
POGOJI ZA VPIS V SREDNJEŠOLSKE PROGRAME: 
 končana osnovna šola 
 uspešno opravljen preizkus posebne nadarjenosti, znanj oz. spretnosti v  

naslednjih programih: tehnik oblikovanja, zobotehnik, fotografski tehnik, 
umetniška gimnazija likovne, glasbene in plesne smeri 

 zdravniško potrdilo (samo za določene programe) 
 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA 
 po uspešno opravljeni maturi na univerzitetnih programih  
 po uspešno opravljeni poklicni maturi na visokošolskih in višješolskih programih, 

pod določenimi pogoji tudi na univerzitetnih programih  

 
SPLETNE STRANI V POMOČ UČENCEM PRI ODLOČITVI 

 
Informacije o osnovnih in srednjih šolah ter fakultetah, opisi poklicev… 

www.mojaizbira.si 
https://karierniplac.si/ 

http://www.dijaski.net/ 
 

Razpis za vpis, rokovnik, obrazci, podatki o omejitvi vpisa, izračun točk    
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ 

 
Kako do štipendije?  

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

https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/stipendije/  
 

Kaj znam, kaj me zanima, kakšen sem, kaj naj delam? 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 

http://www.ess.gov.si/mladi 
 

 
 
Pripravila: Saša Pesrl, šolska svet. delavka 
 
 
 

 

INFORMACIJE O SREDNJEŠOLSKEM 
IZOBRAŽEVANJU IN VPISU V SREDNJO ŠOLO 

šol. l. 2020/2021 
 
 
 

 
     
 
          
 
 
             
 
 
 

 

 

„Ni razloga, da ne bi sledil srcu.“  
                                                               (Steve Jobs) 

     
 
 
 
 
 
 
 

KAJ ME ZANIMA? 

ČESA NE MARAM? 

KAJ BI RAD/A 

 DELAL/A? 

 

 

 

KAKŠNE SO MOJE ŽELJE, 

INTERESI, ŠOLSKE 

OCENE, SPOSOBNOSTI, 

UČNE NAVADE ...? INFORMACIJE LAHKO 

DOBIM: V ŠOLI, PRI 

STARŠIH, 

PRIJATELJIH, NA 

INTERNETU… 

http://www.mojaizbira.si/
https://karierniplac.si/
http://www.dijaski.net/
https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/
https://www.srips-rs.si/
https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/stipendije/
http://www.ess.gov.si/mladi


POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO 

 
oktober 202o- 

marec 2021 
Informacije in svetovanje učencem, staršem pred vpisom v SŠ  

december, januar Tehniški dan Srednje šole se predstavijo, izpolnjevanje 
vprašalnika o poklicni poti 

22. 1. 2021 Objava RAZPISA za vpis v SŠ in dijaške domove (spletna stran MIZŠ) 

22. 1. in 23. 1. 2021  Informativa – Sejem izobraževanja in poklicev v Ljubljani 
(Gospodarsko razstavišče) 

12. 2. in 13. 2. 2021 INFORMATIVNI DNEVI v vseh srednjih šolah in dijaških domovih 

do 4. 3. 2021 Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in 
spretnosti za kandidate, za katere je to posebni vpisni pogoj ter 
posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega 
pogoja za program Gimn./Ekonomska gimn. (športni oddelek)  

11. 3. – 20. 3. 2021 Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in 
spretnosti na srednjih šolah - tehnik oblikovanja, fotografski 
tehnik, zobotehnik, umetniška gimnazija: likovna, glasbena, 
plesna smer ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega 
pogoja za program Gimn./Ekonomska gimn. (športni oddelek) 

do 26. 3. 2021 Posredovanje potrdil kandidatom o opravljenih preizkusih oz. 
izpolnjevanju vpisnega pogoja za športne oddelke gimnazije 

do 22. 3. 2021 Rok za oddajo prijav za vpis v srednjo šolo  

do 2. 4. 2021 PRIJAVLJANJE ZA VPIS V 1. LETNIK  SREDNJE ŠOLE 

8. 4. 2021 Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ (spletna stran MIZŠ) 

do 16.4.2021 Javna objava sprememb obsega vpisa-zmanjšanja in stanja prijav 

do 22. 4. 2021 Možnost prenašanja prijav  

do 21. 5. 2021 Javna objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ) 

do 27. 5. 2021 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvi vpisa 

16. 6. – 21. 6. 2021  Vpis na SŠ brez omejitve oz. izvedba 1.kroga izbirnega postopka 

do 21.6.2021 Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka. Seznanitev 
kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z 
možnostmi v 2. krogu 

do 21.6.2021 Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (spletna stran MIZŠ)  

do 24. 6. 2021 Prijava za 2. krog izbirnega postopka  

do 29. 6. 2021 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka  

do 30. 6. 2021 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka  

do 1. 7. 2021  Objava prostih mest za vpis 

do 31. 8. 2021 Vpis učencev v srednje šole, ki imajo še prosta mesta 

 
 
 

KRITERIJI V PRIMERU OMEJITVE VPISA  
 

1. V primeru omejitve vpisa se upoštevajo zaključne ocene obveznih predmetov v 7., 8. 
in 9. razredu, brez izbirnih predmetov (175 možnih točk).  
 
 2. V primeru, da je na spodnji meji več kandidatov z istim številom točk, se s soglasjem 
staršev upoštevajo točke, dosežene na NPZ (matematika in slovenščina).      
 
3. V nadaljevanju pa se upoštevajo še točke, pridobljene po merilih, ki jih določi         
posamezna srednja šola. 

 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ) 

 Slovenščina: 4. maj 2021, matematika: 6. maj 2021, tuji jezik: 10. maj 2021 
 

 ZNAČILNOSTI SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA  
 

        1. NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (2 leti - konča se z zaključnim izpitom) 
        
        2. SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (3 leta - konča se z zaključnim izpitom) 
     
        3. SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (4 leta - konča se s poklicno maturo)  
      
        4. POKLICNO - TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE  

Nadaljevanje srednjega poklicnega izobraževanja (2 leti - konča se s poklicno 
maturo) 

    
5. GIMNAZIJSKO IZOBRAŽEVANJE 
 splošna gimnazija (športni in evropski oddelek) 
 klasična gimnazija 
 ekonomska gimnazija 
 tehniška gimnazija 
 umetniška gimnazija (glasbena, likovna, plesna, gledališče in film) 
      Gimnazija se zaključi z maturo. 

       
        6. POKLICNI TEČAJ Namenjen je dijakom, ki so končali četrti letnik gimnazije. Po    

    opravljenem enoletnem tečaju  pridobijo poklic. 
        
        7. MATURITETNI TEČAJ Enoletni izobraževalni tečaj, ki pripravlja na (gimnazijsko)         
             maturo.                                                                                                                              


