
Vpis v srednje šole za šolsko leto

2021/2022 in področje štipendiranja

 Aktivnosti na področju poklicne orientacije.

 Šolski sistem po osnovni šoli.

 Potek vpisa v srednje šole.

 Področje štipendiranja.

 TEHNIŠKI DAN Spremljanje dela in spoznavanje
poklica v podjetjih/ustanovah (odpade zaradi
izrednih ukrepov).

Pripravila: Saša Pesrl



AKTIVNOSTI

 informacije na razrednih 
urah 

 tehniški dan –
predstavitve srednjih šol

 vprašalnik o poklicni 
poti

kam in kako

razgovori

dnevi virtualno odprtih 
vrat predstavitev 
srednjih šol



ŠOLSKI SISTEM PO OŠ

3. stopnja

2. stopnja

1. stopnja - visokošolsko izobraž.: 

PM+MI

splošna matura                           poklicna matura                                zaključni izpit                      zaključni izpit

GIMNAZIJE
4 leta

SREDNJE TEHNIŠKO 
strokovno izobr. – 4 leta

SREDNJE POKLICNO
izobr. – 3 leta

NIŽJE POKLICNO
izobr. – 2 leti

POKLICNI
tečaj – 1 leto

MATURITETNI
tečaj – 1 leto

POKLICNO TEHNIŠKO
izobraževanje (3+2)

UNIVERZITETNA
3 – 4 leta (1. stop.)

STROKOVNA
3 leta (1. stopnja)

VIŠJE STROKOVNO
izobr.: 2 leti

MAGISTERIJ STROKE

DOKTORAT ZNANOSTI



NOVOSTI – GORENJSKA REGIJA
• Gimnazija Franceta Prešerna, program Gimnazija (š) – 18 mest (+4)

- zelo podoben programu gimnazije,

- predmeti in ure so razporejeni nekoliko drugače,

- več je ur športne vzgoje,

- vpišejo kandidati, ki trenirajo v okviru raznih športnih panog + dosegajo 
vrhunske rezultate,

- zaradi treningov in tekmovanj potrebujejo več usklajevanja šolskih in 
športnih obveznosti,

- morajo biti registrirani športniki, kar je razvidno iz uradne Evidence 
registriranih in kategoriziranih športnikov.

- dokazila: zdravniško potrdilo, izjava trenerja, potrdilo NPŠZ.

• Srednja gostinska in turistična šola Radovljica, program Kozmetični 
tehnik/tehnica- 28 mest



POSEBNI POGOJI ZA VPIS 
priloga I,str. 2 – 4, 7

o Posebna nadarjenost oz. spretnost- program: Zobotehnik, Fotografski tehnik, Tehnik 
oblikovanja, Umetniška gimnazija – Likovna, Glasbena in Plesna smer

o Psihofizična sposobnost- program: Geostrojnik rudar, Geotehnik, Umetniška gimnazija –
Plesna in Glasbena smer

o Športni dosežki (status A/B/C)- program: Gimnazija s športnim oddelkom, Ekonomska 
gimnazija

DOKAZILA O ŠPORTNIH DOSEŽKIH: potrdilo NPŠZ- izvaja trenerja o sodelovanju s 
športnim koordinatorjem in podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih 2 
letih, razgovor s kandidatom; ZDRAVNIŠKO POTRDILO

DO 4. MARCA POSREDOVATI ŠOLI, KI IZVAJA PROGRAM (tudi če obstaja kasnejša možnost 
prenosa!) OBRAZCI NA SPLETNI STRANI MIZŠ(Rubrika: Povezane storitve)

SŠ RAZGOVOR s kandidatom in starši (Waldorfska gimnazija) 

DO 26.3. POTRDILO KANDIDATU O IZPOLNJEVANJU POGOJEV.



PREIZKUSI POSEBNIH NADARJENOSTI IN 

SPRETNOSTI (priloga 1, str. 5, 6)

 Prijava za preizkus do 4.3. na posebnih obrazcih (splet MIZŠ, rubrika: 
Povezane storitve) na želeno SŠ

 Opravljanje: 11.3. – 20.3., na SŠ

 SŠ pred prijavo za vpis kandidatu potrdilo o opravljenem preizkusu (do 
26.3.) – velja le za to SŠ!

 Nujen pogoj za vpis, obvezni ne glede na št. prijav 

 Učenci lahko opravljajo različne preizkuse

 Tudi če obstaja možnost prenosa prijave 

 ZOBOTEHNIK: 11.3.

 FOTOGRAFSKI TEHNIK: 12.3. 

 TEHNIK OBLIKOVANJA: 13.3. (sobota)

 UMETNIŠKA GIMNAZIJA – program Likovna, Glasbena, Plesna smer, 12. 3. str. 6 



PRIJAVA ZA VPIS NA SŠ 

 Izpolnjen obrazec MŠŠ-2-1,20/08 (ali prijavo dobite na 

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-šolo/); prijavo 

učenci prinesejo v ŠSS do 22. 3.)

 Vsak učenec samo ENO prijavnico/eno SŠ (za 

vzporedno izobr. 2 prijavnici)+ dokazila

 Vpis v tujini + v Sloveniji 

 SŠ sprejemajo prijave do 2.4. 

 Objava številčnega stanja prijav – 8.4.

 Prenosi prijav – do 22.4.

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-šolo/


PRIJAVA ZA VPIS NA SŠ - omejitev 

vpisa (priloga I, str. 8, 9)

 Javna objava omejitev vpisa – do 21.5. 

 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvi vpisa – do 27.5.

 ZAKLJUČNE OCENE OBVEZNIH PREDMETOV 7., 8. IN 9. RAZREDA 

OŠ : max. 175 TOČK.

 Če se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi 

opravi na podlagi točk, doseženih na NACIONALNIH PREIZKUSIH ZNANJA IZ SLO in 

MAT (pisno soglasje staršev).

 UČENCI z ODLOČBO O USMERITVI: doseči vsaj 90% točk na spodnji meji



OMEJITEV VPISA na gimnazijah 

 Umetniška gimnazija: Veljajo prej navedena merila, po 

USPEŠNO opravljenem preizkusu nadarjenosti 

 Gimnazija športni oddelek - točkam iz ocen prišteje za:

-status športnika A: 10 točk,

-status športnika B: 5 točk 

Status določi NPŠZ na osnovi športne uspešnosti



IZBIRNI POSTOPEK (str. 9,10)
Šole brez omejitve vpišejo vse prijavljene (16.6.-19.6.)

 I. krog: 

- Šole z omejitvijo vpisa izberejo učence za 90% razpisanih mest (do 

21.6.)

 II. krog:

- Neizbrani učenci kandidirajo na 10% prostih mest šol z omejitvijo in na 

prostih mestih šol brez omejitve (rangiranje 10 šol – do 24.6.). Objava 

29.6. na šoli, na katero so oddali svoje namere za 2. krog

- in vpis do  30.6.

- Šole s preostalimi prostimi mesti sprejmejo učence do 31.8. oz. do 

zasedbe prostih mest.



VAJENIŠTVO (priloga 1, str. 4, 5)
 poklicne šole 

* mizar (Škofja Loka …), kamnosek (Lj.), oblikovalec kovin – orodjar (Lj., Šk. Loka …), 

gastronom hotelir (Izola, Radenci), steklar (Rogaška Slatina), papirničar (Lj.), 

slikopleskar – črkopleskar (Kranj, Maribor), strojni mehanik (Šk. Loka …), zidar (Kranj, 

Lj …), elektrikar (Kranj, …), mehatronik operater (Lj …), klepar (Ptuj), krovec, 

avtoserviser (Šk. Loka), avtokaroserist (Šk. Loka)

 vsaj 50 % izobr. programa pri delodajalcu 

  več praktičnih izkušenj, stik s potencialnim delodajalcem, 

vajeniška nagrada, prednost pri vpisu (vajeniška pogodba do 

16.6.)

 vajeniška in šolska oblika = standard izobrazbe

 pripis na prijavnici pri navedbi izobraževalnega programa: 

MIZAR- OBLIKA VAJENIŠKA



Iskani poklici 

- Do leta 2034 izumrlo 47% zdaj poznanih poklicev.

- Veliko povpraševanje po tehničnih in naravoslovnih profilih (www.inzenirji-

bomo.si)

- Poklici prihodnosti: strokovnjak za urejanje prometa v vesolju, strokovnjak 

za 3D-tisk, oblikovalec telesnih udov in organov, preverjen in verificiran 

posrednik za človeške organe, specialist za virtualne valute, specialist za 

čiščenje in servisiranje robotov, tehnolog robotik, tehnolog/vodja inovacije 

in kakovost, koordirantor e-mobilnosti, daktiloskopilog (disciplina 

kriminalistične tehnike), negovalci za odrasle, specialiti zdr. nege, med. 

sestre, fizikalni terapevti

- Prilagodljivost človeka, razvijanje kompetenc: vseživljensko učenje, timsko 

delo, projektni pristop, analitično razmišljanje…

http://www.inzenirji-bomo.si/


DRŽAVNE ŠTIPENDIJE za dijake iz socialno šibkejših družin

Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na CSD kadarkoli med letom 

(http://www.mddsz.gov.si/ )

http://www.mddsz.gov.si/


https://www.srips-rs.si/ (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS): 

ZOISOVE ŠTIPENDIJE

Zoisovo štipendijo lahko pridobi posameznik, ki

 je dosegel izjemni dosežek na posameznem področju družbenega
življenja (najvišja mesta na tekmovanju,najvišja priznanja s področja
umetnosti, priznanja za najboljše raziskovalne naloge na
državnem/mednarodnem nivoju) v zadnjih treh letih

(tekmovanja iz šol. l. 2019/2020 se ne štejejo)

 IN

 ima v zaključnem razredu osnovne šole povprečno oceno najmanj
4,70 ali več (vse ocene)

• V primeru, da se na javni razpis prijavi več vlagateljev za Zoisovo štipendijo, ki izpolnjujejo pogoje,
kot je razpoložljivih sredstev, so do Zoisove štipendije upravičeni vlagatelji, ki so dosegli višjo
povprečno oceno ali več točk za izjemne dosežke ali več točk pri zlati maturi ali višje razmerje med
povprečno oceno vlagatelja in povprečno oceno generacije.

• NOVOST – elektronska vloga



Za izjemne dosežke štejejo:

• najvišja mesta iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih (1. do vključno 3. mesto, ki se točkujejo z 
10 točkami) , sofinanciranih iz javnih sredstev,

• kot priznanja na državnem tekmovanju štejeta prejeta zlata in srebrna priznanja iz znanja ali 
raziskovanja na državnih tekmovanjih (zlato priznanje ali prva nagrada, ki se točkuje s 5 točkami, in 
srebrno priznanje ali druga nagrada, ki se točkuje z 2 točkama), sofinanciranih iz javnih sredstev,

• priznanja za najboljše raziskovalne naloge,

• udeležba in najvišja mesta na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti ali
umetnosti,

• nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo na državni ali mednarodni ravni,

• objava znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka v strokovni ali znanstveni publikaciji
ali zborniku,

• umetniško delo ali drugo delo, ki je dobilo vsaj dve pozitivni strokovni kritiki, objavljeni v različnih
tiskanih medijih, dostopnih na območju celotne Slovenije, oziroma je sodelovalo na mednarodni
razstavi ali festivalu,

• najvišja mesta na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja na državnih in mednarodnih
tekmovanjih.

• Dosežki s področja športa po Zštip-1 ne štejejo več med izjemne dosežke.

Zoisove štipendije 



 KADROVSKE ŠTIPENDIJE 
razpisujejo podjetja, razpis objavi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski 

sklad RS 

 ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE za poklice, ki primanjkujejo na

trgu delovne sile: kamnosek, mehatronik operater, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin

orodjar, elektrikar, avtokaroserist, pek, slaščičar, mesar, tapetnik, mizar, zidar, tesar, klepar-krovec,

izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar, pečar–polagalec keramičnih oblog, gozdar,

dimnikar, steklar, tehnik steklarstva

za dijake 1. letnika, za vsa 3 leta, višja povpr. ocena in naknadno višja povprečna ocena izbirrnih

predmetov v zaključnem razredu OŠ

Razpis za š. l. 2021/22 je bil objavljen 29. 1. 2021. Vlogo je možno oddati od 14. 6. 2201 od 24. 9.

2021.

 KOMBINIRANJE ŠTIPENDIJ: 

vse razen: Zoisova + državna

kadrovska + deficitarna 



TEHNIŠKI DAN -
spremljanje dela in spoznavanje poklica v podjetjih/ustanovah za učence 

9. r. (odpade)

SPODBUDA

Individualno se starši z delodajalci dogovorite, da vaš otrok spozna delovni dan pri poklicu, ki
ga zanima.

Namen seznanjanja z bodočim poklicem:

- učenec zazna utrip delovnega dne,

- dovolj zgodaj začne razmišljati o svoji poklicni poti,

- na delovnem mestu ugotovi ali se njegove predstave o poklicu ujemajo z dejanskimi zahtevami,

- jasen poklicni interes je dobra motivacija za učenje v šoli.



IZBIRA 

 Naj bo otrokova, saj bo on obiskoval šolo in opravljal 
poklic. Starši ste otroku v oporo in pomoč.

 Naj bo realna. Upoštevajte otrokova zanimanja, 
sposobnosti, osebnostne lastnosti, delovne navade in 
učni uspeh.

„Kamorkoli greš, pojdi z vsem svojim srcem“ (Konfucij)


