
VPIS V SREDNJE 

ŠOLE

2018/2019
Bistrica, januar 2018



Informativni dnevi

15. 2. in 11.6. 2019  

Termini: 

- Jutranji: ob 9. uri

- Popoldanski: ob 15. uri

- Sobotni: ob 9. uri

- DODATNE INFO. V RAZPISU



Kaj vprašati na informativnem dnevu:
 Ali pouk poteka v turnusu?

 Kako je s hrano na šoli? Je menza, kuhinja, jedilnica, 

avtomat?

 Imajo na šoli garderobo?

 Ali ponuja šola kakšne izvenšolske dejavnosti? 

Krožki, šport, druženje…

 Praksa. Jo je na šoli obvezno opraviti?

 Ponudba obveznih izbirnih vsebin

 Med katerimi tujimi jeziki lahko izbiram?

 Ali šola izvaja 5. predmet na maturi?

 Je šola prijazna do statusa športnika, kulturnika, 

vozača?

 Kakšen urnik me čaka?



VRSTE PROGRAMOV
● PROGRAMI NIŽJEGA 

POKLICNEGA 
IZOBRAŽEVANJA:

- trajanje dve leti,

- zaključni izpit.

• PROGRAMI SREDNJEGA 
POKLICNEGA 
IZOBRAŽEVANJA:

- trajanje tri leta,

- zaključni izpit

- možnost nadaljevanja po 
programih PTI - “3+2” ali vpisa v 
maturitetni tečaj

- Lahko se vpišejo tudi v 
maturitetni program

• PROGRAMI SREDNJEGA 
STROKOVNEGA OZ. 
TEHNIŠKEGA 
IZOBRAŽEVANJA:

- trajanje štiri leta,

- poklicna matura.

• GIMNAZIJSKI PROGRAMI:
- gimnazija (športni, evropski 

oddelek), klasična gimnazija, 
tehniška, ekonomska in 
umetniška gimnazija,

- trajanje štiri leta,

- Splošna matura.



MEDNARODNA MATURA

Gimnazije: 

II. gimnazija Maribor, Gimnazija Bežigrad in Gimnazija 
Kranj. 

Omogoča vpis na več kot 2500 univerz po svetu.

POGOJI: 

- starost od 16 do 17 let,

- najmanj prav dober uspeh v drugem  letniku.

- najmanj prav dober uspeh iz slovenščine, angleščine in matematike

- šole vpišejo po 22 dijakov, MB 44



POSEBNI POGOJI ZA VPIS

1. PSIHOFIZIČNA SPOSOBNOST – potrdilo, da  ni zdravstvenih ovir 
za izobraževanje; izda ga pooblaščeni zdravnik. (priložiti 
prijavnici) (Umetniška gimnazija, športni oddelki).

2. POSEBNA NADARJENOST OZ. SPRETNOST – potrdilo izdajo 
srednje šole, ki izvajajo preizkus. (umetniška gimnazija, program 
zobotehnik, fotografski tehnik, tehnik oblikovanja). Do 4. marca 
oddati prijavo.

3. ŠPORTNI DOSEŽKI – pogoj za vpis v Gimnazija (športni 
oddelek) in Ekonomska gimnazija (športni oddelek ). Šola 
izda potrdilo o izpolnjevanju športnih dosežkov. Do 4. marca  
oddati dokazila.

Dodatni pogoj za vpis v program Waldorfska gimnazija: 
Pred vpisom je obvezen pogovor z učencem in starši.  



PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI

PRIJAVNICO JE POTREBNO ODDATI NAJKASNEJE

do 2. APRILA 2019

• OB PRIJAVI JE POTREBNO PREDLOŽITI:

o potrdilo o psihofizičnih sposobnostih,

 potrdilo o izpolnjevanju športnih pogojev,(če ga 
ni izdala šola, ki izvaja program Gimnazija -
športni oddelek).



Izpolnjevanje prijavnice

 Prijavnico bomo izpolnjevali v šoli

KDAJ?

27. marca - 9.b (5. šolsko uro)

28. marca - 9.a (0. šolsko uro-

predura)

KJE?
V učilnici za BIOLOGIJO

 Na izpolnjevanje prinesti s seboj že izpolnjeno natisnjeno 

prijavnico 



OMEJITEV VPISA

do 29. MAJA 2019

MOREBITEN PRENOS PRIJAV ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE 

do 23 APRILA 2019

OBJAVA ŠTEVILČNEGA STANJA PRIJAV 
8. APRIL 2019



MERILA ZA IZBIRO V PRIMERU 

OMEJITVE VPISA

• Zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda 

osnovne šole. (A status – 10 točk, B status – 5 točk)

Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 

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 (SOGLASJE!).

• MERILA, KI JIH DOLOČI SREDNJA ŠOLA.



IZBIRNI POSTOPEK IN VPIS

Izpolnjevanje vseh vpisnih pogojev kandidata.

Prvi krog - VPIS ali zasedenost 90% razpisanih mest –
18. – 21. JUNIJA 2019.

Drugi krog – zapolnitev 10 % prostih mest na vseh srednjih 

šolah, ki bodo vpis omejile in na vsa prosta mesta na 

drugih SŠ. - 2. JULIJA 2019.



ŠTIPENDIJE

1. DRŽAVNE

2. KADROVSKE

3. ZA DEFICITARNE POKLICE

4. ZOISOVE 



DRŽAVNE ŠTIPENDIJE:

Do državne štipendije so upravičeni dijaki in 

študenti, ki:

• imajo status dijaka

• so državljani Republike Slovenije,

•njihov povprečni mesečni dohodki na 

družinskega člana v preteklem letu ne presegajo 

56 % neto povprečne plače na družinskega člana



Kadrovske štipendije - www.sklad-kadri.si/kadrovske

NEPOSREDNE

 VLOGA– delodajalcem

POSREDNE

 VLOGA– regionalnim 

razvojnim agencijam (RRA), 

 Štipendist se mora zaposliti 

pri delodajalcu za čas 

sofinanciranja kadrovskih 

štipendij.

 Zagotovljena prva 

zaposlitev.

 V povprečju so kadrovske 

štipendije najvišje 

štipendije!

 IZMENJEVALNICA

 ROK - SEPTEMBER

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


Štipendije za deficitarne poklice

 Javni razpis objavljen 11.1.2019

 100€ na mesec

 Točno določene poklice http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-

objave/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-
20192020-273-javni-ra/ /

 Podelijo 1000 štipendij

 Lahko se kombinira z drugimi razen 

kadrovskimi štipendijami

 Prijava med 15.6.2019 in 20.9.2019

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20172018-230-javni-ra/


ZOISOVE ŠTIPENDIJE -

• VLOGA – Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, do 

konca junija je objavljen razpis

•POGOJI: 

• - povprečna ocena 4,7 v zaključnem razredu OŠ in

- - IZJEMNI DOSEŽKI (ZADNJI 2 LETI) – vsaj 1

-4,5 točke za izjemne dosežke :

-1.-3. mesto na državnem tekmovanju = 10 točk

-Zlato priznanje = 5 točk

-Srebrno priznanje = 2 točki



POMEMBNI E-NASLOVI

 Razpis za vpis v srednjo šolo: 
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_t

er_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

 Prijavnica za vpis v prvi letnik: 
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/pdf/obraz

ci/Prijava_vpis_srednje.pdf

 Informacije o štipendijah:
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/

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/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/pdf/obrazci/Prijava_vpis_srednje.pdf
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/


HVALA ZA VAŠO 

POZORNOST!


