
Vpis v srednje šole za šolsko leto 
2022/2023

RODITELJSKI SESTANEK ZA 9. RAZRED
3.2.2022

OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem

 Aktivnosti na področju karierne 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

 Hollandov 
vprašalnik 
poklicnih interesov

 eMFBT

razgovori

virtualni dnevi odprtih 
vrat, predstavitev 
srednjih šol



ŠOLSKI SISTEM PO OŠ
3. stopnja

2. stopnja

1. stopnja - visokošolsko izobraž.: 

PM+MI

splošna matura                           poklicna matura                                zaključni izpit                      zaključni izpit

GIMNAZIJE
4 leta

SREDNJE TEHNIŠKO 
strokovno izobr. – 4 leta

SREDNJE POKLICNO
izobr. – 3 leta

NIŽJE POKLICNO
izobr. – 2 leti

POKLICNI
tečaj – 1 leto

MATURITETNI
tečaj – 1 leto

POKLICNO TEHNIŠKO
izobraževanje (3+2)

UNIVERZITETNA
3 – 4 leta (1. stop.)

STROKOVNA
3 leta (1. stopnja)

VIŠJE STROKOVNO
izobr.: 2 leti

MAGISTERIJ STROKE

DOKTORAT ZNANOSTI



ZAKLJUČEK SREDNJEŠOLSKEGA
IZOBRAŽEVANJA

ZAKLJUČNI IZPIT POKLICNA MATURA SPLOŠNA MATURA

Po končanih 3-letnih šolah Po končanih 4-letnih šolah Po končani gimnaziji

3 predmeti:
- slovenščina
- strokovni predmet
- izdelek/storitev + 

zagovor

4 predmeti:
- 2 obvezna: slovenščina,

strokovni predmet
- 2 izbirna: 

matematika/tuj j., 
izdelek/storitev/sem. 
naloga+zagovor / 4. 
predmet

5 predmetov (pisno in 
ustno): 
- 3 obvezni: matematika, 
slovenščina, tuj j. 
- 2 izbirna 



Razpisana mesta 25.198 (+1.058) 
19.881 devetošolcev (+690)



Vsebina Razpisa za vpis 

 Informacije o vsebini prilog, informativnemu dnevu po 
posameznih šolah in mednarodni maturi

 Priloga I: Razpis za vpis v programe nižjega in srednjega 
poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oz. 
tehniškega izobraževanja in 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 v dijaške domove

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/


INFORMATIVNI DAN
srednje šole, dijaški domovi

 PETEK, 11. FEBRUARJA, 
ob 9. 00 in ob 15. 00

 SOBOTA, 12. FEBRUARJA, 
ob 9. 00
(predstavitev šole, programov, predmetnikov, možnosti
nadaljevanja študija, pisna gradiva … informacije v zvezi s
sprejemom v dijaški dom, bivanjem …)

VSVSEBINA PRILOG, INFORMATIVNI DAN, MEDNARODNA 
MATURA

EBINA PRILOG, INFORMATIVNI DAN, MEDNARODNA MATURA



• SŠ izvedejo predstavitve na virtualni način
oz. s spletno predstavitvijo

Podroben ogled spletne strani šol, v katere se
želijo vpisati oz. jih zanimajo
https://slovenskesrednjesole.si/

Na spletni strani MIZŠ, objavljen seznam vseh SŠ in
njihovih izobraževalnih programov ter seznam
dijaških domov s povezavami do njihovih spletnih
strani

https://slovenskesrednjesole.si/


NOVOSTI – OSREDNJESLOVENSKA in 
GORENJSKA REGIJA 

• Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola 
Ljubljana – Tehniška gimnazija (arhitekturna in 
gradbeniška usmeritev)- 28 mest 

• Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana –
Gimnazija – 56 mest

• Mehatronik operater – vajeniška oblika – Srednja 
tehniška šola, ŠC Kranj -26 mest 

• Frizerski tehnik (3+2)- Srednja frizerska šola Ljubljana, Srednja 
ekonomska, storitvena in gradbena šola Kranj 



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

o Posebna nadarjenost oz. spretnost- program: Zobotehnik, 
Fotografski tehnik, Tehnik oblikovanja, Umetniška gimnazija – Likovna, 
Glasbena in Plesna smer

o Psihofizična sposobnost- program: Geostrojnik rudar, Geotehnik, 
Umetniška gimnazija – Plesna in Glasbena smer, (ekonomska) gimnazija –
športni oddelek

o Športni dosežki (status A/B/C)- program: Gimnazija/ekonomska 
gimnazija s športnim oddelkom (če omejitev vpisa)

DOKAZILA O ŠPORTNIH DOSEŽKIH - potrdilo NPŠZ: izjava trenerja o 
sodelovanju s športnim koordinatorjem in podatke o doseženih športnih rezultatih 
kandidata v zadnjih 2 letih, razgovor s kandidatom; 
DO 2. MARCA POSREDOVATI ŠOLI, KI IZVAJA PROGRAM (tudi če obstaja 
kasnejša možnost prenosa!) OBRAZCI NA SPLETNI STRANI MIZŠ (Rubrika: 
Povezane storitve)

SŠ RAZGOVOR s kandidatom in starši (Waldorfska gimnazija) 

DO 28.3. POTRDILO KANDIDATU O IZPOLNJEVANJU POGOJEV.



PREIZKUSI POSEBNIH NADARJENOSTI IN 
SPRETNOSTI (priloga 1, str. 5-7)
 Prijava za preizkus do 2.3. na posebnih obrazcih (splet 

MIZŠ, rubrika: Povezane storitve) na želeno SŠ
 Opravljanje: 11.3. – 21.3., (na šoli oz. na daljavo)
 SŠ pred prijavo za vpis kandidatu potrdilo o opravljenem 

preizkusu (do 28.3.) – 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: 16.3., 17.3. 
 FOTOGRAFSKI TEHNIK: 11.3., 12.3. Lj. 
 TEHNIK OBLIKOVANJA: 11.3., 12.3. Lj. 
 UMETNIŠKA GIMNAZIJA – program Likovna, Glasbena, Plesna smer, 
str. 6, 7



PRIJAVA ZA VPIS NA SŠ 
 Izpolnjen obrazec MŠŠ-2-1,20/08: https://e-

uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=
2192

 prijavo učenci oddajo psihologinji do 25. 3.
 Vsak učenec samo ENO prijavnico/eno SŠ 

(za vzporedno izobr. 2 prijavnici)+ dokazila
 Vpis v tujini + v Sloveniji 
 SŠ sprejemajo prijave do 4.4. 
 Objava številčnega stanja prijav – 8.4.
 Prenosi prijav – do 25.4.

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192


PRIJAVA ZA VPIS NA SŠ - omejitev 
vpisa (priloga I, str. 8-10)

 Javna objava omejitev vpisa – do 24.5.  
 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

 Gimnazija športni oddelek - 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 

2019/2020 2020/21 2021/22

Max. 175 točk (ocene), 200 t.NPZ max 175 točk (ocene), 45 (slj, mat, tja)                                        

Gimnazija Franceta Prešerna 
Kranj, program:
- Gimnazija: 
151 ocene
106 NPZ
- Ekon. gimn.: 
130 ocene 
101 NPZ
- Ekon. gimn.- športni odd.: 
143 ocene
124 NPZ

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

Gimnazija Franceta Prešerna Kranj, 
program:
- Gimnazija: 143 ocene, 38 ocene trije 

predmeti
- Ekon. gimn.: 131 ocene
- Ekonomska gimn. šp. odd: 145

ocene+šp.dosežki

ŠC Kranj, Srednja tehniška šola, pr.
- Tehnik računalništva: 107 ocene
- Tehnik mehatronike: 109 ocene,
- 26 t.p. 
- Računalnikar: 90 ocene

ŠC Kranj, Strokovna gimnazija, pr.:
- Tehniška gimnazija: 133 ocene

Srednja šola Jesenice, program:
- Predšolska vzgoja: 109 ocene, 26 t.p. 

Ekonomska gimnazija in srednja šola 
Radovljica, program:
- Medijski tehnik: 110 ocene, 23 t.p. 

ŠC Kranj, Srednja 
tehniška šola
- Tehnik 

računalništva: 124 
ocene

- Tehnik 
mehatronike: 109 
ocene, 22 t.p. 

- Računalnikar: 101 
ocene

Ekonomska gimnazija 
in srednja šola 
Radovljica, program:
- Medijski tehnik: 106 
ocene



Naziv šole Program -
poklic 2019/2020 2020/2021 2021/2022

BIC - Gimnazija 
in veterinarska 
šola

Veterinarski
tehnik*

Tehniška 
gimnazija

139 ocene
104 NPZ

153 ocene

137 ocene
28 točke iz 
ocen treh 

predmetov

151 ocene
36 točke iz 
ocen treh 

predmetov

140 ocene
34 točke iz 
ocen treh 

predmetov 

159 ocene
36 točke iz 
ocen treh 

predmetov

Srednja medijska
in grafična šola
Lj. 

Medijski
tehnik*

113 111 115

Srednja 
zdravstvena šola 
Lj.  

Bolničar -
negovalec / / 101

Zdravstvena 
nega / / /



Srednja šola za 
farmacijo, 
kozmetiko in 
zdravstvo

Farmacevtski
tehnik

140 ocene
98 npz

136 ocene 136 ocene
33 točke iz ocen 
treh predmetov

Kozmetični    
tehnik*                  

134 ocene
71 npz

141 ocene, 
36 točke iz 

ocen 3 
predmetov

141 ocene
36 točke iz ocen 
treh predmetov

T.laboratorijske
medicine 147 ocene 128 ocene

141 ocene
33 točke iz ocen 
treh predmetov

Zobotehnik / 131 ocene, 
30 točke iz 

ocen 3 
ocen

138
31 točke iz ocen 
treh predmetov

Srednja šola za 
oblikovanje in 
fotografijo

Tehnik 
oblikovanja

127 ocene
92 npz

137 ocene 144 ocene

Fotografski 
tehnik 

118 ocene 131 ocene 130 ocene
33 točke iz ocen 
treh predmetov

Umetniška gim. 
likovna smer 

/ / 156 ocene 



Srednja frizerska šola 
Ljubljana 

Frizer 103
87 npz

100 ocene, 
21 ocene iz 

treh 
predmetov

104 ocene
22 točke iz 
ocen treh 

predmetov 

Srednja vzgojiteljska
šola, gimnazija in 
umetniška gimnazija 
Ljubljana

Predšolska
vzgoja

130
97 npz

121 134  

Gimn. in sred. šola  
Rudolfa Maistra 

Predšolska 
vzgoja 113

120, 25 ocene 
iz treh 

predmetov

118 
23 točke iz 
ocen treh 

predmetov 

Gimnazija Želimlje * Gimnazija 169 / 163

Zavod Sv. Stanislava, 
škofijska klasična 
gimnazija *

Klasična 
gimnazija / / 157



IZBIRNI POSTOPEK (str. 10)
Šole brez omejitve vpišejo vse prijavljene (16.6.-21.6.)
 I. krog: 
- Šole z omejitvijo vpisa izberejo učence za 90% razpisanih 

mest (do 21.6.)

 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 30.6. na šoli, na 
katero so oddali svoje namere za 2. krog

- in vpis do 1.7. 
- Šole s preostalimi prostimi mesti sprejmejo učence do 

31.8. oz. do zasedbe prostih mest.



DIJAŠKI DOMOVI (priloga VI)

 ENA prijavnica: Obr. PSDD-MŠŠ-1/19
https://e-
uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=523
 oddaja 1 prijavnice do 4.4. – kandidati sami 
 do 25. 4.  – možnost prenosa v drug dom 
 Objava omejitve vpisa do 27. 5. 
 vpis v domove brez omejitve do 21. 6.  
 Do 1.7. vpis za kandidate, ki se vpisujejo v SŠ z 

omejitvijo (2.krog)
 Vpis v dijaške domove z omejitvijo do 13.7. 

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=523


VAJENIŠTVO (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 (Kranj, Lj
…), klepar - krovec (Lj …), avtoserviser (Šk. Loka, Lj) 
avtokaroserist (Šk. Loka, Lj. …)

 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 pri navedbi izobraževalnega 

programa: MIZAR- VAJENIŠKA OBLIKA
https://www.gzs.si/vajenistvo

https://www.gzs.si/vajenistvo


Iskani poklici: 
Do leta 2034 izumrlo 47% zdaj poznanih poklicev.

Veliko povpraševanje po tehničnih in naravoslovnih profilih 
(www.inzenirji-bomo.si). 

Področja, ki so v ospredju do 2050: zdravstvo, ekonomija in finance,
informacijska tehnologija in spletne komunikacijske storitve, organizacija in
marketing, „zelene“ tehnologije

Poklici prihodnosti: analitik trga, gradbeni inženir, medicinska sestra,
analitik vodenja, računovodja in revizor, računalniški sistemski
inženir/analitik, svetovalec za osebne finance – finančni svetovalec,
programer, zdravnik, zobozdravnik
https://karierniplac.si/asset/GiktzB6QLtsqNRCGv

- Prilagodljivost človeka, razvijanje kompetenc: vseživljenjsko učenje, 
timsko delo, projektni pristop, analitično razmišljanje … 

http://www.inzenirji-bomo.si/
https://karierniplac.si/asset/GiktzB6QLtsqNRCGv


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/)

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


https://www.srips-rs.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 zadnjih dveh letih

IN
 ima v zaključnem razredu osnovne šole

povprečno oceno najmanj 4,70 ali več (vse ocene)

• V primeru, da se na javni razpis prijavi več vlagateljev za Zoisovo štipendijo, ki
izpolnjujejo pogoje, kot je razpoložljivih sredstev, so do Zoisove štipendije
upravičeni vlagatelji, ki so dosegli višjo povprečno oceno ali več točk za izjemne
dosežke ali več točk pri zlati maturi ali višje razmerje med povprečno oceno
vlagatelja in povprečno oceno generacije.

Novost – elektronska vloga



 KADROVSKE ŠTIPENDIJE 
razpisujejo podjetja, razpis objavi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in 

preživninski sklad RS

 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, gastronom hotelir,
dimnikar, steklar, tehnik steklarstva

za dijake 1. letnika, za vsa 3 leta, višja povpr. ocena in naknadno višja
povpr. ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu OŠ

Novost – elektronska vloga (Oddati od 13.6. do 23.9.2022)
KOMBINIRANJE ŠTIPENDIJ: 
vse razen: Zoisova + državna
kadrovska + deficitarna 



IZBIRA 
 Naj bo otrokova, saj bo on obiskoval šolo 

in opravljal poklic. Starši mu bodite v 
oporo in pomoč.

 Naj bo realna. Upoštevajte otrokova 
zanimanja, sposobnosti, osebnostne 
lastnosti, delovne navade in učni uspeh.

„Pot k sreči temelji na dveh preprostih načelih: poiščite kaj 
vas zanima in znate dobro delati, in ko najdete to, se tega 
lotite z vso dušo – z vsakim delcem energije, zanosa in 
naravnih sposobnosti, ki jih imate.“

John D. Rockefeler
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