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Razpis za vpis v srednje šole

• spletna stran Ministrstva za izobraževanje, kulturo 
in šport (MIZŠ)

• 17.684 učencev in učenk 

• 23.702 vpisnih mest na srednjih šolah



VAJENIŠKA IZVEDBA NEKATERIH PROGRAMOV

Mreža šol in izobraževalnih programov z izvedbo tudi v vajeniški obliki 

se širi z novimi izobraževalnimi programi:

OBSTOJEČI 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

– 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



VAJENIŠKA IZVEDBA NEKATERIH PROGRAMOV

– 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

NOVI PROGRAMI

– 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

– KLEPAR – KROVEC: ŠC Ptuj



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



VAJENIŠKA OBLIKA IZOBRAŽEVANJA

– Kandidati izpolnijo enako prijavnico – pripis pri navedbi 

programa: npr. KAMNOSEK – VAJENIŠKA OBLIKA

– prijavni in vpisni postopek povsem enaka (roki, določeni z 

rokovnikom veljajo enako za vse kandidate)

– učna mesta na spletni strani MIZŠ

– lani dopolnjena vpisna aplikacija (možno posebej označiti 

prijavo za v vajeniško obliko)



Informativni dnevi

• učenci 9. razreda 

• sami ali s starši

• 15. februar ob 9h in 15h  - 9. razredi pouka prosti 

• 16. februar ob 9h

• Posebnosti:

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



Informativni dnevi – posebnosti

• Gimnazija Šiška

• petek dopoldne: 9.00 - športni oddelki, 10.30 - splošna gimnazija, 12.00  -
športni nogometni oddelek

• petek ob 15h in sobota ob 9h – vsi programi hkrati 

• Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo

• petek dopoldne: 9.00 farmacevtski tehnik, 11.00 kozmetični tehnik in 
tehnik laboratorijske biomedicine, 13.00 zobotehnik

• petek popoldne ob 15.30 – vsi programi hkrati

• sobota ob 9h vsi programi hkrati

• Euridio – zasebna gimnazija

• petek ob 11.30, sobota ob 10.00

• Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija

• program predšolska vzgoja na lokaciji Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana

• programi gimnazija (splošna), umetniška gimnazija – plesna smer  in film -
gledališče na lokaciji Kardeljeva ploščad 28a, Ljubljana



Informativni dnevi - posebnosti

• Šolski center Škofja Loka:

• Srednja šola za strojništvo 

• v petek ob 11h in 17hv veliki predavalnici št. 99 v pritličju Šolskega 
centra Škofja Loka, Podlubnik 1b 

• v soboto ob 9h v predavalnici v I. nadstropju Medpodjetniškega 
izobraževalnega centra  Šolskega centra Škofja Loka, Podlubnik 1b

• Srednja šola za lesarstvo

• v petek ob 9h in 15h ter v soboto ob 9h v učilnici št. 107, Kidričeva 
cesta 59, Škofja Loka



Do 5. marca:

• prijave - preizkusi posebne nadarjenosti, 

znanja in spretnosti na srednjih šolah

• dokazila za vpis na gimnazije (š)



Posebna nadarjenost ali športni dosežki 
kot posebni pogoji za vpis

Posebna nadarjenost:

• Zobotehnik

• Fotografski tehnik

• Tehnik oblikovanja

• Umetniška gimnazija

• likovna smer 

• glasbena smer (glasbeni stavek, petje – instrument, jazz –
zabavna glasba)

• plesna smer (balet, sodobni ples)

Športni dosežki (gimnazija - š):

• Potrdilo o registraciji in udeležbi na uradnih tekmovanjih nacionalne 
športne panožne zveze

• Potrdilo o članstvu v športnem klubu/društvu, športnih dosežkih in ciljih 
oz. perspektivnosti

• Izjava trenerja/-ke o sodelovanju s športnim/-o koordinatorjem/-ico



11. do 23. 3.:
Preizkusi posebne nadarjenosti na SŠ

• SŠFKZ - zobotehnik 14. 3. ob 14.30

• SŠOF –

• fotografski tehnik 15. 3. ob 8.00

• tehnik oblikovanja 16. 3. ob 8.00

• umetniška gimnazija – likovna smer 15. 3. ob 8.00

• KGBL –

• petje, instrument, balet 15. 3. in 16. 3. (s pričetkom ob 8. uri ) 

• Srednji vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana – sodobni ples 19. 3. 
ob 9. 00 

• srednje šole posredujejo potrdila o opravljenih preizkusih 

oz. izpolnjevanju pogojev za vpis na gimnazije (š) do: 27. 3. 



Do 2. aprila

Poslati prijavnico za vpis na srednjo šolo:

• vsak odda 1 prijavnico

• izjema: vzporedni vpis (umetniška gimnazija –
glasbena smer ali plesna smer – balet)

• izpolnimo v šoli
• opomba: vajeništvo – pripis pri izbiri programa („vajeniška oblika“)

• priloge: 

• zdravniško potrdilo

• dokazilo o opravljenem preizkusu posebne
nadarjenosti*



Psihofizična sposobnost
kot posebni pogoji za vpis

Za nekatere programe potrebno zdravniško 
potrdilo:

• geostrojnik rudar

• geotehnik

• umetniška gimnazija

• glasbena smer (petje, pihala, trobila, tolkala)

• plesna smer (balet, sodobni ples)

• izda pooblaščeni zdravnik ali zdravnik specialist medicine 
dela in športa



10. do 25. 4.: 
možnost prenosa prijavnice

• 10. 4.  – javna objava stanja prijav 

• dnevno spletna stran MIZŠ

• na nekaj dni več srednjih šol (spletne strani SŠ)

• do 25. 4. – možnost prenosa prijave s predhodno izbrane 
šole na drugo šolo



• do 6. junija – srednje šole pisno obvestijo prijavljene 
kandidate o omejitvah vpisa

• 14. 6. - razdelitev spričeval

• 18. - 21. 6. – prinašanje dokumentov in vpis na SŠ brez omejitve vpisa

• 21. 6. – rezultati 1. kroga izbirnega postopka: spletne 
strani srednjih šol in MIZŠ; vpis sprejetih



• 28. 6. - rezultati 2. kroga izbirnega postopka in vpis 
sprejetih

• 3. julij – objava še prostih vpisnih mest na internetu: 
spletna stran MIZŠ

• do 31. avgusta – vpis na srednje šole, ki imajo še prosta 
mesta (učenci s popravnimi izpiti)

• USTREZNO NAČRTOVANJE DOPUSTOV !



KLJUČNE NOVOSTI ZA DEVETOŠOLCE

• Vpis kandidatov z odločbo o usmeritvi: v primeru omejitve 

vpisa še vedno izvzeti, vendar morajo dosegati 90% točk 

spodnje meje.

• Devetošolci s popravnimi izpiti: „V drugem krogu se na 

preostalih 10% vpisnih mest izbere kandidate izmed vseh še 

prijavljenih kandidatov, ki niso bili uspešni v prvem krogu“.

• OSTALO – črtanje iz seznama prijavljenih, če kandidat ne pride na 

vpis (22. člen), črtani 23. člen (ponavljanje), 24. člen (vpis po 

prekinitvi) in 25. člen (status dijaka) – urejeni že v zakonih.



TRAJANJE STATUSA DIJAKA 

PO NOVI ZAKONODAJI

• trajanje izobraževalnega programa + 2 leti (1 leto za

ponavljanje, 1 leto za prestopanje)
– dijaki s posebnimi pravicami (vzporedno izobraževanje, odločba,

starševstvo, športniki) še 2 dodatni leti za ponavljanje (17. člen ZGIM in

46. člen ZPSI)

– prestopanje doslej ni bilo omejeno

– strožje za gimnazije (po ponavljanju možen prepis le v 4-letno

strokovno/tehniško ali poklicno izobraževanje)

– prepis MED šolskim letom ne šteje v kvoto dodatnega 1 leta, ki je na voljo

za ponavljanje

• PTI (3+2): trajanje izobraževalnega programa + 1 leto za
ponavljanje, če dijak ni presegel trajanja statusa v predhodnem
izobraževanju (če predhodno ni ponavljal in prestopil v isti
letnik) (46. člen ZPSI)



TRAJANJE STATUSA DIJAKA 

PO NOVI ZAKONODAJI

• Maturitetni tečaj: se lahko vpiše, kdor pred tem še ni ponavljal ali prestopil v

isti letnik drugega programa, v MT samo 1 leto (17. in 20. člen ZGIM)

• Poklicni tečaj: samo 1 leto (ni možno podaljševanje; 46. člen ZPSI)

• Kdor je že zaključil izobraževanje po obeh zakonih, se ne more
redno izobraževati po drugem programu z istim vstopnim
pogojem
• po zaključku nekega srednješolskega programa ni možen redni vpis v 1. letnik

novega srednješolskega programa

• možno pa je nadaljevanje šolanja po vertikali (PTI = 3+2)

• Opravljanje manjkajočih obveznosti: dijak zaključnega letnika,

dijak, ki se izobražuje v vajeniški obliki, dijak PTI in dijak s posebnimi pravicami

lahko opravi manjkajoče obveznosti tudi z izpiti (20. člen ZGIM in 52. člen

ZPSI).



VELJAVNOST IN UPORABA NOVIH PRAVIL

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

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

veljati:

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

2019/2020

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

srednješolsko izobraževanje po prekinitvi (torej niso imeli statusa

dijaka vsaj v šolskem letu 2018/2019)



Štipendije za deficitarne poklice

• 100 EUR/mesec

• razpis je bil objavljen 11. 1. 2019

• prijave od 15. 6. 2019 do vključno 20. 9. 2019

• vloga bo dostopna v juniju 2019

• prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka

• ne vpliva na višino plačila dohodnine

• dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;

• 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

• merilo: učni uspeh (9. razred: obvezni predmeti, izbirni predmeti)



Seznam deficitarnih poklicev za 2019/2020

• 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


