
VPIS V 
SREDNJO 
ŠOLO



KORAKI DO POKLICNE ODLOČITVE

Kaj rad 
delam?

Kaj dobro 
delam?

Kaj 
potrebuje 
okolje?
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VPISNI POSTOPEK
Omejitev vpisa



Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: 

1. Zaključne ocene predmetov iz 7.,8. in 9. razreda
Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk.

2. V primeru, če je več kandidatov na spodnji meji z istim številom 
točk, točke dosežene  na nacionalnih preizkusih znanja iz slj in mat

3. Dodatne točke, dosežene po merilih, ki jih določi šola



SEŠTEVEK 
TOČK



SPODNJE 
MEJE 1. 
KROGA NA 
ŠOLAH Z 
OMEJITVIJ
O VPISA 
ZADNJIH 
NEKAJ LET

IME ZAVODA PROGRAM 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Ekon. gimnazija in srednja šola Medijski tehnik 110 106

Radovljica Ekonomska gimnazija

Ekonomski tehnik

Gimnazija Franceta Prešerna Ekonomska gimnazija (Š) 143 143 145 153

Ekonomska gimnazija 127 130 131 139

Gimnazija 140 151 143

Gimnazija (š) 168

Gimnazija Kranj Gimnazija 148

Strokovna gimnazija (Iskra) Tehniška gimnazija 133

Srednja tehniška šola (Iskra) Elektrikar

Mehatronik operater 106

Računalnikar 90 101 110

Elektrotehnik

Tehnik mehatronike 106 109 109 135

Tehnik računalništva 100 107 124 125

Srednja šola Jesenice Bolničar-negovalec

Mehatronik operater

Predšolska vzgoja 109 111

Strojni mehanik

Strojni tehnik

Zdravstvena nega



OSREDNJESLOVENSKA REGIJA                                           

 
 
Gimnazija Šiška 

 program Gimnazija: točke iz ocen 161, 

 program Gimnazija - športni oddelek: točke iz ocen in športnih dosežkov 165,  
Gimnazija Šentvid 

 program Gimnazija: točke iz ocen 157, 

 program Gimnazija - športni oddelek: točke iz ocen in športnih dosežkov 158; 
 

Gimnazija Bežigrad 

 program Gimnazija: točke iz ocen 173,  

 program Gimnazija - športni oddelek: točke iz ocen in športnih dosežkov 183; 
 

Gimnazija Poljane 

 program Gimnazija: točke iz ocen 170, 

 program Klasična gimnazija: točke iz ocen 167; 
 
Gimnazija Ledina 

 program Gimnazija: točke iz ocen 168; 



Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola  

 program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 148,  
 

Srednja zdravstvena šola Ljubljana 

 program Zdravstvena nega: točke iz ocen 121; 
 
Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana  

 program Umetniška gimnazija – smer gledališče in film: točke iz ocen 148,  

 program Umetniška gimnazija – plesna smer, modul B, sodobni ples: točke iz ocen 
150,  

 program Gimnazija: točke iz ocen 160, 

 program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 126; 
 

Srednja medijska in grafična šola Ljubljana 

 program Medijski tehnik: točke iz ocen 119, 

 program Grafični tehnik: točke iz ocen 109; 



 

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo 

 program Tehnik oblikovanja:  točke iz ocen 139, 

 program Umetniška gimnazija – likovna smer:  točke iz ocen 159, 

 program Fotografski tehnik: točke iz ocen 130,  
 

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana 

 program Farmacevtski tehnik: točke iz ocen 139,  

 program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 133,    

 program Tehnik laboratorijske medicine: točke iz ocen 136,    

 program Zobotehnik: točke iz ocen 143,  

  
 

Šolski center Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola 

 program Strojni tehnik:  točke iz ocen 118,  

 program Tehnik varovanja: točke iz ocen 102,  
 

 



Šolski sistem
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OSNOVNA ŠOLA 

NIŽJE 

POKLICNO 

SREDNJE 

POKLICNO 

STROKOVNO 

TEHNIČNO 

SPLOŠNO 

PTI 

mat. tečaj 

TEČAJ 

pok. tečaj 

POK. MAT 

KAJ: 

ZAKLJ.IZPIT 
ZAKLJ .IZPIT 

MI

I1i
MOJTR./DELO./POSLOV. IZPIT 

UNIVERZITETNO IZ.                VISOKOŠOLSKO  IZ.                   VIŠJEŠOLSKO  IZ. 



Programi vključeni v vajeništvo 2023/24
oblikovalec kovin – orodjar
inštalater strojnih inštalacij
mizar
avtokaroserist
avtoserviser
strojni mehanik
slikopleskar - črkoslikar
elektrikar
zidar
tapetnik
kamnosek
gastronom – hotelir
mehatronik operater
klepar- krovec
papirničar
dimnikar
tesar
steklar
pečar
izvajalec suhomontažne gradnje
izdelovalec kovinskih konstrukcij



GIMNAZIJSKI PROGRAMI

 spl. gimnazija
- G. Kr, G.F.P., G. Šk.l., G. Jesenice

 gimnazija s športnim oddelkom 
- G. Šiška, Šentvid, Jesenice, Ekonomska in splošna 

g.(GFP)

 gimnazija z evropskim oddelkom
- G. Šk.l., G. Kr

 klasična gimnazija
- G.Šk.l., Poljane, Škofijska

 zasebna gimnazija
- katoliška, Walfdorfska, Erudio

 strokovna gimnazija
- ekonomska gimnazija
- E. G. Radovljica, GFP…

- tehniška gimnazija
- BTŠ Naklo, Tehniška gimn. Kranj

- umetniška gimnazija

likovna
SŠ za oblik. in fotogr. Lj

glasbena
K. za glasbo in balet

plesna
K. za glasbo in balet
Sr. vzgoj. in gimn. Lj

dramsko-gledališka
Sr. vzgoj. in gimn. Lj





Potek vpisa



POSEBNI 
POGOJI ZA 
VPIS

• GIMNAZIJA S ŠPORTNIM ODDELKOM rok oddaje: do 2.3.

 Izjava trenerja

 Potrdilo NPŠZ (podatki o športnih rezultatih)

 Zdravniško potrdilo

RAZGOVOR !

• UMETNIŠKA GIMNAZIJA (LIKOVNA, GLASBENA, PLESNA SMER)

PREIZKUS NADARJENOSTI rok prijave: do 2.3. na dotično šolo

opravljanje preizkusov: od 10. do 20. 3.

• FOTOGRAFSKI TEHNIK

• ZOBOTEHNIK PREIZKUS NADARJENOSTI

• TEHNIK OBLIKOVANJA            rok prijave: do 2.3. ( preizkusi: 10. – 20. 3.)     

•



MIZŠ –
Prosta 

mesta: 3.7.

MIZŠ –
spodje meje 1. 
kroga: 21.6.

Izpolnjevanje prijavnic 
– šola

sredina marca

MIZŠ – Objava 
številčnega stanja 

prijav: do 7.4.

MIZŠ – objava 
omejitev vpisa 

24.5.

Prijava na preizkus posebne 
nadarjenosti + pošiljanje dokazil 

na športno gimnazijo 
do 2.3.

SŠ – obveščanje 
učencev o 

omejitvah vpisa do 
29.5.

Preizkusi posebnih nadarjenosti 
10. – 20. 3.

SŠ – posredovanje potrdil o 
opravljenih preizkusih in 

izpolnjevanju pogojev
do 27.3 Izbirni postopek

1. rok

Izbirni postopek
2. rok

DA

Vpis:
16. - 21.6.

NE

Prijava in 
rangiranje 10 šol  

do 23.6.

Vpis:
30.6.

SŠ -Sprejemanje 
prijav: do 3.4.

Prenosi prijav 
do 24.4.



INFORMATIVNI 
DAN

 v petek,    17. februarja 2023

ob 9. in 15. uri

 v soboto, 18. februarja 2023 

ob 9. uri



ŠTIPENDIJE



DRŽAVNE 
ŠTIPENDIJE 

Vlogo oddajate sami pri pristojnem CSD ali preko portala eUprava 
– avgusta  (1.) oz. kadarkoli med letom,

za vsako naslednje leto samodejno + oddati dokazila.

(obrazec: www.mddsz.gov.si ; štipendije 

ali na spletni strani eUprava)

CENZUS

Dodatki:

- za bivanje (86 evrov mesečno)

- za uspeh (povp. ocena 4 in več- 18 do 43 €; ne v prvem letniku 
SŠ)



Dohodkovni razred
Povprečni mesečni dohodek 

na osebo v eurih
Osnovna višina eurih za 

upravičenca do 18 let starosti
Osnovna višina v eurih za 

upravičenca nad 18 let starosti

1 do 334,64 112,25 224,51

2 od 334,65 do 401,58 94,53 189,05

3 od 401,59 do 468,50 76,81 153,61

4 od 468,51 do 591,22 59,08 118,16

5 od 591,23 do 713,91 41,35 82,71

6 od 713,92 do 914,71 31,16 62,31

7 Od 914,72 do 1.104,33 27,12 54,23



KADROVSKE 
ŠTIPENDIJE

 razpisujejo podjetja in lokalne razvojne 
agencije

 Ne sme biti nižja kot državne (sofinancirana od 
države)

 kandidati se sami obrnejo na delodajalca in mu 
pošljejo prošnjo za dodelitev štipendije; 
delodajalec sam izbere primernega kandidata

 Razpis: september 

Slediti: 
 razpisom objav Javni štipendijski, razvojni, 

invalidski in preživninski sklad RS na 
http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica/,

 RRA pa na http://www.rra-giz.si/, 
 internim glasilom in SS delodajalcev!

Smiselno je preveriti tudi arhiv objav iz preteklih let!



ZOISOVE 
ŠTIPENDIJE

= spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov (129€)

Zoisovo štipendijo za izobraževanje lahko pridobi 
dijak, ki je dosegel izjemni dosežek in je v 
zaključnem razredu OŠ dosegel povprečno oceno 
najmanj 4,70 .

Ocene zadnjega razreda OŠ.

Zlata in srebrna priznanja iz 

8. in 9. razreda

Dodatki:

- za bivanje (86 € mesečno)



Javni razpis: junija

Rok prijave je v začetku septembra

Objava in vloga je na spletni strani 
Javnega štipendijskega, razvojnega, 
invalidskega in preživninskega 
sklada RS : www.sklad-kadri.si



ŠTIPENDIJE ZA 
DEFICITARNE 
POKLICE

Namenjena je dijakom, ki se izobražujejo na programih, ki so 
opredeljeni kot deficitarni. 

 107 €

 Prijave: septembra

 Merila: uspeh 9.r in drugi – določeni v razpisu

 Upravičenost: do zaključka izobraževanja

 Vlogo je potrebno oddati na Javni štipendijski, 
razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska 
22, 1000 Ljubljana.

 Vloga se nahaja na njihovi spletni strani (junija)



SEZNAM 
DEFICITARNIH 
POKLICEV

1. kamnosek
2. mehatronik operater
3. izdelovalec kovinskih konstrukcij
4. inštalater strojnih inštalacij
5. oblikovalec kovin orodjar
6. elektrikar
7. avtokaroserist
8. pek
9. slaščičar
10. mesar
11. tapetnik
12. mizar
13. zidar
14. tesar
15. klepar-krovec
16. izvajalec suhomontažne gradnje
17. slikopleskar-črkoslikar 
18. pečar– polagalec keramičnih oblog 
19. gozdar
20. dimnikar
21. steklar, tehnik steklarstva
22.   gastronom hotelir



Združljivost štipendij

ZOISOVA
DEFICITARNA

KADROVSKA DRŽAVNA


