
PREDSTAVITEV RAZPISA ZA VPIS V 

SREDNJE ŠOLE 2021/22, 

MOŽNOSTI ŠTIPENDIRANJA, 

PREDSTAVITEV NAMER DEVETOŠOLCEV 

IN TRGA DELOVNE SILE

RODITELJSKI SESTANEK ZA STARŠE UČENCEV 9. RAZREDA

KUZMA, 05. 02. 2021

PRIPRAVILA: SUZANA FARIČ, univ.dipl.soc.ped



Vse si, kar je. Tvoje misli, tvoje življenje.

Uresničitev tvojih sanj. Vse si, kar izbereš, da boš.

Neomejen si, kakor neskončno vesolje.



Kariera nekoč – dobra izobrazba in 

solidno delo zagotavljajo stabilno 

kariero



Kariera danes – potrebne spretnosti za 

načrtovanje in vodenje kariere



RAZPIS 

za vpis v srednje šole in dijaške 

domove

Vse pomembne informacije:

 Število prostih mest na vsaki šoli

 Trajanje in značilnost šolanja

 Pridobljeni poklic

 Posebni pogoji za vpis (npr. zdravstveni pogoj, 

opravljanje preizkusa nadarjenosti …)



 https://www.loom.com/share/0ae9d7b3a16e45bfb5cd8b

f21d6dabc8

ŠTEVILO NOVIH DIJAKOV IN ŠTEVILO RAZPISANIH MEST za š. l. 21/22

Regija 2020/21 2021/22 Razlika ŠTEVILO MEST

Gorenjska 1.941 2.091 + 150 2.560

Goriška 1.052 983 - 69 1.352

Jugovzhodna Slovenija 1.230 1.349 + 119 2.116

Koroška 576 633 + 57 762

Primorsko - notranjska 459 490 + 31 370

Obalno-Kraška 890 909 + 19 1.212

Osrednjeslovenska 4.867 5.380 + 513 6.140

Podravska 2.733 2.799 + 66 4.076

Pomurska 932 934 + 2 1.258

Savinjska 2.324 2.433 + 109 3.222

Posavska 615 703 + 88 552

Zasavska 434 487 + 53 488

SKUPAJ 18.053 19.191 + 1.138
24.108 (lani 

23.782)

https://www.loom.com/share/0ae9d7b3a16e45bfb5cd8bf21d6dabc8




INFORMATIVNI DNEVI
12. in 13. februar 2021

Potekajo na vseh srednjih šolah in 
tudi 

dijaških domovih
Petek,12. 02. 2021 ob 9.00 in 15.00 uri

Sobota,13. 02. 2021 ob 9.00 uri

Šole bodo svoje predstavitve izvedle na virtualni način 
oziroma s spletno predstavitvijo.

V teamsih so objavljene povezave do spletnih strani vseh 
srednjih šol.

S februarjem 2021 je zaživel tudi portal 

www.slovenskesrednjesole.si, katerega namen je zagotoviti

informacije o srednjih šolah in programih na enem mestu.

http://www.slovenskesrednje/


PREIZKUSI POSEBNE 

NADARJENOSTI, ZNANJA IN 

SPRETNOSTI 

Potekajo med 11. in 20. marcem 2021

Prijava do 04. marca 2021

Srednje šole, ki te programe izvajajo, 
vam morajo do 26. marca 2021 izdati 

potrdilo o opravljenem preizkusu.

Izvedba preizkusov nadarjenosti 
predvidoma na daljavo (izjemoma 
v prostorih šole, če ni možna izvedba 

na daljavo)



PREIZKUSI NADARJENOSTI 

OZIROMA SPRETNOSTI
 ZOBOTEHNIK

 FOTOGRAFSKI TEHNIK (preizkus likovne nadarjenosti, ki 

obsega likovni, tonski, barvni in risarski preizkus)

 TEHNIK OBLIKOVANJA (risanje po modelu, preizkus 

likovne ustvarjalnosti, ploskovno-barvni preizkus in 

konstrukcijsko-prostorski preizkus).

 TEHNIK OBLIKOVANJA-SPTŠ MURSKA SOBOTA-preizkus bo 

v sredo, 17. 03. 2021 ob 13.00 uri



DOKAZILA, KI JIH JE POTREBNO 

PRILOŽITI OB PRIJAVI

POTRDILO O PSIHOFIZIČNI 

SPOSOBNOSTI

 Preverja pooblaščeni 

zdravnik, ki izda tudi 

potrdilo, da ni 

zdravstvenih ovir. 

 GEOTEHNIK

 GEOSTROJNIK RUDAR

POTRDILO O IZPOLNJEVANJU 

ŠPORTNIH POGOJEV

 Športni oddelek na 

gimnaziji in na ekonomski 

gimnaziji

 Za vpis programa se 

dokaže,da ni zdravstvenih 

ovir za izobraževanje po 

programu in da je 

kandidat sposoben 

prenašati večje napore na 

treningih in tekmovanjih.



PRIJAVA ZA VPIS

 Prijavo izpolnimo skupaj z učenci na šoli  in jo nato 

posredujemo neposredno na izbrano šolo srednjo šolo.

 Prijavnico je potrebno oddati najpozneje do 2. aprila 

2021. 

 Do 08. aprila 2021 bo ministrstvo na spletnih straneh 

objavilo informacijo o številu prijav za vpis.

 Če za kateri program ne bo dovolj prijav, bo srednja 

šola pred koncem roka za prenos prijav obvestila 

kandidate, da izobraževanja po tem programu ne bo 

organizirala.



PRENOS PRIJAV

 Tisti učenci, ki zaradi spremembe 
namere želijo prenesti prijavo, lahko 
to storijo do 22. aprila 2021

 Svojo prijavo dvignejo na srednji šoli, 
kamor so se prvotno prijavili in jo 
prenesejo na drugo srednjo šolo 
oziroma v drug program-prenos prijav 
bo potekal v elektronski obliki- o 
natančnem postopku boste obveščeni 
preko socialne pedagoginje.



OMEJITEV VPISA

 MIZŠ  bo 21. maja 2021 javno objavilo, katere šole bodo 

omejile vpis.

 Do 27. maja 2021 bodo učenci na dom prejeli tudi pisno 

obvestilo.



IZRAČUN TOČK ZA VPIS

 Zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda
OŠ seštejete- z učnim uspehom lahko zberete največ 175
točk.

 Za kandidate, ki kandidirajo za vpis v program Umetniška
gimnazija, se za izbiro med njimi uporabijo merila po
uspešno opravljenem preizkusu nadarjenosti.

 Za kandidate, ki kandidirajo za vpis v program Gimnazija,
športni oddelek, se za izbiro med njimi uporabijo tudi
merilo športni dosežki, in sicer tako, da se kandidatu
prišteje še

za pridobljen status športnika A prišteje 10 točk in

za pridobljen status športnika B prišteje 5 točk.

 NPZ iz matematike in slovenščine se šteje kadar se
znajdete na spodnji meji kandidatov, ki imajo enako število
točk.



VPIS IN IZBIRNI POSTOPEK NA 

ŠOLAH, KI BODO OMEJILE VPIS

Vsi prijavljeni učenci bodo praviloma med 16. in vključno 21. 

junijem 2021, do 14.00 ure, izbranim šolam predložili dokazila o 

izpolnjevanju pogojev. 

Učenci, prijavljeni na šole oziroma v programe brez omejitve 

vpisa, bodo po predložitvi izvirnikov spričeval tudi vpisani.

Učenci, prijavljeni na šole z omejitvijo vpisa, pa bodo po 

predložitvi vseh dokazil sodelovali v izbirnem postopku

učenci, ki bodo izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, bodo    

do 21. junija 2021 tudi vpisani.

Učenci, ki v prvem krogu ne bodo izbrani, bodo na šolah 

seznanjeni s prostimi vpisnimi mesti, na katera bodo lahko 

kandidirali. O razvrstitvi na eno od srednjih šol bodo obveščeni  

29. junija 2021, do 15.00 ure.



NOVE RAZMESTITVE
Izobraževalni program nižjega poklicnega izobraževanja:

• Pomočnik v tehnoloških procesih, ŠC Nova Gorica, Strojna, 

prometna in lesarska šola;

Izobraževalna programa srednjega poklicnega izobraževanja:
• Oblikovalec kovin – orodjar in Mehatronik operater, Srednja 

poklicna in tehniška šola Murska Sobota (tudi v vajeniški obliki);

Izobraževalni programi srednjega strokovnega izobraževanja:
• Kozmetični tehnik, Srednja gostinska in turistična šola Radovljica,

• Tehnik varovanja, Ekonomska šola Murska Sobota,

• Zdravstvena nega, Gimnazija Ormož,

• Medijski tehnik, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer,

• Logistični tehnik, Gimnazija, elektro, pomorska šola Piran,

• Fotografski tehnik, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti 

Celje;



ROKOVNIK ZA VPIS V DIJAŠKI DOM
2. april 2021 – zadnji dan prijav;

22. april- zadnji dan prenosa prijav (do tega roka lahko prvo

prijavo oddajo tudi kandidati, ki bi zaradi prenosa prijave v drugo

srednjo šolo želeli bivati v DD);

Vpis v DD brez omejitve vpisa do 21. junija 2021 oz. 30. junija za

kandidate, ki se bodo vpisali v srednje šole z omejitvijo vpisa v

drugem krogu vpisnega postopka;

Vpis v DD z omejitvijo vpisa do 9. julija 2021;

Do 9. julija bo potekal tudi vpis na prosta mesta za kandidate, ki

niso bili izbrani v DD z omejitvijo vpisa;

Po tem datumu in do 30. septembra pa še vpis na prosta mesta za

kandidate, ki se niso prijavili v roku (do 2. aprila 2021).



VAJENIŠKA OBLIKA IZOBRAŽEVANJA

 program se bo izvajal v šolski in vajeniški obliki (obe 

obliki enakovredni, enaka izobrazba, enake možnosti za 

nadaljevanje),

 polovica programa se izvede kot PUD pri delodajalcu 

(okvirno 56 tednov v treh letih),

 prednost vajeniške oblike: zgodnejši stik z 

delodajalcem, več praktičnih izkušenj, večja možnost za 

zaposlitev,

 vajeniška nagrada (250 EUR v 1. l., 300 EUR v 2. l. in 400 

evrov v 3. l. mesečno),

- kandidati z vajeniško pogodbo izvzeti iz izbirnega 

postopka, če dostavijo vajeniško pogodbo do začetka 

izbirnega postopka.



 Kandidati izpolnijo enako prijavnico – pripis pri navedbi 

programa: npr. MEHATRONIK-OPERATER – VAJENIŠKA 

OBLIKA;

 prijavni in vpisni postopek povsem enaka (roki, določeni 

z rokovnikom veljajo enako za vse kandidate);

 učna mesta na spletni strani MIZŠ.



VAJENIŠKA IZVEDBA NEKATERIH PROGRAMOV

V Šolskem letu 2021/2022 se bodo lahko dijaki izobraževali v vajeniški 

obliki v naslednjih programih in sicer:

VAJENIŠKI PROGRAMI:

 MIZAR: ŠC Novo mesto, ŠC Slovenj Gradec, ŠC Nova Gorica in 

ŠC Škofja Loka,

 OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR: ŠC Škofja Loka, Srednja 

poklicna in strokovna šola Bežigrad, ŠC Novo mesto, ŠC Nova 

Gorica in Tehniški šolski center Maribor, novo SPTŠ Murska 

Sobota

 GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE: Srednja šola Izola in 

Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci,

 KAMNOSEK: Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena 

šola Ljubljana,

 STEKLAR: ŠC Rogaška Slatina,

 PAPIRNIČAR: Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad,



 SLIKOPLESKAR – ČRKOSLIKAR: ŠC Kranj in Srednja gradbena 

šola in gimnazija Maribor,

 STROJNI MEHANIK: ŠC Novo mesto, ŠC Škofja Loka, ŠC Velenje 

in ŠC Krško – Sevnica,

 ZIDAR: ŠC Kranj, ŠC Novo mesto, Srednja gradbena, geodetska 

in okoljevarstvena šola Ljubljana, 

 ELEKTRIKAR: ŠC Kranj, ŠC Velenje,

 MEHATRONIK OPERATER: ŠC Novo mesto, Srednja tehniška šola 

Koper, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad,ŠC Velenje, 

novo SPTŠ Murska Sobota

 KLEPAR – KROVEC: ŠC Ptuj, Srednja poklicna in strokovna šola 

Bežigrad

 AVTOSERVISER IN AVTOKAROSERIST: ŠC PTUJ

V šolskem letu 2019/2020 skupaj 287 vajencev (130 v 1. 

letniku, 111 v 2. letniku in 46 v 3. letniku).

VAJENIŠKA IZVEDBA NEKATERIH PROGRAMOV



NOVOSTI PRAVILNIKA O VPISU V SREDNJE ŠOLE

(Ur. l. RS, št.: 30/18)

• Vpis kandidatov z odločbo o usmeritvi (v primeru omejitve vpisa še 

vedno izvzeti, vendar morajo dosegati 90% točk spodnje meje) (19. člen). 

Če kandidat v 1. krogu izbirnega postopka ne bo sprejet, se odločba 

(doseganje samo 90% točk) upošteva tudi v 2. krogu izbirnega postopka 

za druge programe.

• Potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja in nadarjenosti velja 

samo na šoli, ki je potrdilo izdala (14. člen).

• Devetošolci s popravnimi izpiti (17. člen) „V drugem krogu se na 

preostalih 10% vpisnih mest izbere kandidate izmed vseh še prijavljenih 

kandidatov, ki niso bili uspešni v prvem krogu“.



KLJUČNE NOVOSTI ZA DEVETOŠOLCE

- Urejen vpis kandidata v vajeniško obliko izobraževanja 

(dodana dokazila (vajeniška pogodba, registrirana pri 

pristojni zbornici), rok za dokazila, izvzetost iz izbirnega 

postopka v primeru omejitve vpisa) (4. člen, 12. člen, 20. 

člen).

- Razpis vajeniških učnih mest pripravijo in objavijo pristojne 

zbornice (GZS in OZS) (4. člen).



TRAJANJE STATUSA DIJAKA PO NOVI ZAKONODAJI, 

VELJAVNOST TER UPORABA NOVIH PRAVIL

Trajanje izobraževalnega programa + 2 leti za ponavljanje in

prestopanje. Dijaki s posebnimi pravicami še 2 dodatni leti za

ponavljanje (17. člen ZGIM in 46. člen ZPSI);

Novosti, ki jih je prinesel nov Pravilnik o vpisu v srednje šole, ter novosti

glede trajanja statusa dijaka, ki izhajajo iz novel ZGIM in ZPSI, so začele

veljati:

- za generacijo dijakov, ki so se kot novinci vpisovali v šolsko leto

2019/2020, in

- za dijake, ki so se v šolskem letu 2019/2020 ponovno vključili v

srednješolsko izobraževanje po prekinitvi (torej niso imeli statusa

dijaka vsaj v šolskem letu 2018/2019).

Vsi dijaki, ki so imeli status v šolskem letu 2018/2019 (ne glede na to v

katerem letniku so se izobraževali) se bodo do uspešnega zaključka

izobraževanja oziroma do prekinitve izobraževali po stari zakonodaji.



ŠTIPENDIJE

 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad 
RS izvaja različne programe štipendiranja.

VRSTE ŠTIPENDIJ:

• Zoisove štipendije,

• štipendije za deficitarne poklice,

• štipendije Ad futura za mednarodno mobilnost,

• štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

DRUGE ŠTIPENDIJE:

• državne štipendije,

• kadrovske štipendije,

• občinske in regionalne štipendije,

• štipendije iz  različnih zasebnih virov (fundacije in druge 
ustanove).



ZOISOVE ŠTIPENDIJE

 Zoisove štipendije se dodeljujejo kot spodbuda za 
doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje 
dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, 
razvojne dejavnosti in umetnosti.

 Zoisove štipendije podeljuje Javni štipendijski, razvojni, 

invalidski in preživninski sklad RS.



ZOISOVE ŠTIPENDIJE

PRIDOBITEV ZOISOVE ŠTIPENDIJE:
Od šolskega oziroma študijskega leta 2014/2015 dalje 

vlagatelji uveljavljajo po novem Zakonu o štipendiranju 

(ZŠtip-1).
Pravico do Zoisove štipendije lahko pridobijo vlagatelji, ki poleg 

splošnih pogojev izpolnjujejo tudi posebne pogoje.

Zoisovo štipendijo lahko pridobi dijak, ki je dosegel izjemni 

dosežek iz znanja, raziskovanja, razvoja ali umetnosti IN

ustrezno povprečno oceno.

Dijaki 1. letnika neposredno ob prehodu iz osnovne v srednjo 

šolo morajo izkazati povprečno oceno najmanj 4,70. Za izračun 

povprečne ocene se upoštevajo vse ocene 9. razreda OŠ.

Dijak, ki se bo v šolskem letu 2021/2022 vpisal v 1. letnik 

srednje šole,  za pridobitev štipendije za to šolsko leto 

uveljavlja dosežek iz 7. in 9. razreda osnovne šole



Dijaki 2. in višjega letnika srednje šole morajo izkazati v 

predhodnem šolskem letu glede na šolsko leto uveljavljanja 

štipendije povprečno oceno najmanj 4,10 ali 1 izjemni ustrezni 

dosežek.

ZA NADALJNJE PREJEMANJE ŠTIPENDIJE V VIŠJEM LETNIKU NI 

POZIVA! Štipendist mora sam pravočasno vložiti vlogo. 

Rok za vložitev vloge za dodelitev Zoisove štipendije se 
določi z vsakokratnim javnim razpisom, ki ga sklad objavi 
vsako leto najkasneje do konca junija na svoji spletni strani.

Višina štipendije:

Osnovna štipendija za dijaka znaša 120 €, za štipendijo v tujini pa 

240 €.

https://www.srips-rs.si/



DRŽAVNE ŠTIPENDIJE
Državne štipendije dodeljujejo Centri za 

socialno delo.

Za mladoletne dijake lahko vlogo za dodelitev državne 

štipendije vložijo starši oziroma zakoniti zastopniki, in sicer na 

enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Javnega poziva za oddajo vloge za uveljavljanje pravice do 

državne štipendije ni več.

Sicer pa naj dijaki vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo 

v mesecu avgustu, da bodo ob izpolnjevanju pogojev upravičeni 

do državne štipendije s 1. septembrom.

DRŽAVNA ŠTIPENDIJA IN ZOISOVA SE IZKLJUČUJETA!

Višina štipendije: od 71,68 do 194,56 € mesečno (mladoletni 

pol manj) + dodatki

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

poslovanje/stipendije/



KADROVSKE ŠTIPENDIJE

Namen kadrovskih štipendij je povezovanje človeških virov 
in zaposlovalne sfere, kajti podjetja si lahko preko 
dolgoročnega kadrovskega načrtovanja zagotovijo razvoj 
ustreznih kadrov in na ta način spodbudijo razvoj podjetij.

Kadrovske štipendije so v povprečju najvišje med vsemi vrstami 

štipendij, kljub temu pa jih veliko vsako leto ostane nepodeljenih. 

Prednost kadrovskih štipendij je v tem, da zagotavljajo takojšnjo 

prvo zaposlitev po končanem šolanju.

Več informacij na spletnih straneh https://www.srips-rs.si/



OSTALE ŠTIPENDIJE
Štipendije za deficitarne poklice

Štipendija za deficitarne poklice je namenjena tistim, ki se 
izobražujejo na ravneh izobraževanja in področjih, 

opredeljenih v politiki štipendiranja.

PRIJAVA NA OSNOVI RAZPISA-JANUAR 2021
VIŠINA ŠTIPENDIJE ZNAŠA 102,40 €

ŠTIPENDIJA SE NE IZKLJUČUJE Z DRŽAVNO 
ŠTIPENDIJO

Rok za oddajo vlog začne teči dne, 14. 6. 2021 in se izteče 24. 9. 2021.

Štipendijo za deficitarne poklice bodo v šolskem letu 2021/2022 lahko 
pridobili dijaki, ki bodo v šolskem letu 2021/2022 prvič obiskovali 1. 
letnik srednjega poklicnega izobraževanja in se bodo izobraževali 
za sledeče poklice:
kamnosek, mehatronik operater, izdelovalec kovinskih konstrukcij, 
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.



 POMEMBNE INFORMACIJE

Na razpisu bo podeljenih 1000 štipendij;
- 102, 40 EUR mesečno za čas celotnega izobraževanja;

- v zaključnem letniku je zadnje izplačilo v juliju (za mesec junij);

- štipendija za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka;
ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;

- dijak lahko istočasno prejema tudi državno štipendijo/Zoisovo štipendijo;

- štipendija za deficitarne poklice ni združljiva s kadrovsko štipendijo;

- v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje 
v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto;
Dokazilo o uspešno opravljenem zaključnem izpitu / poklicni maturi morajo NUJNO poslati 

na sklad.

Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dosego 

zastavljenega cilja tega javnega razpisa izbrani po naslednjih merilih:

- višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole,
- višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne 
šole.



Štipendije za izobraževanje v tujini:

izobraževanje (študij v tujini)

študijske obiske v tujini

udeležbo na tekmovanjih

Več na spletni strani: 
https://www.srips-rs.si/

OSTALE ŠTIPENDIJE



NAMERE UČENCEV 9. RAZREDA V 

ŠOLSKEM LETU 2020/21
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Nižje in srednje poklicno

izobraževanje
Največkrat izbrani programi 

2020/21

Frizer

Avtoserviser

Računalnikar

Mizar

Mehatronik operater

Gastronom hotelir

Slaščičar

Elektrikar

Prodajalec

Bolničar-negovalec



Srednje strokovno izobraževanje

Največkrat izbrani 2020/21

Zdravstvena nega

Tehnik računalništva

Ekonomski tehnik

Predšolska vzgoja

Strojni tehnik

Elektrotehnik

Kozmetični tehnik

Medijski tehnik

Veterinarski tehnik

Tehnik mehatronike



GIMNAZIJSKI PROGRAMI

68%

8%

2%

7%

11%
4%

Splošna

Športna

Klasična

Umetniška

Strokovna

Zasebna



Stopnja registrirane brezposelnosti po 

statističnih regijah, oktober 2020

Slovenija: 8,7% 

Vir podatkov o delovno aktivnem prebivalstvu je SURS, vir podatkov o registrirani 

brezposelnosti je ZRSZ. 



Stopnja zaposlenosti mladih, 15-24 let 
(vir: LFS, Eurostat)

EU - 27

Slovenija
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Prijavljeni prvi iskalci zaposlitve –

nižja, srednja poklicna izobrazba 



Prijavljeni prvi iskalci zaposlitve –

srednja strokovna, splošna izobrazba



Prijavljeni prvi iskalci zaposlitve –

terciarna izobrazba



UPORABLJENI VIRI:

http://www.mizs.gov.si/

https://www.srips-rs.si/

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