA STROKOVNA ©OLA
Iæanska 10, 1000 Ljubljana
tel.: 01 2  807 603, 01 2807 606
faks: 01 2807 606 
elektronska poπta: jasna.krzin-stepisnik@guest.arnes.si
spletna stran: http://www.bic-lj.si/vss

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolski πtudijski program Æivilstvo in 
prehrana. Razpisuje ga za redni in izredni πtudij.

Vpisna mesta:

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Æivilstvo
in prehrana 70 70 2 30

Informativno mesto: Biotehniπki izobraæevalni center Ljubljana, Viπja 
strokovna πola, Iæanska 10, Ljubljana, in sicer:

- v petek, 9. 2. 2007, ob 11. uri in 16. uri 30 min. za redni in izredni 
πtudij;

- v soboto, 10. 2. 2007, ob 11. uri za redni in izredni πtudij.
Informativni dan bo πe v soboto, 24. 2. 2007, ob 10. uri za redni in 
izredni πtudij.

2. DOBA, 
 VI©JA STROKOVNA ©OLA MARIBOR

Preπernova ulica 1, 2000 Maribor
tel: 02 2283 876
faks: 02 2283 861
elektronska poπta: vss@doba.si
spletna stran: http://www.doba.si

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolske πtudijske programe Poslovni 
sekretar, Komercialist, RaËunovodja, Komunala in Informatika.
Program Poslovni sekretar razpisuje za redni in izredni πtudij, pro-
grame Komercialist, RaËunovodja, Komunala in Informatika pa samo 
za izredni πtudij. Izredni πtudentje se boste po programih Poslovni 
sekretar in Komercialist lahko izobraæevali tudi na daljavo.
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Vpisna mesta:

Programi
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna 

mesta
redni izredni redni izredni 

Poslovni sekretar 70
160 (od tega 
110 za πtudij 
na daljavo)

2
4 (od tega 2 
za πtudij 
na daljavo)

Komercialist -
160 (od tega 
110 za πtudij 
na daljavo)

-
4 (od tega 2 
za πtudij 
na daljavo)

RaËunovodja - 70 - 4
Komunala - 50 - 4
Informatika - 70 - 4

Informativno mesto: DOBA, Viπja strokovna πola, Preπernova ulica 
1, Maribor, in sicer:

- v petek, 9. 2. 2007, ob 10. uri in 15. uri za redni πtudij ter ob 11. 
uri in 17. uri za izredni πtudij; 

- v soboto, 10. 2. 2007, ob 9. uri za redni in izredni πtudij; 
- vsak mesec, in sicer drugi Ëetrtek v mesecu ob 16. uri

3.  EKONOMSKA IN TRGOVSKA ©OLA 
BREÆICE

  VI©JA STROKOVNA ©OLA 
Bizeljska cesta 45, 8250 Breæice
tel.: 07 4992 562
faks: 07 4992 570
elektronska poπta: vss.brezice@guest.arnes.si
spletna stran: http://www.vs-kombre.kk.edus.si

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolski πtudijski program Komercialist. 
Razpisuje ga za redni in izredni πtudij.

Vpisna mesta:

Program
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta

redni izredni redni izredni 
Komercialist 70 70 2 4

Informativno mesto: Ekonomska  tropju, in sicer:

- v petek, 9. 2. 2007, ob 11. uri za redni in izredni πtudij;
- v soboto, 10. 2. 2007, ob 11. uri za redni in izredni πtudij.

4.  EKONOMSKA ©OLA MURSKA SOBOTA
  VI©JA STROKOVNA ©OLA 

Slovenska ulica 11, 9000 Murska Sobota
tel.: 02 5213 451
faks: 02 5213 450
elektronska poπta: visja-strokovna@vs-es.ms.edus.si 
spletna stran: http://www.vs-es.ms.edus.si 

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolske πtudijske programe Komer-
cialist in RaËunovodja. 
Programa Komercialist in RaËunovodja razpisuje za redni in izredni 
πtudij.

Vpisna mesta:

Programi
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Komercialist 75 35 2 3
RaËunovodja 45 35 1 3

Informativno mesto: Ekonomska πola Murska Sobota, Slovenska ulica 
11, Murska Sobota, v uËilnici πt. 35, in sicer:

- v petek, 9. 2. 2007, ob 10. uri in 16. uri za redni in izredni πtudij;
- v soboto, 10. 2. 2007, ob 10. uri za redni in izredni πtudij.

5.  EKONOMSKA ©OLA NOVO MESTO
  VI©JA STROKOVNA ©OLA

Ulica talcev 3/a, 8000 Novo mesto
tel.: 07 3933 268; 07 3933 266
faks: 07 3933 282
elektronska poπta: anton.mihelic@guest.arnes.si 
spletna stran: http://www.esnm-visja.si

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolska πtudijska programa Poslovni 
sekretar in RaËunovodja. Razpisuje ju za redni in izredni πtudij.

Vpisna mesta:

Programa
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Poslovni 
sekretar 70 70 2 4

RaËunovodja 70 70 2 4

Informativno mesto: Ekonomska πola Novo mesto, Viπja strokovna 
πola, Ulica talcev 3/a, Novo mesto, in sicer:

- v petek, 09. 2. 2007, ob 15. uri za program Poslovni sekretar ter ob 
16. uri 30 min. za program RaËunovodja;
- v soboto, 10. 2. 2007, ob 9. uri za program Poslovni sekretar ter ob 
10. uri 30 min. za program RaËunovodja.

6.  IN©TITUT IN AKADEMIJA 
  ZA MULTIMEDIJE                                         

VI©JA ©OLA ZA MULTIMEDIJE
Leskoπkova 12, 1000 Ljubljana
tel.: 01 5240 044
elektronska poπta: vpis@iam.si 
spletna stran: http://www.iam.si

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolski πtudijski program Multime-
diji. 
Poleg vpisnih pogojev, opisanih v uvodnem delu razpisa, je treba za 
vpis v ta program uspeπno opraviti πe preizkus posebne nadarjenosti. 
Sestavljen je iz dveh delov:
V prvem delu kandidati pripravite vizualno sporoËilo oz. multime-
dijski izdelek (predstavitev v Power Pointu ipd.) ali spletno stran 
(HTML) ali animacijo (Flash ipd.) ali videoprispevek (na kaseti VHS, 
DV, CD-ROMU ipd.). Izdelek morate poslati s priporoËeno poπiljko 
skupaj s prijavo za vpis. 
V drugem delu preizkusa boste izdelek predstavili pred πtudijsko 
komisijo in pri tem dokazali svoje kreativne sposobnosti. Viπja 
strokovna πola vas bo o tem pisno obvestila, in sicer tiste, ki 
se boste prijavili s prvo prijavo, najkasneje do 15. junija 2007, 
tiste, ki boste oddali drugo prijavo, do 13. septembra 2007; Ëe 
boste za vpis kandidirali v tretjem roku, pa takoj po prejemu 
prijave za vpis.

O izbiri kandidatov pri preizkusu nadarjenosti odloËa πtudijska ko-
misija. Potrdilo o opravljenem preizkusu izda pristojni organ viπje 
strokovne πole in velja dve leti.

Vpisna mesta:

Program
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Multimediji 60 70 2 -

Informativno mesto: Multimedijski center IAM, Leskoπkova 12, Ljub-
ljana, in sicer:

- v petek, 09. 2. 2007, ob 10. uri in 16. uri;
- v soboto, 10. 2. 2007, ob 10. uri.



objave 10 

 7. KMETIJSKA ©OLA GRM NOVO MESTO
 VI©JA STROKOVNA ©OLA

Sevno 13, 8000 Novo mesto 
tel.: 07 3934 734, 07 3934 705
faks: 07 3934 710 
elektronska poπta: tone.hrovat@guest.arnes.si
spletna stran: http://www.ksgrm.net

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolski πtudijski program Upravljanje 
podeæelja in krajine. Razpisuje ga za redni in izredni πtudij.

Vpisna mesta:

Program
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 
redni izredni redni izredni 

Upravljanje 
podeæelja 
in krajine

70 45 2 20

Informativno mesto: Kmetijska πola Grm Novo mesto, Viπja stro-
kovna πola, Sevno 13, Novo mesto, in sicer:

- v petek, 09. 2. 2007, ob 11. uri in 16. uri 30 min.;

- v soboto, 10. 2. 2007, ob 11. uri.

8. LESARSKA ©OLA MARIBOR
 VI©JA STROKOVNA ©OLA

Lesarska ulica 2, 2000 Maribor 
tel.: 02 4216 658 
faks: 02 4216 675
elektronska poπta: referat@visjales-mb.org
spletna stran: http://www.visjales-mb.org

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolski πtudijski program Lesarstvo. 
Razpisuje ga za redni in izredni πtudij.

Vpisna mesta:

Program
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Lesarstvo 70 60 2 5

Informativno mesto: Lesarska πola Maribor, Viπja strokovna πola, 
Lesarska ulica 2, Maribor, velika predavalnica, in sicer:

- v petek, 09. 2. 2007, ob 11. uri za redni πtudij ter ob 16. uri za 
izredni πtudij;

- v soboto, 10. 2. 2007, ob 10. uri.

9.  POSLOVNO-KOMERCIALNA 
©OLA CELJE

  VI©JA STROKOVNA ©OLA 
Kosovelova 4, 3000 Celje
tel.: 03 4285 450
faks: 03 4285 460
elektronska poπta: pks-visja.ce@guest.arnes.si
spletna stran: http://www.pksola.com

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolska πtudijska programa Komer-
cialist in RaËunovodja. 

Razpisuje ju za redni in izredni πtudij, izredni πtudentje se boste 
lahko izobraæevali tudi v dislocirani enoti viπje strokovne πole v 
Rogaπki Slatini.

Vpisna mesta:

Programa
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Komercialist 100

100 (od 
tega 30 v 
Rogaπki 
Slatini)

2 4

RaËunovodja 60

90 (od 
tega 30 v 
Rogaπki 
Slatini)

2 4

Informativno mesto: Poslovno-komercialna πola Celje, Viπja strokov-
na πola, Mariborska 2, Celje, velika predavalnica, in sicer:

- v petek, 9. 2. 2007, ob 9. uri za redni πtudij ter ob 15. uri za redni 
in izredni πtudij;

- v soboto, 10. 2. 2007, ob 9. uri za redni in izredni πtudij.

10. PROMETNA ©OLA MARIBOR
  VI©JA PROMETNA ©OLA

PreradoviËeva 33, 2000 Maribor
tel: 02 4294 107; 4294 134
faks: 02 4294 110
elektronska poπta: referat@vpsmb.net
spletna stran: http://www.vpsmb.net

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolske πtudijske programe Promet, 
Poπtni promet in Komunala.
Programa Promet in Poπtni promet razpisuje za redni in izredni 
πtudij, program Komunala pa samo za izredni πtudij.

Izredni πtudentje se boste po programih Promet in Poπtni promet 
lahko izobraæevali tudi na daljavo.

Vpisna mesta:

Programi
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Promet 100

130 (od 
tega 50 za 
πtudij na 
daljavo)

3 3

Poπtni promet 45

70 (od 
tega 25 za 
πtudij na 
daljavo)

1 3

Komunala - 45 - 3

Informativno mesto: Prometna πola Maribor, Viπja prometna πola, 
PreradoviËeva 33, Maribor, in sicer:

- v petek, 9. 2. 2007, ob 9. uri za redni πtudij ter ob 15. uri za redni 
in izredni πtudij;

- v soboto, 10. 2. 2007, ob 9. uri in 11. uri za redni in izredni πtudij.

11. SREDNJA BIOTEHNI©KA ©OLA KRANJ
  (v ustanavljanju VI©JA STROKOVNA ©OLA)

Strahinj 99, Naklo
tel: 04 2772 111
faks: 04 2772 118
elektronska poπta: bts@guest.arnes.si
spletna stran: http://www.s-bts.kr.edus.si

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolski πtudijski program Uprav-
ljanje podeæelja in krajine. Razpisuje ga za redni in izredni 
πtudij.
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Vpisna mesta:

Programi
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Upravljanje 
podeæelja in 
krajine

45 30 2 15

Informativno mesto: Srednja biotehniπka πola Kranj, Strahinj 99, 
Naklo, in sicer:

- v petek, 9. 2. 2007, ob 11. uri in 16. uri 30 min. za redni in izredni 
πtudij;

- v soboto, 10. 2. 2007, ob 11. uri za redni in izredni πtudij.
- Informativni dan bo πe v soboto, 24. 2. 2007, ob 10. uri za redni 
in izredni πtudij.

Vsi informativni dnevi bodo v predavalnici v drugem nadstropju.

12. SREDNJA GLASBENA IN BALETNA 
©OLA LJUBLJANA
(v ustanavljanju VI©JA STROKOVNA ©OLA)
Vegova 7, 1000 Ljubljana
tel: 01 2521 919; 01 2521 275
faks: 01 2521 932
elektronska poπta: sgbs.lj@guest.arnes.si
spletna stran: http://www.sgbslj.org

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolski πtudijski program Balet. Raz-
pisuje ga za izredni πtudij.
Vpisna mesta:

Programi
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 
- 10 - -

gova 7, Ljubljana, in sicer:

- v petek, 9. 2. 2007, ob 11. uri in 17. uri v dvorani πt. 30;
- v soboto, 10. 2. 2007, ob 11. uri v dvorani πt. 30.
- Informativni dan bo πe v soboto, 24. 2. 2007, ob 10. uri v prostorih 
baletne πole, Turjaπka ul. 2

13. ©OLA ZA STROJNI©TVO ©KOFJA LOKA
VI©JA ©OLA ZA STROJNI©TVO
Podlubnik 1 b, 4220 ©kofja Loka
tel.: 04 5062 317; 04 5062 328 
faks: 04 5062 318
elektronska poπta: vss@ss-sl.si
spletna stran: http://www.ss-sl.si

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolski πtudijski program Strojniπtvo. 
Razpisuje ga za redni in izredni πtudij.
Vpisna mesta:

Program
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Strojniπtvo 70 70 2 4

Informativno mesto: ©ola za strojniπtvo ©kofja Loka, Viπja πola za 
strojniπtvo, Podlubnik 1 b, predavalnica πt. 253, in sicer:

- v petek, 9. 2. 2007, ob 9. uri in 15. uri za redni πtudij;
- v soboto, 10. 2. 2007, ob 9. uri za redni in izredni πtudij.

14. ©OLSKI CENTER CELJE
VI©JA STROKOVNA ©OLA 
Pot na Lavo 22, 3000 Celje
tel.: 03 4285 853

faks: 03 4285 880 
elektronska poπta: vss@s-sc.ce.edus.si
spletna stran: http://www.vss-ce.com

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolske πtudijske programe Gradbe-
niπtvo, Strojniπtvo, Mehatronika in Promet.
Programe Gradbeniπtvo, Strojniπtvo in Mehatronika razpisuje 
za redni in izredni πtudij, program Promet pa samo za izredni 
πtudij.

Program Strojniπtvo se bo za redne in izredne πtudente izvajal tudi 
v dislocirani enoti πole v Ravnah na Koroπkem.

Vpisna mesta:

Programi Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Gradbeniπtvo 70 90 2 4
Strojniπtvo 115 (od 

tega 45 
v Ravnah 
na Koro-
πkem)

135 (od 
tega 45 
v Ravnah 
na Koro-
πkem)

2 4

Mehatronika 70 70 2 4
Promet - 50 - 4

Informativno mesto: ©olski center Celje, Viπja strokovna πola, Pot 

- v petek, 9. 2. 2007, ob 10. uri in 16. uri za redni πtudij;

- v soboto, 10. 2. 2007, ob 9. uri za redni in izredni πtudij.

15. ©OLSKI CENTER NOVO MESTO
VI©JA STROKOVNA ©OLA
©egova ulica 112, 8000 Novo mesto
tel.: 07 3932 182 
faks: 07 3932 184
elektronska poπta: vss.nm@guest.arnes.si
spletna stran: http://www.vss-nm.com 

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolske πtudijske programe Strojni-
πtvo, Komunala, Elektronika in Promet.

Programa Strojniπtvo in Komunala razpisuje za redni in izredni 
πtudij, programa Elektronika in Promet pa samo za izredni πtudij.

Izredni πtudentje se boste po vseh programih lahko izobraæevali 
tudi na daljavo.

Vpisna mesta:

Programi
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Strojniπtvo 70

140 (od 
tega 60  za 
πtudij 
na daljavo)

2 4

Komunala 70
90 (od tega 
20 za πtudij 
na daljavo)

2 4

Elektronika -
70 (od tega 
20 za πtudij 
na daljavo)

- 4

Promet -
70 (od tega 
20 za πtudij 
na daljavo)

- 4

Informativno mesto: ©olski center Novo mesto, Viπja strokovna πola, 
©egova ulica 112, Novo mesto, in sicer:

- v petek, 9. 2. 2007, ob 9. uri in 15. uri;
- v soboto, 10. 2. 2007, ob 9. uri.

Informativno mesto: Srednja glasbena in baletna πola Ljubljana, Ve-

alet

na Lavo 22, Celje, predavalnica B 12, in sicer:

B



objave 12 

16. ©OLSKI CENTER POSTOJNA
VI©JA STROKOVNA ©OLA 
Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna
tel.: 05 7212 330
faks: 05 7212 334
elektronska poπta: vs.postojna@guest.arnes.si
spletna stran: http://www.vspo.si 

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolska πtudijska programa Po-
slovni sekretar in Strojniπtvo. Razpisuje ju za redni in izredni 
πtudij.

Vpisna mesta:

Programa
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Poslovni 
sekretar 70 70 2 4

Strojniπtvo 50 50 1 4

Informativno mesto: Viπja strokovna πola, Ljubljanska cesta 2, Po-
stojna, in sicer:

- v petek, 9. 2. 2007, ob 9. uri in 15. uri za program Poslovni se-
kretar ter ob 10. uri in 16. uri za program Strojniπtvo za redni in 
izredni πtudij;

- v soboto, 10. 2. 2007, ob 9. uri za program Poslovni sekretar ter ob 
10. uri za program Strojniπtvo za redni in izredni πtudij.

17. ©OLSKI CENTER PTUJ
VI©JA STROKOVNA ©OLA
Volkmerjeva cesta 19, 2250 Ptuj 
tel.: 02 7871 700; 02 7871 812
faks: 02 7871 711
elektronska poπta: robert.harb@scptuj.si
spletna stran: http://www.scptuj.si

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolske πtudijske programe Mehatro-
nika, Upravljanje podeæelja in krajine in Komercialist. 
Programa Mehatronika in Upravljanje podeæelja in krajine razpisuje 
za redni in izredni πtudij, program Komercialist pa samo za izredni 
πtudij.

Vpisna mesta:

Programi
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna 

mesta
redni izredni redni izredni 

Mehatronika 70 90 2 12
Upravljanje 
podeæelja in 
krajine

45 45 1 4

Komercialist - 60 - 4

Informativno mesto: ©olski center Ptuj, Viπja strokovna πola, Volk-
merjeva 19, Ptuj, velika predavalnica, in sicer:

- v petek, 9. 2. 2007, ob 10. uri za redni πtudij ter ob 17. uri za 
izredni πtudij;

- v soboto, 10. 2. 2007, ob 10. uri za redni in izredni πtudij.

Vsaka izmed predstavitev bo trajala predvidoma 2 uri v veliki 
predavalnici.

©ola bo po potrebi organizirala dodatne informativne dneve oziroma 
informativne pogovore v drugih rokih.

18. ©OLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC
VI©JA STROKOVNA ©OLA
Koroπka 11, 2380 Slovenj Gradec
tel.: 02 8839 260

faks: 02 8822 970
elektronska poπta: visja.sola@sc-sg.net
spletna stran: http://www.sc-sg.net/visja

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolske πtudijske programe Poslovni 
sekretar, Komercialist in RaËunovodja. Razpisuje jih za redni in iz-
redni πtudij.

Vpisna mesta:

Programi
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Poslovni sekretar 70 70 2 4
Komercialist 45 70 1 4
RaËunovodja 45 70 1 4

Informativno mesto: ©olski center Slovenj Gradec, Viπja strokovna 
πola, Koroπka 11, Slovenj Gradec, predavalnica, in sicer:

- v petek, 09. 2. 2007, ob 13. uri za program Poslovni sekretar, Ko-
mercialist in RaËunovodja;

- v soboto, 10. 2. 2007, ob 10. uri za program Poslovni sekretar, 
Komercialist in RaËunovodja.

19. ©OLSKI CENTER ©ENTJUR
VI©JA STROKOVNA ©OLA
Cesta na kmetijsko πolo 9, 3230 ©entjur
tel.: 03 7462 902; 7462 900
faks: 03 7462 920 
elektronska poπta: solski.center-sentjur@guest.arnes.
si; referat.vsscekg@guest.arnes.si
spletna stran: http://www.s-scsentjur.ce.edus.si

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolska πtudijska programa Uprav-
ljanje podeæelja in krajine in Æivilstvo in prehrana. Razpisuje ju za 
redni in izredni πtudij.

Vpisna mesta:

Programa
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Upravljanje 
podeæelja in 
krajine

60 30 2

10

Æivilstvo in 
prehrana 60 45 2

10

Informativno mesto: Kmetijska in gospodinjska πola ©entjur, Cesta 
na kmetijsko πolo 9, ©entjur, in sicer:

- v petek, 9. 2. 2007, ob 11. uri in 16. uri in 30 minut;

- v soboto, 10. 2. 2007, ob 10. uri.

20. ©OLSKI CENTER VELENJE
VI©JA STROKOVNA ©OLA
Trg mladosti 3, 3320 Velenje
tel.: 03 8960 642 
faks: 03 8960 660
elektronska poπta: vss@scv.si
spletna stran: http://vss.scv.si 

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolske πtudijske programe Elek-
tronika, Rudarstvo in geotehnologija, Informatika, Komunala in 
Mehatronika. Programe Elektronika, Rudarstvo in geotehnologija, 
Informatika ter Mehatronika razpisuje za redni in izredni πtudij, 
program Komunala pa samo za izredni πtudij. Program Informatika 
se bo za redne in izredne πtudente izvajal tudi v dislocirani enoti 
πole v Murski Soboti.
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Vpisna mesta:

Programi
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Elektronika 50 45 1 3
Rudarstvo in 
geotehnolo-
gija

30 30 1 2

Informatika

115 (od 
tega 45 
v Murski 
Soboti)

75 (od 
tega 30 
v Murski 
Soboti)

3 6

Mehatronika 30 45 1 4
Komunala - 45 - 3

Informativna mesta: 1. ©olski center Velenje, Trg mladosti 3, Velenje, 
velika predavalnica viπje strokovne πole, in sicer:

- v petek, 9. 2. 2007, ob 9. uri in 15. uri za redni πtudij programa 
Informatika, Rudarstvo in geotehnologijo.

- v soboto, 10. 2. 2007, ob 9. uri za redni in izredni πtudij programov 
Informatika, Komunala ter Rudarstvo in geotehnologija.

2. Medpodjetniπki izobraæevalni center, Koroπka 62a, Velenje, in 
sicer:

- v petek, 9. 2. 2007, ob 10. uri 30 min in 15. uri za redni πtudij pro-
grama Elektronika in Mehatronika

- v soboto, 10. 2. 2007, ob 10. uri 30 min za redni in izredni πtudij 
programa Elektronika in Mehatronika.

3. Dislocirana enota viπje strokovne πole Velenje v Murski Soboti, 
predavalnica viπje strokovne πole v prostorih Poklicne in tehniËne 
πole Murska Sobota, ©olsko naselje 12, Murska Sobota, in sicer:

- v petek, 9. 2. 2007, ob 10. uri in 15. uri za redni in izredni πtudij;

- v soboto, 10. 2. 2007, ob 10. uri za redni in izredni πtudij.

21. ©OLSKI CENTER ZA PO©TO, EKONOMIJO 
IN TELEKOMUNIKACIJE

  VI©JA STROKOVNA ©OLA
Celjska 16, 1000 Ljubljana
tel: 01 2342 454, 2342 458
faks: 01 2342 441 
elektronska poπta: vss@scpet.net  
spletna stran: http://www.scpet.net

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolska πtudijska programa Telekomu-
nikacije in Poπtni promet. Razpisuje ju za redni in izredni πtudij.

Vpisna mesta:

Programa
Skupna vpisna 
mesta Dodatna vpisna mesta

redni izredni redni izredni 

Telekomunikacije 70 70 2 4

Poπtni promet 70 60 2 4

Informativno mesto: ©olski center PET, Viπja strokovna πola, Celjska 
16, Ljubljana, v predavalnicah πt. 02 in 03, in sicer:

- v petek, 9. 2. 2007, ob 10. uri za redni πtudij ter ob 15. uri za redni 
in izredni πtudij;

- v soboto, 10. 2. 2007, ob 10. uri za redni in izredni πtudij.

22. TEHNI©KI ©OLSKI CENTER KRANJ
VI©JA STROKOVNA ©OLA
KidriËeva cesta 55, 4000 Kranj 
tel.: 04 2804 000 
faks: 04 2804 035
elektronska poπta: andreja.pogacnik1@guest.arnes.si; 

branka.jarc-kovacic@guest.arnes.si
spletna stran: http://www.tsckr.si/

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolski πtudijski program Mehatroni-
ka. Razpisuje ga za redni in izredni πtudij.
Vpisna mesta:

Program
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Mehatronika 70 70 2 2

Informativno mesto: Tehniπki πolski center Kranj, Viπja strokovna 
πola, KidriËeva cesta 55, Kranj, in sicer:

- v petek, 9. 2. 2007, ob 9. uri za redni πtudij ter ob 15. uri za redni 
in izredni πtudij;
- v soboto, 10. 2. 2007, ob 9. uri za redni in izredni πtudij.

23. TEHNI©KI ©OLSKI CENTER NOVA GORICA
VI©JA STROKOVNA ©OLA
Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica
tel.: 05 3308 770 
faks: 05 3308 774
elektronska poπta: VSSreferat@tscng.net
spletna stran: http://www.tscng.net

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolske πtudijske programe Informa-
tika, Mehatronika in Upravljanje podeæelja in krajine. Razpisuje jih 
za redni in izredni πtudij.
Vpisna mesta:

Programa
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Informatika 70 70 1 1
Mehatronika 70 70 1 1
Upravljanje 
podeæelja in 
krajine

70 70 1 1

Informativni mesti: 1. Tehniπki πolski center Nova Gorica, Viπja 
strokovna πola, ErjavËeva 4 a, Nova Gorica, in sicer:

- v petek, 9. 2. 2007, ob 9. uri 30 min za redni ter ob 17. uri za 
izredni πtudij za programa Informatika in Mehatronika;

- v soboto, 10. 2. 2007, ob 9. uri za redni in izredni πtudij za pro-
grama Informatika in Mehatronika.

2. ©empeter pri Gorici, Ulica padlih borcev 26 v:

- v petek, 9. 2. 2007, ob 11. uri 30 min za redni πtudij za program 
Upravljanje podeæelja in krajine;

- v petek, 9. 2. 2007, ob 19. uri za izredni πtudij za program Uprav-
ljanje podeæelja in krajine;

- v soboto, 10. 2. 2007, ob 11. uri za redni in izredni πtudij za pro-
gram Upravljanje podeæelja in krajine; 

©ola bo po potrebi organizirala dodatne informativne dneve oziroma 
informativne pogovore v drugih rokih.

24. VI©JA STROKOVNA ©OLA ZA GOSTINSTVO 
IN TURIZEM BLED
Preπernova 32, 4260 Bled

tel.: 04 5753 400

faks: 04 5753 430

elektronska poπta: vgs@vgs-bled.si

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

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolske πtudijske programe Gostinstvo, 
Turizem in RaËunovodja.
Programa Gostinstvo in Turizem razpisuje za redni in izredni πtudij, 
program RaËunovodja pa samo za izredni πtudij.
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Vpisna mesta:

Programi
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Gostinstvo 70 30 2 4
Turizem 70 50 2 4
RaËunovodja - 70 - 4

Informativno mesto: Viπja strokovna πola za gostinstvo in turizem 
Bled, Preπernova 32, Bled, in sicer:

- v petek, 9. 2. 2007, ob 10. uri in 15. uri za redni πtudij;

- v soboto, 10. 2. 2007, ob 10. uri za redni in izredni πtudij.

25. VI©JA STROKOVNA ©OLA 
ZA GOSTINSTVO MARIBOR
Zagrebška cesta 18, 2000 Maribor
tel: 02 3202 300
faks: 02 3202 301
elektronska poπta: referat@vs-gt.mb.edus.si
spletna stran: http://www.vs-gt.mb.edus.si

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolska πtudijska programa Gostinstvo 
in Turizem. Razpisuje ju za redni in izredni πtudij.

Vpisna mesta:

Programa
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta

redni izredni redni izredni 

Gostinstvo 70 40 2 20

Turizem 70 60 2 20

Informativno mesto: Viπja strokovna πola za gostinstvo Maribor, 
Zagrebπka cesta 18, Maribor, velika predavalnica v 1. nadstropju, 
in sicer:

- v petek, 9. 2. 2007, ob 11. uri za redni in 15. uri za redni in izredni 
πtudij;

- v soboto, 10. 2. 2007, ob 10. uri za redni in izredni πtudij.

26. VRTNARSKA ©OLA CELJE
VI©JA STROKOVNA ©OLA
Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje
tel.: 03 4285 900
faks: 03 4285 909 
elektronska poπta: vs-ce.vrtnarstvo@guest.arnes.si
spletna stran: http://www2.arnes.si/~sscevr3s/index.html

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolski πtudijski program Hortikultura. 
Razpisuje ga za redni in izredni πtudij.

Vpisna mesta:

Program
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Hortikultura 60 30 2 4

Informativno mesto: Vrtnarska πola Celje, Ljubljanska cesta 97, pre-
davalnica πt. 25, in sicer:

- v petek, 9. 2. 2007, ob 11. uri in 15. uri;

- v soboto, 10. 2. 2007, ob 11. uri.

27. ÆIVILSKA ©OLA MARIBOR
VI©JA STROKOVNA ©OLA
Park mladih 3, p. p. 48, 2000 Maribor
tel.: 02 3313 432; 02 3208 633
faks: 02 3313 048
elektronska poπta: zivilska-visjastrokovna.mb@guest.arnes.si
spletna stran: http://www.zivilska.si

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolski πtudijski program Æivilstvo in 
prehrana. Razpisuje ga za redni in izredni πtudij.

Vpisna mesta:

Program
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Æivilstvo in prehrana 70 60 2 20

Informativno mesto: Æivilska πola Maribor, Viπja strokovna πola, Park 
mladih 3, klet ∑ demonstracijska uËilnica, in sicer:

- v petek, 9. 2. 2007, ob 11. uri in 15. uri za redni in izredni πtudij;

- v soboto, 10. 2. 2007, ob 11. uri za redni in izredni πtudij.

XVII. ZASEBNE VI©JE STROKOVNE ©OLE 
Opozarjamo! Zasebne viπje strokovne πole razpisujejo samo izredni 
πtudij.

1.  ABITURA, PODJETJE ZA IZOBRAÆEVANJE, 
D. O. O. CELJE
VI©JA STROKOVNA ©OLA
Lava 7, 3000 Celje 
tel.: 03 4285 536 
faks: 03 4285 540
elektronska poπta: abitura@siol.net

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolska πtudijska programa Komerci-
alist in Poslovni sekretar. 

Vpisna mesta:

Programa
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Komercialist - 90 - 15
Poslovni sekretar - 70 - 15

Informativno mesto: predavalnica viπje strokovne πole, Abitura, d.o.o., 
Lava 7, Celje, in sicer:

- v petek, 9. 2. 2007, ob 17. uri (predvidoma do 18. ure);

- v soboto, 10. 2. 2007, ob 9. uri (predvidoma do10. ure).

2.  B 2, IZOBRAÆEVALNI CENTER, D. O. O.
VI©JA STROKOVNA ©OLA 
Træaπka cesta 42, 1000 Ljubljana
tel.: 01 2444 210
faks: 01 2444 223
elektronska poπta: milka.vaupotic@b2-ic.si
spletna stran: http://www.b2-ic.si

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolske πtudijske programe Komercia-
list, Poslovni sekretar, RaËunovodja in Informatika. Izredni πtudentje 
se boste po programih Komercialist in Poslovni sekretar lahko iz-
obraæevali tudi na daljavo.

Vpisna mesta:

Programi
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Komercialist -
60 (od tega 
15 za πtudij 
na daljavo)

- 30

Poslovni 

sekretar
-

60 (od tega 
15 za πtudij 
na daljavo)

- 30

RaËunovodja - 60 - 30
Informatika - 30 - -

Informativno mesto: B 2, Izobraæevalni center, d. o. o., Træaπka cesta 
42, Ljubljana, in sicer:
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- v petek, 9. 2. 2007, ob 10. uri in 15. uri;

- v soboto, 10. 2. 2007, ob 10. uri.

3. B 2, IZOBRAÆEVALNI CENTER, D. O. O.
VI©JA STROKOVNA ©OLA, 
ENOTA MARIBOR
Glavni trg 17, 2000 Maribor
tel.: 02 2345 286
faks: 02 2345 282
elektronska poπta: jarmila.hojs@b2-ic.si
spletna stran: http://www.b2-ic.si

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolske πtudijske programe Komercia-
list, Poslovni sekretar, RaËunovodja in Informatika. Izredni πtudentje 
se boste po programih Komercialist in Poslovni sekretar lahko iz-
obraæevali tudi na daljavo.

Vpisna mesta:

Programi
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Komercialist -
60 (od tega 
15 za πtudij 
na daljavo)

- 30

Poslovni sekretar -
60 (od tega 
15 za πtudij 
na daljavo)

- 30

RaËunovodja - 60 - 30
Informatika - 30 - -

Informativno mesto: Srednja πola za oblikovanje Maribor, Park 
mladih 8, Maribor, in sicer:

- v petek, 9. 2. 2007, ob 10. uri in 15. uri;

- v soboto, 10. 2. 2007, ob 10. uri.

4. B 2, IZOBRAÆEVALNI CENTER, D. O. O.
VI©JA STROKOVNA ©OLA, 
ENOTA PRIMORSKA
Obala 55, 6320 Portoroæ
tel.: 05 6712 380
faks: 05 6712 380
elektronska poπta: anja.bembic@b2-ic.si
spletna stran: http://www.b2-ic.si 

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolska πtudijska programa Komerci-
alist in Poslovni sekretar. 

Izredni πtudentje se boste po obeh programih lahko izobraæevali 
tudi na daljavo.

Vpisna mesta:

Programa
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Komercialist -
80 (od tega 
50 za πtudij 
na daljavo)

- 30

Poslovni sekretar -
80 (od tega 
50 za πtudij 
na daljavo)

- 30

Informativno mesto: Srednja pomorska πola, Pot pomorπ-
Ëakov 4, Portoroæ, in sicer:
- v petek, 9. 2. 2007, ob 15. uri;

- v soboto, 10. 2. 2007, ob 10. uri.

5.  B&B, IZOBRAÆEVANJE 
IN USPOSABLJANJE, D. O. O.
VI©JA STROKOVNA ©OLA V KRANJU
Cesta Staneta Æagarja 27a, 4000 Kranj
tel.: 04 2808 300 
faks: 04 2808 322 
elektronska poπta: vss@bb-kranj.si
spletna stran: http://www.promet.info

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolske πtudijske programe Promet, 
Poslovni sekretar in Komercialist. 
Vpisna mesta:

Programi
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Promet - 30 - 15

Poslovni sekretar -
90 (od 
tega 45 v 
Kamniku)

- 22

Komercialist -
90 (od 
tega 45 v 
Kamniku)

- 22

Informativno mesto: B&B, d. o. o., Cesta Staneta Æagarja 27a, Kranj, 
in sicer:

- v petek, 9. 2. 2007, ob 10. uri in 16. uri;
- v soboto, 10. 2. 2007, ob 10. uri. 

6. B&B, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSA-
BLJANJE, D.O.O.
VI©JA STROKOVNA ©OLA V LJUBLJANI
Letaliπka cesta 16, 1000 Ljubljana
tel.: 01 5474 500 
faks: 01 5474 509 
elektronska poπta: vss@bb-kranj.si
spletna stran: http://www.promet.info

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolski πtudijski program Promet. 

Vpisna mesta:

Program
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Promet - 60 - 30

Informativno mesto: B&B, d. o. o., Letaliπka cesta 16, Ljubljana, in 
sicer:

- v petek, 9. 2. 2007, ob 10. uri in 16. uri;
- v soboto, 10. 2. 2007, ob 10. uri. 

7.  EDC KRANJ
VI©JA STROKOVNA ©OLA
Gorenjesavska cesta 9, 4000 Kranj
tel.: 04 2361 120; 041 351 164; 041/649 787
faks: 04 2361 121
elektronska poπta: edc.kranj@siol.net; edc.visja@guest.arnes.si

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

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolska πtudijska programa Gradbe-
niπtvo in Komunala. 

Vpisna mest

Programa
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Gradbeniπtvo - 45 - 5
Komunala - 30 - 5
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Informativno mesto: EDC Kranj, Viπja strokovna πola, Go-
renjesavska cesta 9, in sicer:
- v petek, 9. 2. 2007, od 15. do 16. ure;
- v soboto, 10. 2. 2007, od 10. do 11. ure.

8. EMONA EFEKTA, IZOBRAÆEVANJE 
IN SVETOVANJE, D. O. O.
VI©JA STROKOVNA ©OLA
Stegne 21 c, 1000 Ljubljana
tel.: 01 5000 300
faks: 01 5000 310
elektronska poπta: info@emonaefekta.si

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolska πtudijska programa Komer-
cialist in RaËunovodja.
Vpisna mesta:

Program
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Komercialist - 55 - 5
RaËunovodja - 70 - -

Informativno mesto: Emona Efekta, d. o. o., Stegne 21 c, Ljubljana, 
uËilnica I, in sicer:

- v petek, 9. 2. 2007, ob 16. uri;

9. EURO ©OLA LJUBLJANA
VI©JA STROKOVNA ©OLA
Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana
tel.: 01 5142 804
faks: 01 5194 160

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolske πtudijske programe RaËuno-
vodja, Gostinstvo in Turizem
Vpisna mesta:

Program
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

RaËunovodja - 55 - -
Gostinstvo - 50 - -
Turizem - 50 - -

Informativno mesto: EURO ©OLA Ljubljana, Viπja strokovna πola, 
Litostrojska c. 40, Ljubljana, in sicer:

- v petek, 9. 2. 2007
- v soboto, 10. 2. 2007
- v petek, 7. 9. 2007

10. GEA COLLEGE CV©, Druæba za viπjeπolsko 
izobraæevanje ∑ Center viπjih πol, d. o. o. 
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana 
tel.: 01 5881 309; 5881 344
faks: 01 5688 213
elektronska poπta: cvs@gea-college.si
spletna stran: http://www.gea-college.si

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolske πtudijske programe Poslovni 
sekretar, Komercialist in RaËunovodja. 
Vpisna mesta:

Programi
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Poslovni sekretar - 60 - -
Komercialist - 70 - -
RaËunovodja - 75 - -

Informativno mesto: GEA College, Dunajska cesta 156 (stolp 
WTC, medetaæa A), Ljubljana, in sicer:
- v petek, 9. 2. 2007, ob 9. uri in 14. uri ter vsak naslednji prvi petek 
v mesecu ob 14. uri;

- v soboto, 10. 2. 2007, ob 9. uri.

11. GEA COLLEGE CV©, DRUÆBA 
ZA VI©JE©OLSKO IZOBRAÆEVANJE ∑ 
CENTER VI©JIH ©OL, D. O. O. 
Podruænica v Piranu
KidriËevo nabreæje 2, 6330 Piran 
tel.: 05 6710 240; 6710 257
faks: 05 6710 250
elektronska poπta: piran.cvs@gea-college.si
spletna stran: http://www.gea-college.si

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolske πtudijske programe Poslovni 
sekretar, Komercialist in RaËunovodja. 
Vpisna mesta:

Programi
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Poslovni sekretar - 30 - -
Komercialist - 30 - -
RaËunovodja - 100 - -

Informativno mesto: GEA College, KidriËevo nabreæje 2 
(palaËa Trevisini), Piran, in sicer:
- v petek, 9. 2. 2007, ob 9. uri in 14. uri ter vsak naslednji prvi petek 
v mesecu ob 14. uri;

- v soboto, 10. 2. 2007, ob 9. uri.

12. GEA COLLEGE CV©, DRUÆBA 
ZA VI©JE©OLSKO IZOBRAÆEVANJE ∑ 
CENTER VI©JIH ©OL, D. O. O. 
Podruænica na Ptuju
Mestni trg 2, 2250 Ptuj 
tel.: 02 7492 150; 02 7492 158
faks: 02 7492 156
elektronska poπta: ptuj.cvs@gea-college.si
spletna stran: http://www.gea-college.si

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolski πtudijski program RaËuno-
vodja. 
Vpisna mesta:

Programi
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

RaËunovodja - 35 - -

Informativno mesto: Ljudska univerza Ptuj, Mestni trg 2, Ptuj, in 
sicer:

- v petek, 9. 2. 2007, ob 9. uri in 14. uri ter vsak naslednji prvi petek 
v mesecu ob 14. uri;

- v soboto, 10. 2. 2007, ob 9. uri.

13. GRI, d. o. o.
VI©JA STROKOVNA ©OLA 
Trg na Stavbah 8, 1270 Litija
tel.: 041 712 011 
faks: 01 8980 575 
elektronska poπta: info@gri.si
spletna stran: www.gri.si
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Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolski πtudijski program Komercialist. 
Vpisna mesta:

Program
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Komercialist - 45 - -

Informativno mesto: GRI, d. o. o., Viπja strokovna πola, Trg na Stav-
bah 8, Litija, predavalnica v 1. nadstropju, in sicer:

- v petek, 9. 2. 2007, od 16. do 18. ure;

- v soboto, 10. 2. 2007, od 9. do 11. ure. 

14. CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE
VI©JA STROKOVNA ©OLA
Kardeljeva ploπËad 27a, 1000 Ljubljana 
tel.: 01 5897 664; 01 5897 662 
faks: 01 5655 920
elektronska poπta: bojana.tivadar@cpu.si; breda.verbic@cpu.si
spletna stran: http://www.cpu.si

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolske πtudijske programe Poslovni 
sekretar, Komercialist, RaËunovodja, Multimediji in Informatika. 

Vpisna mesta:

Programi
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Poslovni sekretar - 90 - -
Komercialist - 90 - -
RaËunovodja - 75 - -
Multimediji - 60 - -
Informatika - 60 - -

Informativno mesto: CPU, Viπja strokovna πola, Kardeljeva ploπËad 
27a, Ljubljana, in sicer:

- v petek, 9. 2. 2007, ob 15. uri;

- v soboto, 10. 2. 2007, ob 10. uri ter vsak delavnik med 9. in 
15.uro.

15. CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE
VI©JA STROKOVNA ©OLA LJUBLJANA
Podruænica Ptuj; REVIVIS, Krempljeva ulica 1, Ptuj 
tel.: 01 5897 664; 01 5897 662 
faks: 01 5655 920
elektronska poπta: bojana.tivadar@cpu.si; breda.verbic@cpu.si
spletna stran: http://www.cpu.si

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolski πtudijski program Poslovni 
sekretar.

Vpisna mesta:

Programi
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Poslovni sekretar - 30 - -

Informativno mesto: CPU, Viπja strokovna πola, Kardeljeva ploπËad 
27a, Ljubljana, in sicer:

- v petek, 9. 2. 2007, ob 15. uri;

- v soboto, 10. 2. 2007, ob 10. uri ter vsak delavnik med 9. in 
15.uro. 

in

CPU, Podruænica Ptuj REVIVIS, Krempljeva ulica 1, Ptuj, in sicer:

- v ponedeljek, 12. 2. 2007 od 16. ure do 18. ure

16. CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE
  VI©JA STROKOVNA ©OLA LJUBLJANA

Podruænica KoËevje; Ljudska univerza KoËevje, Trg 
zbora odposlancev 30, KoËevje 
tel.: 01 5897 664; 01 5897 662 
faks: 01 5655 920
elektronska poπta: bojana.tivadar@cpu.si; breda.
verbic@cpu.si
spletna stran: http://www.cpu.si

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolski πtudijski program RaËuno-
vodja.
Vpisna mesta:

Programi
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

RaËunovodja - 30 - -

Informativno mesto: CPU, Viπja strokovna πola, Kardeljeva ploπËad 
27a, Ljubljana, in sicer:

- v petek, 9. 2. 2007, ob 15. uri;
- v soboto, 10. 2. 2007, ob 10. uri ter vsak delavnik med 9. in 
15.uro. 
in

CPU, Podruænica KoËevje, Ljudska univerza KoËevje, Trg zbora 
odposlancev 30, KoËevje in sicer:

- v sredo, 14. 2. 2007 od 14. ure do 18. ure

17. IZOBRAÆEVALNI CENTER
ENERGETSKEGA SISTEMA
VI©JA STROKOVNA ©OLA
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
tel.: 01 4743 517, 4743 516 
faks: 01 4742 632
elektronska poπta: natasa.katalinic@ices.si
spletna stran: http://www.ices.si

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolske πtudijske programe Elektro-
energetika, Elektronika in Informatika. 
Po programu Elektroenergetika se boste izredni πtudentje lahko 
izobraæevali tudi v Mariboru.

Vpisna mesta:

Programi
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Elektroenergetika - 100 - 8
Elektronika - 50 - 4
Informatika - 80 - 8

Informativno mesto: 
v Ljubljani: Elektro Slovenija (IV. nadstropje, dvorana C), Hajdrihova 
2, Ljubljana ter

v Mariboru: Elektro Maribor (II. nadstropje, predavalnica 1), Ve-
trinjska 2, Maribor, in sicer:

- v soboto, 10. 2. 2007, od 10. do 12. ure.

18. IN©TITUT MINERVA
VI©JA STROKOVNA ©OLA
Ptujska 6, 1000 Ljubljana
tel.: 01 2805 328; 040 473 810 
faks: 01 2805 328
elektronska poπta: minerva.edu@siol.net; 
referat@minerva-visja-sola.si
spletna stran: http://www.institut.minerva.si
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Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolski πtudijski program Strojniπtvo. 

Vpisna mesta:

Program
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Strojniπtvo - 60 - 30

Informativno mesto: Inπtitut Minerva, Ptujska 6 (Srednja poklicna 
in strokovna πola Beæigrad), Ljubljana, in sicer:

- v petek, 9. 2. 2007, ob 17. uri;

- v soboto, 10. 2. 2007, od 9. do 11. ure (informacije v πtudentski 
pisarni). 

- v Ëetrtek, 6. 9. 2007, ob 17. uri.

19. INTER-ES, d. o. o.
VI©JA STROKOVNA ©OLA
Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana
tel.: 01 2000 230 
faks: 01 2000 231
elektronska poπta: info@inter-es.si
spletna stran: http://www.inter-es.si

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolske πtudijske programe Komerci-
alist, Promet in RaËunovodja. 

Po programu Komercialist se boste izredni πtudentje lahko izobraæe-
vali tudi v »rnomlju, po programu Promet pa v ©empetru pri Novi 
Gorici. ©tudij se izvaja kot kombinacija klasiËne oblike s πtudijem 
na daljavo prek interneta.

Vpisna mesta:

Programa
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Komercialist -

60 (od 
tega 30 v 
»rnom-
lju )

- -

Promet -

70 (od 
tega 40 v 
©empetru 
pri Novi 
Gorici)

- -

RaËunovodja - 40 - -

Informativno mesto: 1. Inter-es, d. o. o., Viπja strokovna πola, Cesta 
na Brdo 85, Ljubljana, in sicer:

- v soboto, 10. 2. 2007, ob 10. uri.

20. IZOBRAÆEVALNI ZAVOD HERA
  VI©JA STROKOVNA ©OLA

KræiËeva 7, 1000 Ljubljana
tel.: 01 2300 180; 2300 192
faks: 01 2300 190
elektronska poπta: jelka.ciuha@iz-hera.si
spletna stran: http://www.iz-hera.si

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolske πtudijske programe Komer-
cialist, Poslovni sekretar, RaËunovodja, Komunala, Promet, Stroj-
niπtvo in Multimediji. 

Poleg vpisnih pogojev, opisanih v uvodnem delu razpisa, je treba 
za vpis v program Multimediji uspeπno opraviti πe preizkus posebne 
nadarjenosti. Sestavljen je iz dveh delov:

V prvem delu kandidati pripravite vizualno sporoËilo oz. mul-
timedijski izdelek (predstavitev v Power Pointu ipd.) ali spletno 
stran (HTML) ali animacijo (Flash ipd.) ali videoprispevek (na 

kaseti VHS, DV, CD-ROMU ipd.). Izdelek morate poslati s pri-
poroËeno poπiljko skupaj s prijavo za vpis. 

V drugem delu preizkusa boste izdelek predstavili pred πtudijsko 
komisijo in pri tem dokazali svoje kreativne sposobnosti. Rok 
zanj je za tiste, ki se boste za vpis prijavili s prvo prijavo, pred-
viden med 3. in 12. julijem 2007, za tiste, ki boste oddali drugo 
prijavo, pa po 13. septembru 2007. Viπja strokovna πola vas bo 
o tem pisno obvestila najkasneje do 15. junija 2007 oziroma 13. 
septembra 2007.

O izbiri kandidatov pri preizkusu nadarjenosti odloËa πtudijska 
komisija. Potrdilo o opravljenem preizkusu izda pristojni organ 
viπje strokovne πole in velja dve leti.

Vpisna mesta:

Programi
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Komercialist - 45 - 15
Poslovni sekretar - 45 - 15
RaËunovodja - 60 - -
Komunala - 30 - -
Promet - 30 - -
Multimediji - 45 - -
Strojniπtvo - 60 - -

Informativno mesto: v prostorih poslovne stavbe Slovenijales, Du-
najska 22, IV. Nadstropje, Ljubljana, in sicer:

- v petek, 9. 2. 2007, ob 16. uri za programe Poslovni sekretar, Ra-
Ëunovodja in Komercialist ter ob 17. uri za programe Komunala, 
Multimediji in Promet;

- v soboto, 10. 2. 2007, ob 9. uri za programe Poslovni sekretar, 
RaËunovodja in Komercialist ter ob 10. uri za programe Komunala, 
Multimediji in Promet.

21. IZOBRAÆEVALNI ZAVOD HERA
VI©JA STROKOVNA ©OLA

  ENOTA KO»EVJE 
Trg zbora odposlancev 30, 1330 KO»EVJE 
tel.: 01 8938 273
elektronska poπta: jelka.ciuha@iz-hera.si
spletna stran: http://www.iz-hera.si

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolski πtudijski program Komerci-
alist.

Vpisna mesta:

Program
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Komercialist - 30 - -

Informativno mesto: Ljudska univerza KoËevje, Trg zbora odpo-
slancev 30, KoËevje, in sicer:

- v petek, 9. 2. 2007, ob 15. uri;
- v soboto, 10. 2. 2007, ob 10. uri. 

22. IZOBRAÆEVALNI ZAVOD MEMORY
VI©JA STROKOVNA ©OLA 
Dutovlje 32, 6221 Dutovlje 
tel.: 05 7642 027; 05 7642 132
faks: 05 7642 028
elektronska poπta: ksenija.turk@guest.arnes.si; 
memory@siol.net

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolski πtudijski program Komerci-
alist. 
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Vpisna mesta:

Program
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Komercialist - 60 - 15

Informativno mesto: Izobraæevalni zavod Memory, Viπja strokovna 
πola, Dutovlje 32, velika predavalnica, in sicer:

- v petek, 9. 2. 2007, ob 17. uri.

23. IZOBRAÆEVALNI ZAVOD MEMORY
VI©JA STROKOVNA ©OLA KOPER
Ferrarska 30, 6000 Koper 
tel.: 05 6311 313; 6311 314
faks: 05 6311 314
elektronska poπta: memory.koper@siol.net

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolski πtudijski program Komerci-
alist. 

Vpisna mesta:

Program
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Komercialist - 60 - 15

Informativno mesto: Izobraæevalni zavod Memory, Viπja strokovna 
πola, Ferrarska 30, Koper, objekt ≈barka«, po zunanjem stopniπËu v 
1. nadstropju v veliki predavalnici, in sicer:

- v soboto, 10. 2. 2007, ob 10. uri. 

24. IZOBRAÆEVALNO-RAZVOJNI 
ZAVOD IZRAZ
VI©JA STROKOVNA ©OLA
Cesta na Brdo 69, 1000 Ljubljana
tel.: 01 2528 160; 051 346 318
faks: 01 2528 165
elektronska poπta: info@izraz.si
spletna stran: http://www.izraz.si

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolske πtudijske programe Ko-
munala, Komercialist, RaËunovodja, Mehatronika in Poslovni 
sekretar. 

Vpisna mesta:

Programi
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Komunala - 50 - 4
Komercialist - 60 - 4
Poslovni sekretar - 60 - 4
RaËunovodja - 60 - 4
Mehatronika - 30 - 4

Informativno mesto: predavalnica Zavoda AI, GerbiËeva 51a, Ljub-
ljana, in sicer:

- v petek, 9. 2. 2007, ob 17. uri za programe Poslovni sekretar, 
Komercialist in RaËunovodja ter ob 18. uri za programa Komunala 
in Mehatronika;

- v soboto, 10. 2. 2007, ob 9. uri za programe Poslovni sekretar, 
Komercialist in RaËunovodja ter ob 10 uri za programa Komunala 
in Mehatronika.

Informativni dnevi bodo πe 17. 5. 2007, 13. 9. 2007 in 27. 9. 2007 ob 
17. uri za programe Poslovni sekretar, Komercialist in RaËunovodja 
ter ob 18. uri za programa Komunala in Mehatronika v predavalnici 
Zavoda AI, GerbiËeva 51a, Ljubljana.

25. IZOBRAÆEVALNO-RAZVOJNI 
ZAVOD IZRAZ
VI©JA STROKOVNA ©OLA OE PORTOROÆ
Pot pomorπËakov 4, 6320 Portoroæ
tel.: 01 2528 160; 051 346 318
faks: 01 2528 165
elektronska poπta: info@izraz.si
spletna stran: http://www.izraz.si

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolski πtudijski program Komunala. 
Vpisna mesta:

Programi
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Komunala - 30 - 15

Informativno mesto: predavalnica Srednje pomorske πole Portoroæ, 
Pot pomorπËakov 4, Portoroæ, in sicer:

- v petek, 9. 2. 2007, ob 17. uri in
- v soboto 10. 2. 2007 ob 9. uri
Informativni dnevi bodo πe 24. 5. 2007, 6. 9. 2007 in 20. 9. 2007 ob 
17. uri.

26. LAMPRET CONSULTING, D. O. O.
  VI©JA STROKOVNA ©OLA

Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica 
tel.: 05 3333 960
faks.: 05 3333 962 
elektronska poπta: visjasola@lampret-consulting.si
spletna stran: http://www.lampret-consulting.si

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolske πtudijske programe Komerci-
alist, Poslovni sekretar in RaËunovodja. 
Vpisna mesta:

Programi
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Komercialist - 70 - 2
Poslovni sekretar - 70 - 2
RaËunovodja - 65 - 2

Informativno mesto: Lampret Consulting, d.o.o., Viπja strokovna πola, 
Ulica tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica, in sicer:

- v petek, 9. 2. 2007, od 9. do 15. ure.
Informativna dneva bosta πe v Ëetrtek, 15. 2. 2007, in torek, 18. 9. 
2007, ob 16. uri v Obrtnem domu Nova Gorica, Gradnikove brigade 
6. Informacije 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.

27. LEILA, d. o. o.
VI©JA STROKOVNA ©OLA 
Mencingerjeva 7, 1000 Ljubljana 
tel.: 01 2811 340 
faks: 01 2811 339
elektronska poπta: irena.marinko@guest.arnes.si
spletna stran: http://www.leila.si

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolski πtudijski program Poslovni 
sekretar. 

Vpisna mesta:

Program
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Poslovni sekretar - 90 - -
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Informativno mesto: Leila, d. o. o., Viπja strokovna πola, Mencinger-
jeva 7, Ljubljana, in sicer:

- v petek, 9. 2. 2007, od 8. do 12. ure
- v soboto, 10. 2. 2007, od 8. do 12. ure. 

28. MUCH, IZOBRAÆEVANJE, D. O. O.
  VI©JA STROKOVNA ©OLA 

Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana
tel.: 01 4237 860 
faks: 01 4237 875 
elektronska poπta: info@much.si ali darja.habjanic@much.si 
spletna stran: http://www.much.si

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolska πtudijska programa RaËuno-
vodja in Komercialist. 
Vpisna mesta:

Programa
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

RaËunovodja - 80 - 10
Komercialist - 30 - -

Informativno mesto: Much, d. o. o., Koprska ulica 94 (ViË), Ljubljana, 
in sicer:

- v torek, 6. 2. 2007, ob 17. uri;
- v petek, 9. 2. 2007, ob 17. uri;
- v torek, 13. 2. 2007, ob 17. uri. 

29. SKALDENS, ZASEBNI 
ZDRAVSTVENI ZAVOD

  VI©JA STROKOVNA ©OLA 
ZA USTNE HIGIENIKE
Ulica bratov JanËar 25, 1000 Ljubljana 
tel.: 041 606 579
elektronska poπta: info@skaldens.si
spletna stran: http://www.skaldens.si

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolski πtudijski program Ustni higienik. 
Vpisna mesta:

Program
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Ustni higienik - 24 - -

Informativno mesto: predavalnica Stomatoloπke klinike, Hrvatski trg 
6, Ljubljana, in sicer: 

- v petek, 9. 2. 2007, ob 15. uri;
- v soboto, 10. 2. 2007, ob 9. uri. 

30. VI©JA STROKOVNA ©OLA ACADEMIA
Glavni trg 17/b, 2000 Maribor 
tel.: 02 2283 531 
faks: 02 2283 549
elektronska poπta: vssk-mb@academia.si
spletna stran: http://www.academia.si

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolske πtudijske programe Komerci-
alist, RaËunovodja, Poslovni sekretar, Gradbeniπtvo in Multimediji.
Izredni πtudentje se boste po programih Komercialist, RaËunovodja 
in Poslovni sekretar lahko izobraæevali tudi na daljavo.

Poleg vpisnih pogojev, opisanih v uvodnem delu razpisa, je treba 
za vpis v program Multimediji uspeπno opraviti πe preizkus posebne 
nadarjenosti. Sestavljen je iz dveh delov:
V prvem delu kandidati pripravite vizualno sporoËilo oz. multime-
dijski izdelek (predstavitev v Power Pointu ipd.) ali spletno stran 

(HTML) ali animacijo (Flash ipd.) ali videoprispevek (na kaseti VHS, 
DV, CD-ROMU ipd.). Izdelek morate poslati s priporoËeno poπiljko 
skupaj s prijavo za vpis. 
V drugem delu preizkusa boste izdelek predstavili pred πtudijsko 
komisijo in pri tem dokazali svoje kreativne sposobnosti. Rok zanj 
je za tiste, ki se boste za vpis prijavili s prvo prijavo, predviden med 
3. in 12. julijem 2007, za tiste, ki boste oddali drugo prijavo, pa po 10. 
septembru 2007. Viπja strokovna πola vas bo o tem pisno obvestila 
najkasneje do 20. junija 2007 oziroma 18. septembra 2007.
O izbiri kandidatov pri preizkusu nadarjenosti odloËa πtudijska ko-
misija. Potrdilo o opravljenem preizkusu izda pristojni organ viπje 
strokovne πole in velja dve leti.

Vpisna mesta:

Programi
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Komercialist -
128 (od tega 
48 za πtudij 
na daljavo)

- 10

RaËunovodja -
80 (od tega 
25 za πtudij 
na daljavo)

- 10

Poslovni 
sekretar -

44 (od tega 
22 za πtudij 
na daljavo)

- 10

Multimediji - 50 - 10
Gradbeniπtvo - 50 - 10

Informativno mesto: predavalnica viπje strokovne πole, Glavni trg 
17/b, Maribor, in sicer:

- v petek, 9. 2. 2007, ob 11. uri in 17. uri;
- v soboto, 10. 2. 2007, ob 9. uri.

31. ZARIS, ZAVOD ZA RAZVOJ, 
IZOBRAÆEVANJE IN SVETOVANJE

  VI©JA STROKOVNA ©OLA
Podjunska ulica 13, 1000 Ljubljana
tel.: 01 5008 680, 5008 683 
faks: 01 5008 686
elektronska poπta: info@zaris.si
spletna stran: http://www.zaris.si

Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolske πtudijske programe Gradbe-
niπtvo, Turizem, Gostinstvo, Komercialist in RaËunovodja.
Vpisna mesta:

Programi
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Gradbeniπtvo - 45 - 20
Turizem - 45 - 10
Gostinstvo - 45 - 10
Komercialist - 50 - 10
RaËunovodja - 60 - 10

Informativno mesto: predavalnica Zarisa, Kolarjeva ulica 47, Ljub-
ljana, in sicer:

- v petek, 9. 2. 2007, ob 17. uri za vse programe;

- v soboto, 10. 2. 2007, ob 9. uri za vse programe.

32. ZAVOD IRC
VI©JA STROKOVNA ©OLA 
©martinska cesta 106, 1000 Ljubljana 
tel.: 01 5483 760; 5483 766 
faks: 01 5483 751
elektronska poπta: info@zavod-irc.si
spletna stran: http://www.zavod-irc.si
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Viπja strokovna πola izvaja viπjeπolske πtudijske programe Komerci-
alist, Poslovni sekretar, RaËunovodja, Komunala in Promet. 
Vpisna mesta:

Programi Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni 

Komercialist - 120 - 55
Poslovni sekretar - 70 - 35
RaËunovodja - 70 - 20
Komunala - 50 - 10
Promet - 50 - 10

Informativno mesto: na sedeæu πole, ©martinska cesta 106, Ljubljana, 
in sicer:

- v petek, 9. 2. 2007, ob 14., 15., 16. in 17. uri za vse programe;

- v soboto, 10. 2. 2007, od 9. do 12. ure za vse programe.

Informativni dnevi bodo πe vsak naslednji prvi Ëetrtek v mesecu ob 
15. uri.

Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko dobite na posameznih 
viπjih strokovnih πolah! 

XVIII. PREGLED SKUPNIH VPISNIH MEST V VI©JIH STROKOVNIH ©OLAH

JAVNE IN KONCESIONIRANI VI©JI 
STROKOVNI ©OLI PROGRAMI REDNI IZREDNI SKUPAJ

1. Biotehniπki izobraæevalni center Ljubljana, VS© æivilstvo in prehrana 70 70 140

2. DOBA Maribor, VS© poslovni sekretar 70 160 230

3. Ekonomska in trgovska πola Breæice, VS© komercialist 70 70 140

4. Ekonomska πola Murska Sobota, VS©
komercialist 75 35 110

raËunovodja 45 35 80

5. Ekonomska πola Novo mesto, VS©
poslovni sekretar 70 70 140

raËunovodja 70 70 140

6. IAM, VS© za multimedije Ljubljana multimediji 60 70 130

7. Kmetijska πola Grm Novo mesto, VS© upravljanje podeæelja in krajine 70 45 115

8. Lesarska πola Maribor, VS© lesarstvo 70 60 130

9. Poslovno-komercialna πola Celje, VS© 
komercialist 100 100 200

raËunovodja 60 90 150

10. Prometna πola Maribor, VS©

promet 100 130 230

komunala - 45 45

poπtni promet 45 70 115

11. Srednja biotehniπka πola Kranj upravljanje podeæelja in krajine 45 30 75

12. Srednja glasbena in baletna πola Ljubljana balet - 10 10

13. ©ola za strojniπtvo ©kofja Loka, VS© strojniπtvo 70 70 140

14. ©C Celje, VS© 

strojniπtvo 115 135 250

gradbeniπtvo 70 90 160

mehatronika 70 70 140

promet - 50 50

15. ©C Novo mesto, VS© 
strojniπtvo 70 140 210

komunala 70 90 160

elektronika - 70 70

promet - 70 70

16. ©C Postojna, VS©
poslovni sekretar 70 70 140

strojniπtvo 50 50 100

17. ©C PTUJ, VS©

mehatronika 70 90 160

upravljanje podeæelja in krajine 45 45 90

komercialist - 60 60

18. ©C Slovenj Gradec, VS©

poslovni sekretar 70 70 140

komercialist 45 70 115

raËunovodja 45 70 115

19. ©olski center ©entjur, VS© upravljanje podeæelja in krajine 60 30 90

æivilstvo in prehrana 60 45 105

20. ©C Velenje, VS© 

elektronika 50 45 95

informatika 115 75 190

rudarstvo in geotehnologija 30 30 60

komunala - 45 45

mehatronika 30 45 75
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21. ©C PET, VS©
telekomunikacije 70 70 140

poπtni promet 70 60 130

22. T©C Kranj, VS© mehatronika 70 70 140

23. T©C Nova Gorica, VS©

informatika 70 70 140

mehatronika 70 70 140

upravljanje podeæelja in krajine 70 70 140

24. VS© za gostinstvo in turizem Bled

gostinstvo 70 30 100

turizem 70 50 120

raËunovodja - 70 70

25. VS© za gostinstvo Maribor 
gostinstvo 70 40 110

turizem 70 60 130

26. Vrtnarska πola Celje, VS© hortikultura 60 30 90

27. Æivilska πola Maribor, VS© æivilstvo in prehrana 70 60 130

SKUPAJ 3.055 3.535 6.590

ZASEBNE VI©JE STROKOVNE ©OLE PROGRAMI REDNI IZREDNI SKUPAJ

Abitura , VS© Celje 
poslovni sekretar - 70 70
komercialist - 90 90

B 2 IC, VS© Ljubljana

komercialist - 60 60
poslovni sekretar - 60 60
informatika - 30 30
 raËunovodja - 60 60

B 2 IC, VS© Maribor

komercialist - 60 60
poslovni sekretar - 60 60
informatika - 30 30
raËunovodja - 60 60

B 2 IC, VS© Primorska komercialist - 80 80
poslovni sekretar - 80 80

B&B, VS© Kranj
promet - 30 30
komercialist - 90 90
poslovni sekretar - 90 90

B&B, VS© Ljubljana promet - 60 60

DOBA Maribor, VS©

komercialist - 160 160
komunala - 50 50
raËunovodja - 70 70
informatika - 70 70

EDC Kranj, VS©
gradbeniπtvo - 45 45
komunala - 30 30

Emona Efekta, VS© Ljubljana
komercialist - 55 55
raËunovodja - 70 70

Euro πola, VS© Ljubljana
raËunovodja - 55 55
gostinstvo - 50 50
turizem - 50 50

Gea College, CV© Ljubljana poslovni sekretar - 60 60
komercialist - 70 70
raËunovodja - 75 75

Gea College, CV© Piran
poslovni sekretar - 30 30
komercialist - 30 30
raËunovodja - 100 100

Gea College, CV© Ptuj raËunovodja - 35 35
GRI, VS© Litija komercialist - 45 45
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GZS-CPU, VS© Ljubljana

poslovni sekretar - 90 90
komercialist - 90 90
raËunovodja - 75 75
multimediji - 60 60
informatika - 60 60

GZS-CPU, VS© Ptuj poslovni sekretar - 30 30
GZS-CPU, VS© KoËevje raËunovodja - 30 30

ICES Ljubljana, VS©
elektroenergetika - 100 100
elektronika - 50 50
informatika - 80 80

Inπtitut Minerva, VS© Ljubljana strojniπtvo - 60 60

INTER-ES , VS© Ljubljana
komercialist - 60 60
promet - 70 70
raËunovodja - 40 40

IZ Hera, VS© Ljubljana

komercialist - 45 45
poslovni sekretar - 45 45
 promet - 30 30
komunala - 30 30
raËunovodja - 60 60
strojniπtvo - 60 60
 multimediji - 45 45

IZ Hera, VS© KoËevje  komercialist - 30 30
IZ Memory, VS© Dutovlje komercialist - 60 60
IZ Memory, VS© Koper komercialist - 60 60

IZRAZ, VS© Ljubljana

komunala - 50 50
komercialist - 60 60
poslovni sekretar - 60 60
raËunovodja - 60 60
mehatronika - 30 30

IZRAZ, VS© Portoroæ komunala - 30 30

Lampret Consulting, VS© Nova Gorica
komercialist - 70 70
poslovni sekretar - 70 70
raËunovodja - 65 65

Leila, VS© Ljubljana poslovni sekretar - 90 90

MUCH, VS© Ljubljana
raËunovodja - 80 80
komercialist - 30 30

Skaldens, VS© za ustne higienike Ljubljana  ustni higienik - 24 24

VS© Academia Maribor

komercialist - 128 128
raËunovodja - 80 80
poslovni sekretar - 44 44
multimediji - 50 50
gradbeniπtvo - 50 50

ZARIS Ljubljana, VS©

gostinstvo - 45 45
turizem - 45 45
gradbeniπtvo - 45 45
komercialist - 50 50
raËunovodja - 60 60

Zavod IRC, VS© Ljubljana

komercialist - 120 120
poslovni sekretar - 70 70
komunala - 50 50
promet - 50 50
raËunovodja - 70 70

SKUPAJ  - 5.196 5.196
VSE ©OLE 3.055 8.731 11.786

ZASEBNE VI©JE STROKOVNE ©OLE PROGRAMI REDNI IZREDNI SKUPAJ
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RAZPIS ZA SPREJEM ©TUDENTOV VI©JIH ©OL
V DIJA©KE DOMOVE V ©TUDIJSKEM LETU 2007/2008

PROSTA MESTA ZA ©TUDENTE VI©JIH ©OL DIJA©KIH DOMOVIH

©tudenti

©t. NAZIV ©OLE / DIJA©KEGA DOMA Naslov dekleta fantje skupaj

1. SREDNJA ©OLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM 
RADENCI Mladinska ul. 5, 9252 Radenci 10 5 15

2. PROMETNA ©OLA MARIBOR PreradoviËeva ulica 33, 2000 Maribor 40 60 100

3. ©OLSKI CENTER VELENJE Trg mladosti 3, 3320 Velenje 8 15 23

4. ©OLSKI CENTER ©ENTJUR Cesta na kmetijsko πolo 9, 3230 ©entjur 5 9 14

5. KMETIJSKA ©OLA GRM NOVO MESTO Sevno 13, 8000 Novo mesto 8 6 14

6. GIMNAZIJA LJUBLJANA - ©I©KA, Dijaπki dom Aljaæeva ul. 32, 1000 Ljubljana 10 15 25

7. SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ©OLA 
POSTOJNA Træaπka 36, 6230 Postojna 15 15 30

8. SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTI»NA ©OLA 
RADOVLJICA

Kranjska c. 24, 4240 Radovljica; po novem 
na Preπernovi cesti 10, 4260 Bled - 1 1

9. ©OLSKI CENTER NOVA GORICA Ulica padlih borcev 26, 5290 ©empeter pri 
Novi Gorici 4 4 8

10. SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTI»NA ©OLA 
IZOLA Ulica Prekomorskih brigad 7, 6310 Izola 30 15 45

11. DIJA©KI DOM CELJE Ljubljanska cesta 21, 3000 Celje 10 10 20

12. DIJA©KI DOM »RNOMELJ Ulica Otona ÆupanËiËa 7, 8340 »rnomelj 20 20 40

13 DIJA©KI DOM KOPER Cankarjeva ulica 5, 6000 Koper - Capodistria 10 10 20

14. DIJA©KI IN ©TUDENTSKI DOM KRANJ KidriËeva cesta 53, 4000 Kranj 10 10 20

15. DIJA©KI DOM BEÆIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploπËad 28, 1000 Ljubljana 16 7 23

16. DIJA©KI DOM IVANA CANKARJA LJUBLJANA Poljanska cesta 26, 1104 Ljubljana 5 5 10

17. DIJA©KI DOM VI» LJUBLJANA GerbiËeva ulica 51, 1000 Ljubljana 38 38 76

18. DIJA©KI DOM TABOR LJUBLJANA Vidovdanska cesta 7, 1000 Ljubljana 15 15 30

19. DIJA©KI DOM DRAVA MARIBOR Smetanova ulica 67, 2000 Maribor 10 20 30

20. DIJA©KI DOM MARIBOR Gosposvetska cesta 89, 2000 Maribor 20 20 40

21. DIJA©KI DOM TEZNO Zolajeva ulica 13, 2000 Maribor 25 25 50

22. DIJA©KI DOM LIZIKE JAN»AR MARIBOR Titova cesta 24, 2000 Maribor 40 - 40

23. DIJA©KI DOM 26. JUNIJ MARIBOR Æeleznikova ulica 12, 2000 Maribor 9 9 18

24. DIJA©KI DOM MURSKA SOBOTA TomπiËeva ulica 15, 9000 Murska Sobota 15 15 30

25. DIJA©KI DOM NOVA GORICA Streliπka pot 7, 5000 Nova Gorica 20 30 50

26. DIJA©KI DOM NOVO MESTO ©egova ulica 115, 8000 Novo mesto 15 10 25

27. DIJA©KI DOM PTUJ Arbajterjeva ulica 6, 2250 Ptuj 21 21 42

28. DIJA©KI DOM ©KOFJA LOKA Podlubnik 1, 4220 ©kofja Loka 18 18 36

INFORMATIVNI DAN
Dijaπki domovi vas bodo seznanili z vsemi pomembnimi informaci-
jami na informativnih dnevih 9. in 10. februarja 2007.

PRIJAVA ZA SPREJEM
»e nameravate v πtudijskem letu 2007/2008 bivati v dijaπkem 
domu, se prijavite s prijavnico za sprejem v dijaπki dom (Obr. 
PSDD-M©©-1/07), ki jo dobite v dijaπkih domovih oz. srednjih 
πolah ali pa jo natisnite s spletne strani Ministrstva za πolstvo in 
πport (http://www.mss.gov.si/).

Izpolnite samo eno prijavo in jo poπljite v dijaπki dom, za katerega 
ste se odloËili. Rok za prijavo je 8. marec 2007. 

Dijaπki dom vas bo obvestil o moænosti bivanja in postopku za 
sprejem do 20. aprila 2007.
»e bo πtevilo prijavljenih kandidatov veËje od πtevila raz-
pisanih mest, vas bo dijaπki dom izbiral po oddaljenosti 
stalnega bivaliπËa od kraja πtudija in oddaljenosti dijaπkega 
doma od πole.

SPREJEM
Postopek za sprejem v dijaπki dom mora biti konËan do 13. sep-
tembra 2007, za kandidate, ki opravljate izpite v jesenskem roku, 
pa do 2. oktobra 2007. Ob sprejemu morate predloæiti dokazilo o 
statusu πtudenta viπje πole.

V


