
Vpis v srednje šole za šolsko leto 

2020/2021

RODITELJSKI SESTANEK ZA 9. RAZRED

30. 1. 2020

na OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem

 Aktivnosti na področju poklicne orientacije.

 Potek vpisa v srednje šole.

 Štipendije.

 Prehod na srednjo šolo.



AKTIVNOSTI

 informacije na 
razrednih urah

 tehniški dan –
predstavitve srednjih 
šol

 vprašalnik o 
poklicni poti

predstavitve poklicev

kam in kako

 Dan odprtih vrat 
slovenskega 
gospodarstva 

timski razgovori



Poklicne namere
Cerklje Slovenija 

35%

gimnazije 
35 %

39% 

strokovne š.

37%

10%

poklicne šole
14%

nižje in poklicne 

š.

1% 

tujina 

1%

15% 

še ne vem 

12%

/

ne bom 

nadaljeval šol.

1%

Razpisana mesta 23.782 (+26)

18.053 devetoš. (+369)



Vsebina Razpisa za vpis 

 Informacije o vsebini prilog, informativnemu dnevu po 

posameznih šolah in mednarodni maturi

 Priloga I: Razpis za vpis v programe nižjega, srednjega 

poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja ter 

gimnazij 
 Priloga II: Razpis za vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja 

 Priloga III: Razpis za vpis v poklicne tečaje

 Priloga IV: Razpis za vpis v Maturitetni tečaj

 Priloga V: Razpis izbirnih predmetov splošne mature 

 Priloga VI: Razpis za sprejem učencev in dijakov v dijaške 

domove



INFORMATIVNI DAN

srednje šole, dijaški domovi

 PETEK, 14. FEBRUARJA, 

ob 9. 00 in ob 15. 00

 SOBOTA, 15. FEBRUARJA, 

ob 9. 00

(predstavitev šole, programov, predmetnikov, delavnice, potek 

preizkusov, možnosti nadaljevanja študija, prisotnost pri pouku, 

pisna gradiva … informacije v zvezi s sprejemom v dijaški dom, 
bivanjem …)

Posebnosti: ura in lokacija! (Vsebina prilog … str. 2, 3)



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

oPosebna nadarjenost oz. spretnost : zobotehnik, fotografski tehnik, 
tehnik oblikovanja, umetniška gimnazija – likovna, glasbena in plesna smer

oPsihofizična sposobnost : geostrojnik rudar, geotehnik, umetniška 
gimnazija – plesna in glasbena smer; (ekonomska) gimnazija – športni oddelek

oŠportni dosežki (status A/B/C): športni oddelek gimnazije 

DOKAZILA O ŠPORTNIH DOSEŽKIH: zdravniško potrdilo,  izpolnjen 
obrazec NPŠZ in kluba/društva, potrdilo OKS - če ga kandidat ima DO 4. 
MARCA POSREDOVATI ŠOLI, KI IZVAJA PROGRAM (tudi če obstaja 
kasnejša možnost prenosa!) OBRAZCI NA SPLETNI STRANI MIZŠ

SŠ RAZGOVOR s kandidatom 

SŠ 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) na želeno SŠ

 Opravljanje: 11.3. – 21.3., 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: 19.3.

 FOTOGRAFSKI TEHNIK: 13.3. 

 TEHNIK OBLIKOVANJA: 14.3. 

 UMETNIŠKA GIMNAZIJA (likovna, glasbena, plesna smer) – str. 6 

Lokacija, ura, pripomočki



PRIJAVA ZA VPIS NA SŠ 

 Nov obrazec (priskrbi šola?)

 Vsak učenec samo ENO prijavnico/eno 

SŠ (za vzporedno izobr. 2 prijavnici)+ 

dokazila

 Vpis v tujini + v Sloveniji 

 SŠ sprejemajo prijave do 2.4. (do 23.3. 

svetovalni službi na OŠ)

 Objava številčnega stanja prijav – 8.4.

 Prenosi prijav – do 23.4.



PRIJAVA ZA VPIS NA SŠ - omejitev 

vpisa (priloga I, str. 8, 9)

 Javna objava omejitev vpisa – do 22.5. 

 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



7. r 8. r 9. r

OŠ - predmeti točke točke točke

 slovenščina 5 5 5

 matematika 5 5 5

 tuji jezik 5 5 5

 likovna umetnost 5 5 5

 glasbena umetnost 5 5 5

 geografija 5 5 5

 zgodovina 5 5 5

 dom. in drž. kult. in etika 5 5 /

 fizika / 5 5

 kemija / 5 5

 biologija / 5 5

 naravoslovje 5 / /

 tehnika in tehnologija5 5 /

 šport   5 5 5

SKUPAJ 55 65 55
SKUPAJ 175

TABELA ZA IZRAČUN TOČK je objavljena na spletni strani MIZŠ



OMEJITEV VPISA na gimnazijah 

 Umetniška gimnazija: Veljajo prej navedena 

merila, po USPEŠNO opravljenem preizkusu 

nadarjenosti 

 Športni oddelek gimnazije - točkam iz ocen 

prišteje za:

-status športnika A: 10 točk,

-status športnika B: 5 točk 

Status določi NPŠZ na osnovi športne 

uspešnosti



SREDNJE ŠOLE Z OMEJITVIJO VPISA V PRETEKLIH 

ŠTIRIH ŠOLSKIH LETIH - GORENJSKA REGIJA 

2017/2018 2018/2019 2019/2020

Max. 175 točk (ocene), 200 točk (NPZ slo, mat)

Gimnazija Franceta 
Prešerna 
- gimnazija: 140 ocene

- ekon. gimn.: 128 ocene 

ŠC Kranj, Srednja tehniška 
šola
- Tehnik računalništva: 
106 ocene
121 NPZ 

Gimnazija Franceta 
Prešerna 
- gimnazija: 140 ocene

- ekon. gimn.: 127 ocene 

- ekon. gimn. – športni 
odd.: 143 ocene +status,
113 NPZ 

ŠC Kranj, Srednja tehniška 
šola
- Tehnik mehatronike: 
106 ocene

Gimnazija Franceta 
Prešerna 
- gimnazija: 151 ocene, 

106 npz

- ekon. gimn.: 130 ocene, 
101 npz

- ekon. gimn. – športni 
odd.: 143 ocene +status,
124 NPZ 

ŠC Kranj, Srednja 
tehniška šola
- Tehnik računalništva: 
100 ocene



Naziv šole Program - poklic 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Gim.

Šentvid 

Gimnazija 139 ocene 134 ocene 147 ocene

Gimnazija (športni 
oddelek)

max. 185 t.

161 
ocene+status

147
ocene+status

159
ocene+status

Gimnazija 
Šiška

Gimnazija 145 ocene 147 ocene 
107 NPZ 

144 ocene

Gimnazija (športni
oddelek) * 

max 185 t.

165 
ocene+status
131 NPZ 

162 ocene 
+status
116 NPZ 

160 ocene 
+status
113 NPZ 



Naziv šole
Program -
poklic

2017/2018 2018/2019 2019/2020

BIC - Gimnazija 
in veterinarska 
šola

Veterinarski 
tehnik*

144 ocene
127 npz

127 ocene 139 ocene
104 npz

Srednja medijska 
in grafična šola
Lj. 

Medijski 
tehnik*

116 115 113

Srednja 

zdravstvena šola 

Lj.  

Bolničar -
negovalec

109 / /

Zdravstvena 
nega

/ 117 /



Srednja šola za 
farmacijo, kozmetiko 
in zdravstvo

Farmacevtsk
i tehnik

145 ocene

125 npz

135 ocene

132 npz

140 ocene

98 npz

Kozmetični 
tehnik*

136 ocene

79 npz
136

134 ocene

71 npz

T. 
laboratorijske
medicine

141 ocene

109 npz

138 ocene

128 npz
147 ocene

Zobotehnik 140 136 ocene

117 npz

/

Srednja šola za 
oblikovanje in 
fotografijo

Tehnik 
oblikovanja

130 ocene

91 npz

136 ocene

90 npz

127 ocene

92 npz

Fotografski 
tehnik 

/ 116 118

Umetniška 
gim. likovna 
smer 

144 144 ocene

120 npz

/



Srednja frizerska šola 
Ljubljana 

Frizer 94 ocene
64 npz

97 103 ocene

87 npz

Srednja vzgojiteljska 
šola in gimnazija 
Ljubljana

Predšolska 
vzgoja

120 112 130 ocene

97 npz

Gimn. in sred. šola  
Rudolfa Maistra 

Predšolska 
vzgoja

/ 123 113

Gimnazija Želimlje Gimnazija 167 /
169 ocene

179 npz

Zavod Sv. Stanislava, 
škofijska klasična 
gimnazija 

Klasična 
gimnazija 

158 / /



IZBIRNI POSTOPEK (str. 8, 9)
Šole brez omejitve vpišejo vse prijavljene (16.6.-19.6.)

 I. krog: 

- Šole z omejitvijo vpisa izberejo učence za 90% razpisanih 

mest (do 19.6.)

 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. in vpis do  

30.6. 

- Šole s preostalimi prostimi mesti sprejmejo učence do 

31.8. oz. do zasedbe prostih mest.



DIJAŠKI DOMOVI (priloga VI)

 ENA prijavnica: Obr. PSDD-MŠŠ-1/07

 oddaja prijavnice do 2.4. – kandidati sami 

 do 23. 4.  – možnost prenosa v drug dom 

 Objava omejitve vpisa do 27. 5. 

 vpis v domove brez omejitve do 19. 6. oz. do 

30. 6.  

 Do 10. 7. vpis v domove z omejitvijo vpisa 

 priložiti dokazilo o statusu dijaka za šol.l. 

2020/21



VAJENIŠTVO – POSKUSNO 

IZVAJANJE (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)

 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 



NOVOST

 BC Naklo

3-letni poklicni program:

Mehanik kmetijskih in delovnih strojev 

 26 razpisanih mest

 Predstavitev na informativnem dnevu 



Iskani poklici: 

Mednarodne napovedi zaposlovanja do l. 2025:

- pametni stroji in nove tehnološke rešitve nadomestile enega 

od treh zaposlenih

- določeni poklici v zaton (administracija, pisarniško delo)

- priljubljene zaposlitve: urbani kmetovalci, specialisti socialnega 

izobr., podatkovni znanstveniki, varnostni specialisti v kibernetiki, 

negovalci za odrasle, specialisti zdr.nege, med.sestre, fizikalni terapevti, 

upravljalci zasebnosti, specialisti za 3-D spletno oblikovanje, oblikovalci 

izkušenj virtualne realnosti, neodvisni profesorji. 

- Kompetence zaposlenih v prihodnosti:
kreativnost, tehnološka in podatkovna spretnost, virtualno skupinsko delo, 

veščine za pojmovne analize, raznoliki pristopi, nenehno in samo-

zasnovano učenje, fleksibilnost, prilagodljivost 



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/ )

www.sklad-kadri.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 8. in 9. razredu

IN

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

DOKAZILO O NADARJENOSTI NI POTREBNO

http://www.mddsz.gov.si/
http://www.sklad-kadri.si/


 KADROVSKE ŠTIPENDIJE 
razpisujejo podjetja, razpis objavi Javni sklad RS za razvoj kadrov in 

štipendiranje junija

 ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE za poklice,

ki primanjkujejo na trgu delovne sile: 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

za dijake 1. letnika, za vsa 3 leta, višja povpr. ocena v zaključnem razredu

OŠ

 KOMBINIRANJE ŠTIPENDIJ: 

vse razen: Zoisova + državna

kadrovska + deficitarna 



IZBIRA 

 Naj bo otrokova, saj bo on obiskoval šolo 
in opravljal poklic. Bodite mu 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)


