
VPIS V SREDNJE ŠOLE

JANUAR 2021



Današnji program

◼ Pregled Razpisa za vpis v srednje šole

◼ Štipendije

◼ Povabilo k individualnem svetovanju



ŠTEVILO UČENCEV IN 

RAZPISANIH MEST

◼ Število učencev 9. razreda: - 19.191 (lansko leto 18.053)

- 5.380 (lansko leto 4.867)

◼ Število prostih mest: - 24.108 (lansko leto 23.782)

- 6.140 (osr. reg. lansko leto 6.112)

Razpis objavljen samo na spletu - MIZŠ 
https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/
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Vsi PROGRAMI so razpisani 

POGOJNO

◼ Če bo število prijav bistveno manjše od št. 

razpisanih mest, šola NE BO izvajala 

programa.



VRSTE PROGRAMOV in splošni ter 

posebni POGOJI za vpis (Priloga I, 2-4 str.)

◼ Vrste srednješolskih programov

◼ Psihofizična sposobnost (zdravniško potrdilo)

◼ Posebna nadarjenost (preizkus nadarjenosti)

◼ Starost

◼ Športni dosežki

◼ Pogovor z učencem in starši
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Srednje poklicno izobraževanje
(3 leta)

◼ Potrdilo o psihofizični sposobnosti: rudarstvo

◼ Šolska oblika ali vajeništvo

◼ Razpis učnih mest: trgovinska, obrtna in 

gospodarska zbornica (glej Razpis učnih mest)



VAJENIŠTVO

◼ Obe obliki izobraževanja: šolska in vajeniška, sta 

ENAKOVREDNI.

◼ Vsaj 50% srednješolskega programa je pri delodajalcu.

◼ Prednost vajeniške oblike: zgodnji stik z delodajalci, 

praktične izkušnje (osmislijo teoretično znanje v praksi), 

denarna nagrada.

◼ Vajenec ima enake pravice in obveznosti kot dijak.

◼ V primeru omejitve vpisa vajenec sprejet (če predloži 

vajeniško pogodbo do 16.6.2021 šoli).



◼ Na prijavnici napišejo poleg programa še VAJENIŠKA 

OBLIKA.

◼ Sklenitev VAJENIŠKE POGODBE z izbranim 

delodajalcem (info na SŠ).

◼ Seznam delodajalcev na spletni strani MIZŠ.

◼ Dobiva nagrado v vrednosti 250€-400€ (lahko ima še 

štipendijo).

VAJENIŠTVO - nadaljevanje



POKLICI - VAJENIŠTVO

- MEHATRONIK OPERATER (LJ, NM, KP, VE, MS)

- AVTOSERVISER (LJ, ŠL, NM, PT)

- AVTOKAROSERIST (LJ, ŠL, NM, PT)

- KAMNOSEK (LJ)

- ZIDAR (KR, NM, LJ)

- OBLIKOVALEC KOVIN ORODJAR (LJ, ŠL, NM, NG, MB, VE, 

MS)

- PAPIRNIČAR (LJ)



POKLICI - VAJENIŠTVO

- STEKLAR (Rogaška Slatina)

- SLIKOPLESKAR (KR, MB)

- STROJNI MEHANIK (NM, ŠL, VE, Sevnica)

- ELEKTRIKAR (KR, VE)

- MIZAR (NM, NG, ŠL, SG)

- KLEPAR KROVEC (LJ, PT)

- GASTRONOMSKE IN HOTELIRSKE STORITVE (Izola, 

Radenci)



Srednje strokovno ali tehniško 

izobraževanje (4 leta)

◼ Psihofizična sposobnost: rudarstvo

◼ Posebna nadarjenost: zobotehnik, 

fotografski tehnik, tehnik oblikovanja



◼ Psihofizična sposobnost: um. gimnazija 

(glasbena in plesna smer), športna gim

◼ Posebna nadarjenost:  um. gim. (lik., glasb., 

plesna)

◼ Športni dosežki: športna gim.

◼ Starost: um gim. –glasbena smer

◼ Pogovor z učencem in starši: Waldorfska

gim.

Gimnazijski programi (4 leta)



DRUGE POSEBNOSTI

◼ Odprti kurikulum (80% + 20%)

◼ Moduli

◼ Kreditni sistem

◼ Vajeništvo



PRILOGE RAZPISA ZA VPIS

◼ Vpis v programe poklicno tehniškega 

izobraževanja (+2)

◼ Vpis v poklicne tečaje

◼ Vpis v maturitetni tečaj

◼ Razpis izbirnih predmetov splošne mature

◼ Razpis za sprejem učencev v dijaške domove

◼ Učna mesta: gospodarske, trgovinske in obrtno-

podjetniške zbornice



INFORMATIVNI DAN

◼ 12. februar: ob 9.00 in ob 15.00

◼ 13. februar: ob 9.00

◼ Izvedbe v živo ne bo. Predstavitev preko spleta.

◼ Podrobno pogledati spletne strani srednjih šol, 
platformo: https://www.informativni-dnevi.si/

https://www.informativni-dnevi.si/


KAJ VPRAŠATI NA INFORMATIVNEM DNEVU?

◼ Ali je šola vključena v mednarodne projekte in programe 

mobilnosti za dijake in učitelje?

◼ Ali in kako se implementira mednarodni projekti v življenje 

šole?

◼ Katere krožke, interesne dejavnosti izvaja šola?

◼ Kakšne možnosti ima šola glede izbirnosti predmetov?

◼ Kaj oz. kako izvajajo 20% odprtega kurikuluma?

◼ Kako imajo organizirano praktično usposabljanje?



◼ Kakšna je (ali je sploh) povezanost srednje šole z 

gospodarskimi subjekti?

◼ Kaj je z bivšimi dijaki? Njihove kariere, zaposlitev, študij.

◼ Uspeh na maturi?

◼ Dosežki na tekmovanjih, raziskovalne naloge.

◼ Vključevanje dijakov v organizacijo: obisk podjetij, bivših 

učencev, podjetnikov, vključevanje v (evropske) 

programe mobilnosti

◼ Šola navaja: k samostojnosti, obvladovanju učenja, 

medsebojni pomoči, vključevanju v prostovoljno delo

KAJ VPRAŠATI NA INFORMATIVNEM DNEVU?



PREIZKUSI NADARJENOSTI IN 

DOKAZILA O ŠPORTNIH DOSEŽKIH

◼ do 4. marca prijava na preizkuse, oddaja dokazil

◼ obrazci: prijava, dokazila na spletu MIZŠ: 
https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-za-opravljanje-preizkusov-nadarjenosti-znanja-in-spretnosti-in-izpolnjevanje-posebnih-pogojev-

za-vpis/

Za smeri:

- Fotografski tehnik - Gim. (športni oddelek)

- Tehnik oblikovanja - Um. gim (vse smeri razen

- Zobotehnik gledališče-film)

https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-za-opravljanje-preizkusov-nadarjenosti-znanja-in-spretnosti-in-izpolnjevanje-posebnih-pogojev-za-vpis/


DATUMI - VPIS NA SREDNJO ŠOLO

◼ v 3. ali 4. tednu marca: izpolnili prijavnico na šoli:
file:///D:/Users/Uporabnik/Downloads/Nova_prijavnica_za_vpis_v_srednjo_solo.pdf

◼ do 2. aprila (tudi za dijaški dom)

◼ ob prijavi: zdravniško potrdilo, potrdilo o izpolnjevanju 
športnih pogojev (športni oddelek gimnazija)

◼ 8. april: trenutno stanje prijav

◼ do 22. aprila: prenos prijave

◼ do 21. maja: omejitev vpisa (objavljeno na 
internetu)

file:///D:/Users/Uporabnik/Downloads/Nova_prijavnica_za_vpis_v_srednjo_solo.pdf


DATUMI - VPIS NA SREDNJO ŠOLO

◼ od 16. do 21. junija: prinašanje dokumentov na SŠ

◼ do 21. junija: objava rezultatov 1. kroga 

◼ do 24. junija: oddati prijavo za 2. krog

◼ do 29. junija: objava rezultatov 2. kroga

◼ do 1. julija: objava vseh prostih mest (MIZŠ)

◼ do 31. avgusta možen vpis na SŠ 



IZBIRNI POSTOPEK

1. krog izbirnega postopka:

120 prostih mest

108 učencev sprejmejo v 1. krogu (90%)

12  mest rezerviranih za 2. krog (10%)

90%

10%



Evropski portal za zaposlitveno mobilnost 

- EURES 

Program naj bi pomagal približno 

5000 mladim poiskati prosto 

delovno mesto v Evropski uniji. 

Rezultati vseh izvajalcev 

programa Tvoja prva EURES 

zaposlitev od leta 2012 do 

vključno tretjega kvartala 2013 so 

bili: 1224 zaposlitev, 758 

intervjujev, 826 usposabljanj ter 

197 integracijskih programov pri 

delodajalcih.

https://ec.europa.eu/eures/



PLOTEUS – iskalnik možnosti izobraževanja v Evropi. 

https://ec.europa.eu/ploteus/sl?cookie=no

MEDNARODNA MATURA: Gimnazija Bežigrad, 

Gimnazija Kranj in II. gimnazija Maribor

Možnost šolanja v tujini



Š T I P E N D I J E

◼ Državne (Center za socialno delo)

◼ Zoisove (https://www.srips-rs.si/)

◼ Kadrovske (https://www.srips-rs.si/, RRA)

◼ Štipendije za deficitarne poklice (https://www.srips-rs.si/)

◼ Štipendije Ad futura (https://www.srips-rs.si/)

◼ Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu 
(https://www.srips-rs.si/)

◼ Občinske in regionalne

◼ Druge (različni skladi, ministrstva, države)



UPRAVIČENOST DO ŠTIPENDIJ

Štipendist upravičen le do 1 štipendije, razen:

- Kadrovsko štipendijo se lahko dodeli istočasno z 

ostalimi, razen s štipendijo za deficitarne poklice.

- Štipendijo za deficitarne poklice se lahko dodeli 

istočasno z ostalimi, razen s kadrovsko štipendijo.

- Štipendije Ad futura za študijske obiske in za 

sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali 

raziskovanja v tujini se lahko dodeli sočasno z vsemi 

štipendijami.



DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

◼ Status dijaka (študenta), državljan RS.

◼ Povprečni mes. dohodek < 64% neto povprečne 

plače na družinskega člana.

◼ Prijava: kadarkoli tekom leta na pristojnem CSD-ju.

◼ Štipendija: osnovna + dodatki (uspeh, bivanje, 

pos.pot.).

◼ Ne z Zoisovo štipendijo.



ZOISOVE ŠTIPENDIJE

◼ Status dijaka (študenta), državljan RS .

◼ Razpis objavljen junija (https://www.srips-

rs.si/stipendije/zois) .

◼ Prijava: do začetka septembra na Javni sklad za 

razvoj kadrov in štipendiranje.

◼ Štipendija: osnova + dodatki (bivanje, pos. pot.).

◼ Ne gre z državno štipendijo.



◼ Povprečni učni uspeh v 9. razredu (vsi predmeti) = 

najmanj 4,7 

in

◼ izjemni dosežki:

a) najvišja mesta iz znanja ali raziskovanja na državnih 

tekmovanjih: 1. do 3. mesto na državnem tekmovanjem

b) prejeta zlata in srebrna priznanja; 

c) udeležba in najvišja mesta na mednar. tekmovanjih; 

d) najboljše raziskovalne naloge; 

e) objava znanstveno raziskovalne naloge, prispevka;

ZOISOVE ŠTIPENDIJE



Izjemni dosežki (nadaljevanje):

f) nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno, 

umetniško delo na državni ali mednarodni ravni

g) Umetniško delo – 2 pozitivni strokovni kritiki oz. 

sodelovanje na mednarodni razstavi ali festivalu.

h) najvišja mesta na področju poklicnega in strokovnega 

izobraževanja na državnih in mednarodnih 

tekmovanjih. 

Vlagatelj uveljavlja izjemni dosežek iz zadnjih 2 

šolskih let.

ZOISOVE ŠTIPENDIJE



KADROVSKE ŠTIPENDIJE

◼ Razpisujejo jih delodajalci in regionalne razvojne 

agencije RRA; https://rralur.si/

◼ Možnost zaposlitve po zaključku šolanja.

◼ Najvišje štipendije (tudi do 300 €).

◼ Štipendije so objavljene:

-Sklad objavlja potrebe delodajalcev: 
https://www.srips-rs.si/stipendije/izmenjevalnica

- RRA

- Delodajalci v internih glasilih

https://rralur.si/
https://www.srips-rs.si/stipendije/izmenjevalnica


ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE 

POKLICE

◼ Status dijaka (študenta), državljan RS 

◼ Razpis je objavljen: https://www.srips-rs.si/sl/stipendije/deficitarne/

◼ Vlada RS opredeli politiko štipendiranja za obdobje 
petih let (področja štipendij, obseg sredstev,…)

◼ Višina štipendije = 102 €, podelilo se bo 1000 
štipendij

◼ Oddaja vlog od sredine junija do sredine septembra

https://www.srips-rs.si/sl/stipendije/deficitarne/


◼ Prejemanje štipendije za deficitarne 

poklice ne vpliva na višino otroškega 

dodatka.

◼ Štipendija je oproščena plačila 

dohodnine.

◼ Istočasno lahko prejema še državno 

štipendijo ali Zoisovo štipendijo.

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE 

POKLICE



ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE 

POKLICE
Za 2020/21:

◼ kamnosek, 

◼ oblikovalec kovin, 

◼ elektrikar, 

◼ avtokaroserist, 

◼ pek, 

◼ mesar, 

◼ klepar krovec

◼ izvajalec 

suhomontažne

gradnje, 

◼ pečar keramik, 

◼ dimnikar, 

◼ gozdar, 

◼ slikopleskar



ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

Za 2020/21:
◼ mizar

◼ tesar

◼ zidar

◼ tapetnik

◼ slaščičar

◼ steklar

◼ tehnik 

steklarstva

◼ mehatronik operater

◼ izdelovalec 

kovinskih 

konstrukcij

◼ inštalater strojnih 

instalacij



◼ Sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali 

raziskovanja v tujini.

◼ Izobraževanje v tujini.

◼ Študijski obiski v tujini. 

ŠTIPENDIJE AD FUTURA

Razpis objavljen na https://www.srips-rs.si/sl/stipendije/stipendije-ad-futura

https://www.srips-rs.si/sl/stipendije/stipendije-ad-futura


ŠTIPENDIJE ZA SLOVENCE V 

ZAMEJSTVU IN PO SVETU

◼ Slovenci, s stalnim prebivališčem zunaj RS, za 

izobraževanje v višješolskem ali visokošolskem 

izob. programu na izobraževalnih ustanovah v RS. 

◼ Razpis objavljen na https://www.srips-

rs.si/sl/stipendije/stipendije-za-studij-slovencev-v-zamejstvu-in-po-

svetu-v-sloveniji

◼ Višina štipendije = 200 €

https://www.srips-rs.si/sl/stipendije/stipendije-za-studij-slovencev-v-zamejstvu-in-po-svetu-v-sloveniji


OBČINSKE ŠTIPENDIJE

◼ Stalno prebivališče v občini Grosuplje, za dijake in 

študente, ne prejemajo druge štipendije, so v 

delovnem razmerju.

◼ Kriteriji: deficitarnost, uspeh, socialni status.

◼ Razpis objavljen v septembru na spletnih straneh 

občine Grosuplje.



DRUGE ŠTIPENDIJE

◼ Štipendije državnih organov: posamezna 

ministrstva (npr. ministrstvo za kulturo, za javno 

upravo)

◼ Štipendije nepridobitnih organizacij: ustanova dr. 

Antona Trstenjaka, Fudacija Parus, Fundacija 

Leona Štuklja, Izobraževalna fundacija Pomurja, AS 

fundacija, Likarjev sklad, Fundacija Marof, 

Štipendijski sklad Univerze na Primorskem

◼ Štipendije tujih ustanov: štipendije izobraževalnih 

ustanov, vlad, drugih javnih ustanov, nevladnih 

organizacij



V I R I
◼ Razpis za vpis v šolsko leto 2020/2021

◼ Spletna stran šole: www.os-brinje.si

◼ Brošure in spletne strani srednjih šol

◼ Mojaizbira: www.mojaizbira.si

◼ Dijaški svet: www.dijaskisvet.si

◼ http://www.mizs.gov.si

◼ Zavod za zaposlovanje: www.ess.gov.si
(http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev)

◼ www.cpi.si

◼ Srednje šole

◼ Zakon o štipendiranju

◼ Prijatelji, družinski člani, svetovalni delavci.

http://www.os-brinje.si/
http://www.mojaizbira.si/
http://www.ess.gov.si/
http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev

