
Pred vpisom
11. februar 2020

Martina Kuzman, šolska psihologinja
* Prikazani so podatki Zavoda RS za zaposlovanje, Ministrstva 

za šolstvo in šport, Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve in Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije



POMEMBNI DATUMI

14. in 15. februar  - informativni dan na SŠ

4. marec – prijava za opravljanje preizkusa posebne 
nadarjenosti in posredovanje dokazil o izpolnjevanju športnih 
pogojev

11. – 21. marec – preizkusi na šolah

16. do 20. marec - izpolnjevanje prijave za vpis v 1. letnik,  
prijava za sprejem v dijaške domove

26. marec – posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih
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POMEMBNI DATUMI
do 2. april - sprejem prijav na SŠ 

8. april – javna objava številčnega stanja prijav na srednjih 
šolah (Internet) do 16.00

17. april – javna objava sprememb obsega vpisa in stanja 
prijav

23. april– rok za prenos prijav za vpis

5. maj – slovenščina NPZ 

7. maj – matematika NPZ 

11. maj – tretji predmet (zgodovina)

22. maj – objava seznama šol z omejitvijo vpisa na Internetu 
in obveščanje učencev na dom (do 6.6.) o omejitvah vpisa na  
posameznih šolah – točkovanje
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POMEMBNI DATUMI

15. junij - spričevala 

 16. do 19. junij – vpis oz. izvedba 1. kroga  izbirnega postopka za (SŠ z 
omejitvijo – točkovanjem - izberejo 90%  razpisanih mest) 

 19. junij – objava rezultatov izbirnega postopka 1. kroga, seznanitev 
neuspešnih kandidatov z možnostmi v 2. krogu, seznanitev s prostimi 
pesti v 2. krogu, vpis uspešnih učencev

 24. junij do 15. ure – prijava v 2. krogu izbirnega postopka

 29. junij (do 15.00 ure) – objava rezultatov 2. krog izbire SŠ z omejitvijo -
izberejo 10% razpisanih mest

 30 . junij – vpis uspešnih učencev v 2. krogu

 1. julij do 15 ure - objava še prostih mest na SŠ na Internet

 do 31. avgust – vpis učencev, kjer je še prostor
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• 2. april – zadnji dan prijav;

• 23. april- zadnji dan prenosa prijav (do tega roka lahko prvo prijavo oddajo 
tudi kandidati, ki bi zaradi prenosa prijave v drugo srednjo šolo želeli bivati v 
DD);

• Vpis v DD brez omejitve vpisa do 19. junija 2020 oz. 30. junija za kandidate, 
ki se bodo vpisali v srednje šole z omejitvijo vpisa v drugem krogu vpisnega 
postopka;

• Vpis v DD z omejitvijo vpisa do 10. julija 2020;

• Do 10. julija bo potekal tudi vpis na prosta mesta za kandidate, ki niso bili 
izbrani v DD z omejitvijo vpisa;

• po tem datumu in do 30. septembra pa še vpis na prosta mesta za 
kandidate, ki se niso prijavili v roku (do 2. aprila 2020). 

ROKOVNIK ZA VPIS V DIJAŠKI DOM



ZNAČILNOSTI VPISA ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

Zaključuje 18.053 učencev (lani 17.684 učencev)

 razpisanih mest 23.782 (lani je 23.756)

in sicer:

podatki ministrstva

3%

28%

39%

30%

Nižje poklicno izobraževanje

Srednje poklicno izobraževanje

Srednje strokovno
izobraževanje

Gimnazije



ŠTEVILO NOVIH DIJAKOV IN ŠTEVILO RAZPISANIH MEST za š. l. 20/21

Regija 2019/20 2020/21 Razlika ŠTEVILO MEST

Gorenjska 1.913 1.941 + 28 2.458

Goriška 986 1.052 + 66 1.336

Jugovzhodna Slovenija 1.200 1.230 + 30 2.088

Koroška 646 576 - 70 762

Primorsko - notranjska 453 459 + 6 370

Obalno-Kraška 866 890 + 24 1.210

Osrednjeslovenska 4.748 4.867 + 119 6.112

Podravska 2.573 2.733 + 160 4.076

Pomurska 960 932 - 28 1.166

Savinjska 2.250 2.324 + 74 3.166

Posavska 656 615 - 41 578

Zasavska 433 434 + 1 460

SKUPAJ 17.684 18.053 + 369 23.782 (lani 23.756)



Deleži razpisanih mest od šolskega leta 2009/10 

do šolskega leta 2020/21



NOVE RAZMESTITVE
Izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja: 

• Mehanik kmetijskih in delovnih strojev, Biotehniški izobraževalni center Naklo,

• Bolničar - negovalec, Ekonomska in trgovska šola Brežice (pogoj: najmanj 26 prijav ob 
roku za prijave);

Izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja: 
• Zdravstvena nega, Ekonomska in trgovska šola Brežice (pogoj: najmanj 28 prijav ob 

roku za prijave);

Izobraževalni program gimnazijskega izobraževanja:
• Umetniška gimnazija – likovna smer in Umetniška gimnazija – smer gledališče in 

film, Gimnazija Ptuj.



VAJENIŠKA IZVEDBA NEKATERIH PROGRAMOV
Mreža šol in izobraževalnih programov z izvedbo tudi v vajeniški obliki ostaja 
enaka, kot je bila v šolskem letu 2019/2020:

VAJENIŠKI 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,

• 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.

V šolskem letu 2019/2020 skupaj 287 vajencev (130 v 1. letniku, 111 v 2. letniku in 46 v 3. 
letniku).



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;

• Vpisna aplikacija dopolnjena (možno posebej označiti prijavo za v 
vajeniško obliko + predložitev registrirane vajeniške pogodbe).



KLJUČNE NOVOSTI ZA DEVETOŠOLCE 
(začele veljati že za vpis v 2019/2020)

• Vpis kandidatov z odločbo o usmeritvi (v primeru omejitve vpisa 
še vedno izvzeti, vendar morajo dosegati 90% točk spodnje meje) 
(19. člen). Če kandidat v 1. krogu izbirnega postopka ne bo sprejet, se 
odločba (doseganje samo 90% točk) upošteva tudi v 2. krogu 
izbirnega postopka za druge programe.

• Potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja in nadarjenosti
velja samo na šoli, ki je potrdilo izdala (14. člen).

• Devetošolci s popravnimi izpiti (17. člen) „V drugem krogu se na 
preostalih 10% vpisnih mest izbere kandidate izmed vseh še 
prijavljenih kandidatov, ki niso bili uspešni v prvem krogu“.



DODATNE INFORMACIJE

• Dopolnjena bo prijavnica za vpis novincev 
(tel. št. , e-pošta in davčna št. kandidata ter e-
pošta in davčna št. starša); 



Namere zbrane do 16.1.2020

niž. in sr.poklicna
14%

sr. strok.
37%

splošna
35%

ne bom nadaljeval 
1%

neodločen
12%

tujina
1%



Nižje in srednje poklicno izobraževanje

Največkrat izbrani za 2019/20

Frizer

Avtoserviser

Računalnikar

Mizar

Gastronomske in hotelske storitve

Elektrikar

Mehatronik operater

Bolničar-negovalec

Frizer

Avtoserviser

Računalnikar

Mizar

Mehatronik operater

Gastronomske in hotelske storitve

Elektrikar

Bolničar-negovalec

Največkrat izbrani za 2020/21



Srednje strokovno izobraževanje

Največkrat izbrani za 2019/20

Strojni tehnik

Tehnik računalništva

Predšolska vzgoja

Zdravstvena nega

Ekonomski tehnik

Kozmetični tehnik

Medijski tehnik

Elektrotehnik

Največkrat izbrani za 2020/21

Predšolska vzgoja

Tehnik računalništva

Strojni tehnik

Ekonomski tehnik

Zdravstvena nega

Elektrotehnik

Kozmetični tehnik

Medijski tehnik



Gimnazijski programi

splošna 
72%

klasična
3%

umetniška 
9%

strokovna 
12%

zasebna
4%



Namere november 2019 – OŠ AG
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RAZMESTITEV PROGRAMOV IN 
OBSEG VPISA

V SREDNJE ŠOLE V ŠOLSKEM 
LETU 2019/20

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_
srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/sredn

jesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/


ŠTIPENDIJE

Dijaki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko pridobijo naslednje 
štipendije:

Državne štipendije

Zoisove štipendije

Štipendije za deficitarne poklice

Kadrovske štipendije

Ostale štipendije

http://www.dijaski.net/srednje-sole/stipendije/drzavne-stipendije.html
http://www.dijaski.net/srednje-sole/stipendije/zoisove-stipendije.html
http://www.dijaski.net/srednje-sole/stipendije/stipendije-za-deficitarne-poklice.html
http://www.dijaski.net/srednje-sole/stipendije/kadrovske-stipendije.html
http://www.dijaski.net/srednje-sole/stipendije/ostale-stipendije.html


DRŽAVNE ŠTIPENDIJE
• državljan R Slovenije

• dijaki in študentje iz socialno šibkejših družin 

• vsak dijak, ki se izobražuje v Sloveniji ali v tujini na akreditirani 
izobraževalni ustanovi 

• ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne 
registrirane dejavnosti,

• ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike 
Slovenije za zaposlovanje in

• ni prejemnik Zoisove štipendije.

• kombinira s kadrovsko štipendijo, štipendijo za deficitarne poklice 
ter s štipendijami Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na 
tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja. Dodeljujejo jih Centri za 
socialno delo.

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/izvajalci/csd/


Pridobitev državne štipendije

• vlogo za prvo pridobitev z ustrezni dokazili vložijo na 
Center za socialno delo kadarkoli tekom šolskega leta.

• Center za socialno delo nato najkasneje v dveh mesecih 
od vložitve popolne vloge o njej odloči. 

• Ob uspešno rešeni vlogi se štipendija začne izplačevati 
od 1. dne naslednjega meseca od prijave.



Cenzus za pridobitev in višina štipendije

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 313,37

97.28.0 194.56.0

2
od 313,38 do 

376,05 81.92.0 163.84.0

3
od 376,06 do 

438,72 66.56.0 133.12.0

4
od 438,73 do 

553,63 51.2.0 102.4.0

5
od 553,64 do 

668,53 35.84.0 71.68.0



Dodatki k državni štipendiji

1. Dodatek za bivanje zunaj stalnega prebivališča
Za vse, ki imajo kraj stalnega prebivališča oddaljen od kraja 
izobraževanja za več kot 25 km

2. Dodatek za učni ali študijski uspeh
Za dijake s povprečno oceno 4,0 ali več.

3. Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami



ZOISOVE ŠTIPENDIJE

• so namenjene nadarjenim dijakom in študentom za 
spodbujanje razvoja njihove poklicne poti in doseganju 
najvišjih izobrazbenih ravni. 

• Osredotočajo se predvsem na spodbujanje in motivacijo 
nadarjenih mladostnikov ob prehodu iz 
osnovnošolskega v srednješolsko izobraževanje, za kar 
se tudi namenja največ sredstev. 

• Zoisove štipendije dodeluje Javni sklad Republike 
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.

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


Pridobitev Zoisove štipendije

• Dobi jo lahko vsak bodoči dijak, ki se bo, ali dijak, ki se že 
izobražuje v srednješolskem programu v Sloveniji ali tujini, in 
ki je dosegel izjemni dosežek iz znanja, raziskovanja, 
razvoja ali umetnosti in ustrezno povprečno oceno.

Ustrezen uspeh je: 

• Za dijake 1. letnika neposredno ob prehodu iz osnovne v 
srednjo šolo povprečna ocena najmanj 4,70 v zadnjem razredu 
osnovne šole.

• Za dijake 2. in višjih letnikov srednje v predhodnem šolskem 
letu glede na šolsko leto uveljavljanja štipendije povprečna 
ocena najmanj 4,10.



Izjemni dosežki
• najvišja mesta iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, sofinanciranih iz javnih 

sredstev,

• prejeta zlata in srebrna priznanja iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, 
sofinanciranih iz javnih sredstev,

• priznanja za najboljše raziskovalne naloge,

• udeležba in najvišja mesta na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, raziskovanja, razvojne 
dejavnosti ali umetnosti,

• nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo na državni ali mednarodni ravni,

• objava znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka v strokovni ali znanstveni 
publikaciji ali zborniku,

• umetniško delo ali drugo delo, ki je dobilo vsaj dve pozitivni strokovni kritiki, objavljeni v različnih 
tiskanih medijih, dostopnih na območju celotne Slovenije, oziroma je sodelovalo na mednarodni 
razstavi ali festivalu,

• najvišja mesta na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja na državnih in mednarodnih 
tekmovanjih.

Dosežki s področja športa po Zštip-1 ne štejejo več med izjemne dosežke.



Pridobitev Zoisove štipendije

• Za pridobitev Zoisove štipendije ob prehodu med ravnmi 
izobraževanja, za 1. letnik študija, se lahko uveljavlja izjemni 
dosežek iz zadnjih dveh šolskih ali študijskih let iz predhodne 
ravni izobraževanja.

• Za pridobitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije v 
višjem letniku pa se lahko uveljavlja izjemni dosežek, dosežen 
v času izobraževanja na tisti ravni izobraževanja, za katero se 
uveljavlja štipendijo.

• Vsak dosežek se lahko uveljavlja samo enkrat. 



Vloga za pridobitev ZŠ

• V juniju Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov 
in štipendije objavi Javni poziv za dodelitev oziroma 
nadaljnje prejemanje Zoisovih štipendij, v katerem so 
objavljeni pogoji za pridobitev Zoisove štipendije in 
način vložitve vloge za prihajajoče šolsko leto.

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


Kliknite, če želite urediti slog naslova matriceŠtipendije za deficitarne poklice

Štipendijo za deficitarne poklice bodo lahko pridobili dijaki, ki bodo v šolskem letu 2020/2021 prvič 
obiskovali 1. letnik izobraževalnega programa navedenega v razpisu in bodo z izobraževanjem 
pridobili višjo izobrazbo od že pridobljene.

Dijaki bodo vlogo lahko oddali šele od 15. 6. 2020 do 25. 9. 2020.

ZAHTEVANA DOKAZILA
• vloga
• fotokopija spričevala šolskega leta 2019/2020. Če se vlagatelj v šolskem letu 2019/2020 ni 

izobraževal, mora priložiti fotokopijo spričevala zaključnega razreda zadnjega predhodnega 
šolskega leta, ki ga je opravljal.

• ustrezno potrdilo o statusu po 12. členu ZŠtip-1, če vlagatelj ni državljan RS (npr. kopija 
dovoljenja o prebivanju - statusu rezidenta za daljši čas)



Štipendije za deficitarne poklice

• štipendija za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega 

dodatka;

• ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;

• dijak lahko istočasno prejema tudi državno štipendijo

• štipendija za deficitarne poklice ni združljiva s kadrovsko 
štipendijo;

• 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;



Štipendijo za deficitarne poklice bodo v šolskem letu 2020/2021 lahko pridobili dijaki, ki bodo v 
šolskem letu 2020/2021 prvič obiskovali 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja in se bodo 
izobraževali za naslednje poklice:

1. kamnosek 12. mizar/mizarka

2. mehatronik operater 13. zidar/zidarka

3. izdelovalec/izdelovalka kovinskih 

konstrukcij

14. tesar/tesarka

4. inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij 15. klepar-krovec/kleparka-krovka

5. oblikovalec kovin orodjar/orodjarka 16. izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje

6. elektrikar/elektrikarka 17. slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-

črkoslikarka

7. avtokaroserist/avtokaroseristka 18. pečar-polagalec keramičnih oblog/pečarka-

polagalka keramičnih oblog

8. pek/pekarka 19. gozdar/gozdarka

9. slaščičar/slaščičarka 20. dimnikar/dimnikarka

10. mesar/mesarka 21. steklar/steklarka

11. tapetnik/tapetničarka 22. tehnik/tehnica steklarstva



Kliknite, če želite urediti slog naslova matriceKadrovske štipendije

Razpisujejo jih delodajalci:
• v povprečju med višjimi štipendijami
• možnost praks in drugih oblik povezovanja teorije s prakso
• zaposlitev po zaključenem izobraževanju.

Sklad objavlja potrebe delodajalcev na svoji spletni strani 
http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica/
Smiselno je preveriti tudi arhiv objav iz preteklih let!

Sklad delodajalcem sofinancira kadrovske štipendije.



OSTALE ŠTIPENDIJE

• Občinske in regionalne štipendije 

• Informacije o občinskih štipendijah in aktualni razpisi 
so na voljo na občinah samih ali na njihovih spletnih 
straneh.

• Štipendije za izobraževanje v tujini so namenjene 
vsem dijakom, ki se izobražujejo na ustanovah v tujini. 

• Štipendije za izobraževanje tujih državljanov v 
Sloveniji

• Štipendije iz različnih zasebnih virov (fundacije in 
druge ustanove)

http://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_ob%C4%8Din_v_Sloveniji


Kaj naj vprašam na informativnem dnevu? 2

• kakšen je urnik

• kako je s hrano v šoli

• kakšne so izvenšolske dejavnosti, obvezne 
izbirne vsebine

• praksa

• tuji jeziki

• ali šola izvaja 5. predmet na maturi

• kakšni so projekti na šoli

• število dijakov v razredu

• posebne potrebe dijakov

• atmosfera na šoli, v razredu

• obveščanje staršev

• govorilne ure

• podpora učiteljev (ob težavah)

• delo z nadarjenimi dijaki

• posebna oprema in stroški šolanja

• varnost na šoli (varnostnik, nasilje, 
evakuacijske poti, vzdrževanost...)



INTERNET NASLOVI

http://osagpostojna.splet.arnes.si/

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

http://www.mojaizbira.si/

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

https://www.csd-slovenije.si/csd-primorsko-
notranjska/enota-postojna/

www.informativa.si

http://www.cpi.si/

http://www.ess.gov.si/

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/tr
g_dela_in_zaposlovanje/stipendije/

http://osagpostojna.splet.arnes.si/
https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/
http://www.mojaizbira.si/
http://www.sklad-kadri.si/
https://www.csd-slovenije.si/csd-primorsko-notranjska/enota-postojna/
http://www.informativa.si/
http://www.cpi.si/
http://www.ess.gov.si/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/


HVALA ZA POZORNOST


