
RS -9.R.:

PRED VPISOM V SŠ

OŠ 8 talcev Logatec

10.2.2020, 17.00-17.45



POTEK RS:

17.00 - Gimnazija Jurija Vege Idrija 

(ga. Karmen Vidmar)

17.15 - PREGLED RAZPISA ZA VPIS V 

SŠ IN PRIJAVLJANJE    

(B.Breznikar)

18.00 – Analiza po 1.OK (razrednika 9.a, b)



RAZPIS ZA VPIS V SŠ:

• Generacija - številčno:

18.053/ 17.684

17.085 /17.448 / 17.424 / 17.971/ 17.280/

• Vpisna mesta:

23.782/ 23.702

23.644 /23.440 /22.960 / 23.648 / 23.160 



8%

54%

31%

številka zunaj kroga = 

POKLICNE NAMERE

9. R. na OŠ 8 talcev
7% = ne vem

2020/2021



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;



• 4. marec- prijava na opravljanje preizkusa nadarjenosti / 

izpolnjevanje športnih pogojev; POZOR - SAMI !

• med 11. in 21. marcem preizkusi na šolah;

• do 26. marca posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih;

• 23. – 27.marec: prijavljanje v SŠ na naši šoli

• 2. april – zadnji dan prijav;

• 8. april – objava stanja prijav;

• 23. april- zadnji dan prenosa prijav;

• 16. – 19. junij – izvedba 1. kroga izbirnega postopka;

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

• 29. junij do 9. ure - izvedba 2. kroga izbirnega postopka 

(MIZŠ).

POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V SŠ PROGRAME



INFORMATIVNI DAN –
14. 2. (ob 9. in 15. uri) in 15. februar (ob 9. uri)

IZJEME:
• ŠC Postojna/Ilirska Bistrica: v petek, ob 11.uri 

• Gimnazija Šiška –v petek:

Gimn. (š) ob 9. uri,

Gimn. ob 10.30 uri,

Gimnazija (š) - nogometni oddelek ob 12. uri.

• SŠ za farm., kozm. in zdravstvo Lj – petek:

9.00 = Farmacevtski tehnik,

11.00= Kozmetični tehnik in Teh. lab. biomedicine 

13.00 = Zobotehnik,

15.30 – za vse programe.

• S VZGOJITELJSKA – KARDELJEVA – 2 lokaciji, POZOR!

• ERUDIO – petek ob 12.00 in sobota ob 10. uri.



INFORMATIVNI DAN - KAJ VPRAŠATI ?

• vključenost SŠ v programe mobilnosti ter 

mednarodne projekte,

• realne možnosti izbirnosti predmetov,

• “odprti kurikul” – konkretno,

• praktično usposabljanje z delom- organiziranost,

• poklicne kariere bivših dijakov,

• poklicna matura+ 5.maturitetni predmet,

• učenje “življenjskih” veščin,

• za gimn.: % uspešnih prvih prijav na fakse, % 

uspešnih na maturi – višina dosežkov



POSEBNI POGOJI ZA VPIS:

• ZDRAVNIŠKA POTRDILA :

umetniška gimnazija-glasbena in plesna smer, 

športni oddelek gimnazije in ekonomske gimnazije

• POSEBNA NADARJENOST (SAMI SE PRIJAVITE DO 4.3.!!!):

Zobotehnik,Fotografski tehnik,Tehnik oblikovanja, 
Umetniška gimnazija(razen dramske smeri vse)

• ŠPORTNI DOSEŽKI ( SAMI JIH ODDATE DO 4.3..!!!)

• RAZGOVOR: Športni oddelek gimnazije ter ekonomske 
gimnazije, Waldorfska gimnazija

- POZOR! ZGORNJI PROGRAMI V 2.KROGU

VSI POTREBNI OBRAZCI SO NA VOLJO NA SPLETNI 
STRANI MIZŠ/ VPIS V SREDNJE ŠOLE!



DATUMI PREIZKUSOV:

• 13. in 14.3.: umetniška gimn.-glasbena LJ

• 17.3., ob 9.uri: umetniška gimn.-plesna

• 19.3., ob 14.30: zobotehnik,

• 13.3., ob 8.00: umetniška gimnazija-lik.

• 13.3., ob 8.00 : fotografski tehnik,

• 14.3.,ob 8.00: tehnik oblikovanja

SŠ IZDAJO POTRDILA DO 26.3.2020!



PRIJAVLJAMO SE V TEDNU OD 

23. – 27. marca, pri razredni uri

• PRIJAVNICO PRIDOBIM JAZ 

(plačilo na položnico)- soglasje staršev

• IZPOLNJENO PRIJAVNICO PRINESEJO 

DOMOV V PREGLED IN PODPIS,

• PRIJAVI PRILOŽITE OBVEZNE 

PRILOGE (Informativni dan!!!)

• ODPOŠLJEM JIH JAZ 



POSTOPEK 

VPISA V 

SREDNJO ŠOLO



IZBIRNI POSTOPEK -DOLOČANJE 

SPODNJE MEJE TOČK

1.

2. Primer:

.         1.krog IP =90% mest                                   100 razpisanih mest,

. 120 prijavljenih

88.                      Poseben primer:

89.                               119 točk

90.                               119 točk

_______________                              + TOČKE NA NPZ IZ SLJ, MAT

91.                               119 točk

92.                               119 točk

…

120. 2.krog IP = nova prijavnica



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“.



KLJUČNE NOVOSTI ZA DEVETOŠOLCE

- Urejen vpis kandidata v vajeniško obliko izobraževanja 

(dodana dokazila (vajeniška pogodba, registrirana pri 

pristojni zbornici), rok za dokazila, izvzetost iz izbirnega 

postopka v primeru omejitve vpisa) (4. člen, 12. člen, 20. 

člen).

- Razpis vajeniških učnih mest pripravijo in objavijo pristojne 

zbornice (GZS in OZS) (4. člen).



ŠTIPENDIRANJE

Štipendije za dijake in študente pri skladu:

• Zoisove štipendije (SEPTEMBER)

• Štipendije za deficitarne poklice (odprt od JUNIJA)

• štipendije Ad futura za mednarodno mobilnost,

• štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Druge štipendije:

• državne štipendije (KADARKOLI, na CSD)

• kadrovske štipendije (IZMENJEVALNICA SKLADA)

• občinske in regionalne štipendije,

• štipendije iz  različnih zasebnih virov (fundacije in druge 

ustanove).

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


20

LANSKI nabor deficitarnih poklicev:

• kamnosek

• mehatronik operater

• izdelovalec kovinskih konstrukcij

• inštalater strojnih inštalacij 

• oblikovalec kovin orodjar

• elektrikar

• avtokaroserist

• pek

• slaščičar

• mesar

• tapetnik

• mizar

• zidar

• tesar

• slikopleskar-črkoslikar

• klepar-krovec

• izvajalec suhomontažne gradnje

• pečar– polagalec keramičnih oblog 

• gozdar

• dimnikar

• steklar

Poklici so zapisani v nevtralni obliki in so mišljeni za oba spola.

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI PO PRILOGI 1 (273. javni razpis)



IZOSTAJANJE OD POUKA

• VPRAŠANJE OPRAVIČEVANJA IZOSTANKOV


