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POMEMBNI DATUMI 

 15. in 16. februar – informativni dan na srednjih šolah in dijaških 
domovih 

 5. marec – prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, 
znanja in spretnosti na SŠ in posredovanje dokazil o izpolnjevanju 
posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) 

 19. – 23. marec – opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, 
znanja in spretnosti na SŠ in ugotavljanje izpolnjevanja posebnega 
vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) 

  22. do 29. marec - izpolnjevanje prijave za vpis v 1. letnik   

      - prijava za sprejem v dijaške domove 

 27. marec – posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne 
nadarjenosti, znanja in spretnosti na SŠ in izpolnjevanju posebnega 
vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) 

  do 5. april - sprejem prijav na SŠ  



 

 10. april – javna objava številčnega stanja prijav na 
srednjih šolah (Internet) 

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

 10. maj – rok za prenos prijav za vpis 

 7. maj – matematika NPZ – redni rok 

 9. maj – slovenščina NPZ – redni rok 

 14. maj – tretji predmet (zgodovina, geografija, tuj 
jezik, tehnika in tehnologija) – redni rok  

 31. maj – objava seznama šol z omejitvijo vpisa na 
Internetu in obveščanje učencev na dom (do 3.6.) o 
omejitvah vpisa na  posameznih šolah – točkovanje 



 30. maj – matematika – naknadni rok 

 31. maj – slovenščina NPZ – naknadni rok)  

 3. junij – tretji predmet (zgodovina, geografija, tuj jezik, 

tehnika in tehnologija) – naknadni rok 

 14. junij - spričevala 

 od 19. do vključno 21. junij (do 14 h) – prinašanje 

dokumentov v srednje šole (vabi srednja šola) 

 21. junij – izvedba 1. kroga  izbirnega postopka (SŠ z 

omejitvijo – točkovanjem -  izberejo 90%  razpisanih 

mest)  

 22. junij – javna objava spodnjih mej izbirnega 

postopka za 1. krog  

 



 26. junij do 12 ure - prijava kandidatov za 2. krog 

  28. junij (ob 10.00 uri) – objava rezultatov 2. krog 

izbire SŠ z omejitvijo -  izberejo 10% razpisanih mest 

 28. junij do 14.00 ure – vpis uspešnih učencev v 2. 

krogu 

 1. julij - objava še prostih mest na SŠ na Internetu 

 do 30. avgust – vpis učencev, kjer je še prostor 



ZNAČILNOSTI VPISA  
za ŠOLSKO LETO 2013/14 

 končuje 17.640 učencev (lani 17.662 učencev) 

 razpisanih mest je 22. 787 (lani 22.039) 

in sicer: 

-  2,7 % (2,9 %) nižje poklicno izobraževanje 

-  27,2 % (24 %) srednje poklicno izobraževanje 

-  38,5 % (38,5 %) srednje strok. in teh. 

izobraževanje 

-  31,5 % (34,5 %) gimnazije 

 podatki ministrstva 
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.
si/pageuploads/podrocje/vs/vpis/13/Popravek
_razpisa/razpis2013_1_.pdf 

 

razpis2013_1_.pdf


RAZMESTITEV PROGRAMOV 

IN OBSEG VPISA 

 V SREDNJE ŠOLE V 

ŠOLSKEM LETU 2013/2014 
 

http://www.mizks.gov.si/ 

 

http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_
in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazev
anje/vpis_v_srednje_sole/#c17909 

 

 

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


 
 
 

Značilnosti trga dela  

v letu 2012 

 

podatki Zavoda Republike Slovenije za 

zaposlovanje 

http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov

.si/pageuploads/podrocje/ss/Razpis_13-

14/Srecanje/Trg_dela_2012.pdf 

Trg_dela_2012.pdf
Trg_dela_2012.pdf


Štipendije 

Vrste štipendij preko 

Javnega sklada Republike 

Slovenije za razvoj kadrov 

in štipendiranje: 

 Zoisove štipendije, 

 štipendije Ad futura za 

mednarodno mobilnost, 

 štipendije za Slovence v 

zamejstvu in po svetu  

 

Druge štipendije:  

 državne štipendije,  

 kadrovske štipendije,  

 občinske in regionalne 

štipendije,  

 štipendije iz različnih 

zasebnih virov 

(fundacije in druge 

ustanove). 



    Državne štipendije  

Do državne štipendije so upravičeni dijaki in študenti, 
ki: 

 so starejši od 18 let, 

 so državljani Republike Slovenije, 

 izpolnjujejo druge pogoje po 9. členu Zakona o 
štipendiranju,  

 njihov povprečni mesečni dohodki na družinskega člana 
v preteklem letu ne presegajo 64 % neto povprečne 
plače na družinskega člana v istem obdobju (do 
šolskega leta 2013/2014 je cenzus 53 % neto poprečne 
plače na družinskega člana).  

 obrazec VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV 
dobite na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve. Vloge oddate na Center za socialno delo. 

 



Zoisove štipendije 
pogoji: 
 v zaključnem razredu OŠ povprečna ocena najmanj 4,5 ali več ter identificiran 

kot nadarjen  ALI 

 je dosegel izjemne dosežke na posameznem področju 
družbenega življenja ne glede na letnik šolanja 

 v SŠ povprečna ocena najmanj 4,1 ali več (ter identificiran kot nadarjen*)  ALI 

rangiranje – štipendijo pridobijo kandidati z največ doseženimi točkami 
(izpolnjevanje osnovnih pogojev ni nujno zadostno za pridobitev štipendije) 

oddaja vloge 
 vloga se nahaja na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj 

kadrov in štipendije: www.sklad-kadri.si   

 vlogo je potrebno oddati na Javni sklad za razvoj kadrov in 
štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana 

 poziv za oddajo vlog bo objavljen do konca junija 2013 

 oddaja vloge ima omejen rok  

 



  Kadrovske štipendije 

Namen  

 - je povezovanje bodočih iskalcev zaposlitve in delodajalcev. 

 Podjetja si lahko preko dolgoročnega kadrovskega načrtovanja zagotovijo razvoj 
 ustreznih kadrov in na ta način spodbudijo razvoj podjetij.   

 Kadrovske štipendije so v povprečju najvišje med vsemi vrstami štipendij, kljub temu 
pa jih veliko vsako leto ostane nepodeljenih. Prednost kadrovskih štipendij je v tem, da 
zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju.  

  

Kakšne so obveznosti kadrovskega štipendista?  

 uspešnega nadaljevanja oziroma zaključka izobraževanja  

 obveznost zaposlitve pri štipenditorju po končanem izobraževanju. Največkrat se mora 
kadrovski štipendist pri štipenditorju zaposliti za najmanj za toliko časa, kolikor je 
prejemal kadrovsko štipendijo.  

 tudi za druge obveznosti, ko t so obvezna počitniška praksa, diplomska naloga, vezana 
na podjetje, in podobno.  

 Podrobneje pravila in obveznosti kadrovskega štipendista določi štipenditor že ob objavi 
ponudbe kadrovske štipendije, podrobneje pa se pravice in obveznosti iz kadrovskega 
štipendiranja uredijo tudi s pogodbo o štipendiranju.  

 



  Kadrovske štipendije 

 Kako do informacij: 

 preko Izmenjevalnice na spletni strani sklada 
(http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica/), kjer lahko 
delodajalci oddajo svoje potrebe po kadrovskih štipendistih za 
posamezno šolsko/študijsko leto; 
 

 na spletnih straneh RRA (regionalnih razvojnih agencij), 
kjer objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih; 

 objave delodajalcev, ki jih ti naredijo v svojih internih 
glasilih, na svojih spletnih straneh, v javnih občilih itd.  

 V iskanje kadrovskega štipenditorja je tako smiselno vključiti 
pregledovanje spletnih strani potencialnih kadrovskih 
štipenditorjev, javnega sklada in RRA, ter pregledovanje javnih 
občil oziroma vzpostavitev neposrednega stika z delodajalci.  

 

http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica/
http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica/
http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica/
http://www.rra-giz.si/


INTERNET NASLOVI 

 http://www.osagpostojna.si/joomla/ 

 

 http://www.mizks.gov.si/ 

 http://www.mojaizbira.si/ 

 www.sklad-kadri.si 

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

 www.informativa.si 

 http://www.cpi.si/ 

 http://www.eurydice.si 

 http://www.rra-nkr.si/projekti/projekti-v-
izvajanju/regijska-stipendijska-shema 
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