
Vpis v srednje šole -
š. l. 2023/2024



Vsebina

O Razpis za vpis – splošni in posebni vpisni pogoji, 

vpisni postopek (termini)

O Informativni dnevi

O Štipendiranje



Splošni in posebni vpisni pogoji

O NPI: zaključena osnovnošolska obveznost (najmanj 7. 
razred)

O SPI, SSI, G: zaključena osnovna šola (končan 9. razred)

O Psihofizična sposobnost (zdravniško potrdilo): rudarstvo,

umetniška gimnazija – glasbena in plesna smer, gimnazija (športni 
oddelek)

O Preizkus posebne nadarjenosti: zobotehnik, fotografski 

tehnik, umetniška gimnazija (likovna, glasbena smer, plesna), 
tehnik oblikovanja

O Športni dosežki: Gimnazija (š.), Ekonomska gimnazija (š.)

O Pogovor z učenci in starši - zasebne šole, gimnazije (š.)



Vajeniški sistem (21 prog.) Šolski sistem

O vsaj 50 % izobr. programa se 
izvede pri delodajalcu (PUD)

O zgodnejši stik z delodajalcem 
(več izkušenj)

O vajeniška nagrada (250 € na 
mesec v 1. letniku)

O izvzeti iz izbirnega postopka

O vajeniška pogodba (biti 

pozoren na obveznosti!)

O 22 % izobr. programa se 
izvede pri delodajalcu kot 
PUD, ostalo v šolskih 
delavnicah

O individualna ali kolektivna 
učna pogodba



Učna mesta (PUD, vajeništvo):

Vajeniška in učna mesta so objavljena na spletnih straneh:

O Gospodarske zbornice Slovenije

O Centralni register učnih mest

O Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije

O Ministrstva za vzgojo in izobraževanje



Vpisni pogoji v primeru omejitve

OZaključne ocene 7., 8. in 9. razreda (175 t.)

OTočke na NPZ-ju (SLO in MAT)

O Športni dosežki: gimnazije (športni odd.) –

status A – 10 točk

status B – 5 točk



Razpis za vpis - termini
Vsi programi so razpisani pogojno.

1. Informativni dnevi: petek, 17. 2. 2023 (ob 9h in 15h) 
sobota, 18. 2. 2023 (ob 9h)
POSEBNOSTI!

2. Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti in 
oddaja dokazil o športnih dosežkih: do 2. 3. 2023 (obrazci!)

3. Opravljanje preizkusov nadarjenosti: med 10. 3. in 18. 3. 
2023 (seznam potrebščin)

4. Prijave za vpis v 1. letnik srednjih šol: 
do 3. aprila 2023 (pošlje osnovna šola)

5.    Prijave za vpis v dijaški dom: do 21. junija 2023



5. Javna objava številčnega stanja prijav (internet): do 7. 4. 2023 
(obveščanje tudi o premajhnem številu prijav!)

6. Morebitni prenosi prijav: do 24. 4. 2023 (elektronski prenos)

7. Obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitnih omejitvah 
vpisa: 24. 5. 2023 (MVI - objava omejitev)

8. Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka: med 16. in 21. 6. 
2023

9. Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka: do 21. 6. 2023

10. Izvedba in objava 2. kroga izbirnega postopka: do 29. 6. 2023

11. Vpis na SŠ, ki imajo še mesta – do 31. 8. 2023



Informativni dan – kaj me zanima?
O Program (znanja, poklicne kompetence, možnosti 

zaposlitve, povezava s trgom dela, učne pogodbe)

O Predmetnik (splošnoizob. predmeti, strokovni predmeti, 

maturitetni predmeti, obvezne izbirne vsebine)

O Obrazci (preizkusi in dokazila) + seznam potrebščin

O Možnosti nadaljevanja izobraževanja, tečaji

O Interesne dejavnosti (projekti, ekskurzije, krožki …)

O Pomoč pri plačilu stroškov (šolski sklad), prehrana, 
govorilne ure (način komuniciranja), učna pomoč (tudi 
DSP), prevozi, dnevna rutina in pravila (dijaški dom)

O Organizacija pouka (začetek pouka, izmenski pouk)

O Varnost na šoli, osip, uspešnost na maturi, izpitih



Štipendiranje v Sloveniji
(Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije)

1. Državne štipendije (CSD, ni javnega poziva) –
možno istočasno prejemanje tudi drugih 
štipendij razen Zoisove štipendije



2. Zoisove štipendije (javni poziv sklada, 128,90 €, 
kriteriji: izjemen dosežek, povprečna ocena 4,7 -
9. razred)

3. Kadrovske štipendije  - potreba delodajalca (RRA, 
Izmenjevalnica) – istočasnost z drugimi, razen s 
štipendijo za deficitarne poklice

4. Štipendije za deficitarne poklice – (vlogo oddati v 
juniju, 107,42 €) – seznam poklicev objavljen na 
spletnih straneh

5. Štipendije za študij v tujini (Ad Futura)



ZA ZAKLJUČEK:
O neskladja na trgu dela se poglabljajo, težave delodajalcev z iskanjem

kadra so vse pogostejše

Najpogosteje sporočena

prosta delovna mesta -

december 2022 (ZRSZ):

O Vseživljenjsko izobraževanje, fleksibilnost, pripravljenost na
spremembe, sposobnost dela na daljavo, komunikacijske veščine

O Učenci naj izberejo program, ki jih zanima in je skladen z njihovimi
sposobnostmi.

O Vloga staršev: podpora, pomoč, prepoznava močnih in šibkih področij
pri otroku, omogočanje izkušenj, nasvet, mnenje – končna odločitev naj
bo vendarle otrokova.


