
Razpis za vpis

v šolsko leto 2020/21



VSI PROGRAMI SO RAZPISANI POGOJNO.

ČE BO ŠTEVILO PRIJAV BISTVENO MANJŠE
OD ŠTEVILA RAZPISANIH MEST, ŠOLA V 
ŠOLSKEM LETU 2020/21
NE BO IZVAJALA PROGRAMA.

(OBVESTI SREDNJA ŠOLA PRED KONCEM ROKA PRENOSA PRIJAV)



 v petek, 14. februarja 2020, ob 9. in 15. uri ter
 v soboto, 15. februarja 2020, ob 9. uri.
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INFORMATIVNI DAN – POSEBNOSTI

 Gimnazija Šiška:

 Gimnazija (Š): ob 9. uri
 Gimnazija: ob 10.30 uri
 Gimnazija (Š) – moški in ženski nogometni oddelek: ob 12. 

uri.  
Istega dne popoldne, ob 15. uri, in v soboto, 15.2.2020, ob 9. uri; informacije za 
vse programe hkrati

 Srednja šola za farmacjo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana
 Farmacevtski tehnik: ob 9. uri
 Kozmetiči tehnik, Tehnik labaratorijske biomedicine: ob 11. 

uri
 Zobotehnik: ob 13. uri. 

Istega dne popoldne, ob 15.30, in v soboto, 15.2.2020, ob 9. uri; informacije za 
vse programe hkrati.



 Gimnazija Bežigrad, Mednarodna šola
 Inf. o programu mednarodna matura, sreda, 29. 1. ob 16. uri, sobota, 15. 2. ob 

9. uri

 Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Lj. 
 Predšolska vzgoja na lokaciji Kardeljeva ploščat 16

 Gimnazija in Umetniška gimnazija na lokaciji Kardeljeva ploščad 28a

 Erudio, zasebna gimnazija, 
 bo izvedla inf. dan v petek, 14. 2., ob 12.00 in v soboto, 15. 2., ob 10. uri



SPLOŠNI IN POSEBNI VPISNI POGOJI

Splošni pogoji:

 uspešno zaključena OŠ  !!!velja za vse učence!!!

Posebni pogoji:

 psihofizične sposobnosti

 posebna nadarjenost oz. spretnost

 športni dosežki (kandidate se na podlagi športne uspešnosti

razvrsti v statuse A, B, C)

 Starost (umetniška gimnazija-glasbena smer petje - inštrument)

 pogovor z učencem in starši: Waldorfska gimnazija, 
pogovor z učencem: Gimnazija in Ekonomska gimnazija 

(športni oddelek)



POSEBNI VPISNI POGOJI

Potrdilo o opravljenem preizkusu za posamezen program 
izdajo srednje šole, ki ga izvajajo.

Potrdilo o tem, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po
programu, izda pooblaščen zdravnik ali zdravnik

specialist medicine  dela in športa.

Potrdila ni potrebno oddati skupaj z vpisnico.



POSEBNI VPISNI POGOJI

trajanje PROGRAM Psihofizične
lastnosti

Nadarjenost 
oz. spretnost

Športni 
dosežki

3 leta Geostrojnik rudar x

4 leta geotehnik x

4 leta zobotehnik X

4 leta fotografski tehnik X

4 leta tehnik oblikovanja X

4 leta umetniška gimnazija: 
likovna smer

glasbena smer + starost
plesna smer

X
X

X
X
X

4 leta gimnazija: športni oddelek
ekonomska gimnazija: športni 

oddelek

X
X

X
X

4 leta Waldorfska gimnazija,
Gimnazija športni oddelek

pogovor z učenci in starši
pogovor z učencem



ROKI ZA PRIJAVE
ZA OPRAVLJANJE PREIZKUSOV NADARJENOSTI OZ.
SPRETNOSTI IN ŠPORTNIH DOSEŽKOV 

…najkasneje do 4. marca 2020
na srednjo šolo na katero se želite 

vpisati

!!! Vključno z vsemi učenci, ki razmišljate o programih, kjer so 
potrebni posebni vpisni pogoji in športni dosežki !!!



TERMINI PREIZKUSOV NADARJENOSTI OZ. SPRETNOSTI

 Zobtehnik: na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo LJ, četrtek, 19. marec ob 14.30 uri

 Fotografski tehnik: na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo LJ,  petek, 13. marec, ob 8.00 uri

 Tehnik oblikovanja: na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo LJ, sobota, 1. marec, ob 8.00 uri

 Umetniška gimnazija:

likovna smer: 
na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo LJ, petek 13. marec, ob 8.00 uri

glasbena smer:
na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana: petek, 13. in sobota 14. marec ob 8.uri

plesna smer: 
na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana: torek, 17. marec, ob 9. uri

na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana: petek 13. in soboto 14. marec, ob 8.00



Termini za oddajo dokazil o športnih dosežkih:

Gimnazija: športni oddelek
Ekonomska gimnazija: (športni oddelek)

Kandidate se na podlagi športne uspešnosti razvrsti v statuse A, B, C. 

 zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali potrdilo o rednem
preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu ali potrdilo zdravnika
specialista medicine dela in športa

 izpolnjen posebni obrazec, na katerem nacionalna panožna športna
zveza potrdi, da je kandidat pri njej registriran in da tekmuje…

 s strani društva ali kluba potrjen in izpolnjen posebni obrazec na
katerem je izjava trenerja

 potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije (če ga kandidat ima)

Šoli morajo kandidati najkasneje do 4. marca 2020 posredovati vsa 
potrebna dokazila.



IZPOLNJEVANJE POGOJEV

Šole bodo kandidatom, ki bodo uspešno
opravili preizkus, oz. izpolnjevali pogoje 

športnih dosežkov, najkasneje

do 26. marca 2020

o tem izdale potrdilo.



IZVAJANJE PROGRAMOV V VAJENIŠKI OBLIKI –

NOVO OD ŠOL. L. 2017/18

 Mizar

 Elektrikar

 Kamnosek

 Zidar

 Oblikovalec kovin-orodjar 

 Mehatronik operater

 Oblikovalec kovin-orodjar

 Gastronomske in hotelirske storitve 

 Steklar 

 Papirničar

 Klepar - krovec

 Slikopleskar-črkoslikar

 Strojni mehanik



50% izobraževanja se izvede kot praktično usposabljanje pri delodajalcu (v šolski obliki 22%)

Vajeniška učna mesta so objavljena na spletni strani Ministrstva za izobraževanje znanost in šport 
(Učna mesta)

Vajeniška in šolska oblika izobr. sta si enakovredni in omogočata enako možnost nadaljevanja 
izobraževanja

Na vpisnici je potrebno napisati, da se bodoči dijak prijavlja v vajeniško obliko izobraževanja.

Prednosti vajeniške oblike:

- - zgodnejši stik s potencialnim delodajalcem,

- - nabiranje praktičnih izkušenj (večja možnost za zaposlitev).

 Najbolj točne podatke boste dobili na posamezni srednji šoli, ki za poklic izobražuje

 Kandidati izpolnijo enako prijavnico, pripisati pa morajo, da se prijavljajo v vajeniško obliko 
izobraževanja



 Vpis v vajeniško obliko izobraževanja raste

 Dijak dobi vajeniško nagrado, ki ne vpliva na prejemanje 

štipendije

 Vajeniška učna mesta lahko najdete na spletni strani 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport



PRIJAVA-VPISNICA

Vsi, ki se v šolskem letu 2020/21 nameravate vpisati v 

1. letnik nižjega in srednjega poklicnega, srednjega
strokovnega oz. tehniškega izobraževanja in gimnazij

oddate samo ENO izpolnjeno prijavnico, 
najkasneje do 2. aprila 2020. 

(razen tisti, ki se poleg izbrane šole vzporedno vpisujete na Umetniško 
gimnazijo-Glasbena in Plesna smer) 

V šoli bomo izpolnjevali prijavnice v tednu od 9. do 13. 3. 2020;

Podpisane prijavnice s strani staršev naj učenci z morebitnimi potrdili 
vrnejo do 

20.3.2020!!!!



 Vsi tisti, ki se boste vpisovali na srednje šole, kjer opravljajo preizkus 
nadarjenosti oz. spretnosti, boste na dan izpolnjevanja vpisnic le-te izpolnili z 
navadnim svinčnikom. 

 Ko boste s strani srednje šole dobili potrdilo, da ste preizkus uspešno opravili 
oz., ste dobili potrdilo o izpolnjevanju športnih dosežkov (gimnazija-športni 
oddelek, ekonomska gimnazija-športni oddelek v poskusu), izpolnjeno 
prijavnico z vsemi potrebnimi potrdili in podpisom starše takoj prinesete v 
svetovalno službo (do 26.3.).

 Če pri preverjanju učenci ne bodo uspešni, boste v prijavnici navedli drugo 
srednjo šolo.



ROKI

 roki za prijavo na preizkus nadarjenosti oz. spretnosti, športni dosežki:
do 4. marec na šoli, kjer se želijo vpisati

 …preizkusi…

 rezultati preizkusov nadarjenosti oz spretnosti, športnih dosežkov
do 26. marca

 oddaja prijavnice: do 2. aprila (20. 3. oz. 26. 3.)

 MŠŠ na spletni strani objavi stanje števila prijav: 8. aprila

 !!!SŠ pred iztekom prenosa prijav obvestili kandidate, da se program ne bo izvajal, 
če ne bo dovolj prijavljenih kandidatov!!!!

 prenosi prijav: do 23. aprila

MŠŠ na spletni strani objavi, katere SŠ bodo imele omejitev vpisa: do 22. maja

 učenci bodo do 27. maja pisno na dom obveščeni o omejitvah vpisa



KONEC ŠOLSKEGA LETA

razdelitev spričeval 9. razredom: 12. 6. 2020



VPIS NA SŠ

Med 16. in 19. junijem 2019, do 14. ure, boste SŠ predložili 
dokazila (spričevala) o izpolnjevanju vpisnih pogojev (tisti 

brez omejitve vpisa se boste že vpisali).



IZBIRNI POSTOPEK

1. krog: 90% razpisanih mest
MŠŠ bo 21. junija 2019 na spletni strani objavilo spodnje meje 1. kroga

izbirnega postopka.
--------------------------------------------------------------------

2. krog: 10% prostih mest (le tisti kandidati, ki se v 1.krogu niso uvrstili na 
izbrano šolo)

Učenec bo lahko na podlagi ponujenih prostih mest po prioritetnem
vrstnem redu naštel 10 šol oz. programov v katere bi se želel vpisati, ter

svojo namero najkasneje do 24. junija 2020 (do 15. ure) oddal na šoli, kjer
je prijavljen.

O razvrstitvi bo kandidat obveščen 29. junija 2020 (do 15. ure) na šoli, na 
katero so oddali svoje namere za 2. krog.

Vpis 2. krog poteka do 30. junija 2020 (do 14.00 ure) na šoli, kjer izpolnjujete
pogoje.

--------------------------------------------------------------------
3.krog: vpis do 31. avgusta 2020 kjer so še prosta mesta. 



ŠTIPENDIJE

 DRŽAVNE ŠTIPENDIJE 
(Center za socialno delo); vloga se lahko odda kadarkoli med šolskim letom-
ni več javnega poziva 

 ZOISOVE ŠTIPENDIJE
(Javni štipendijski, razvojni in preživninski sklad RS, Dunajska 20, Ljubljana) 
javni razpis in obrazec objavi Sklad do konca junija

 KADROVSKE ŠTIPENDIJE; 
(Javni štipendijski, razvojni in preživninski sklad RS, Dunajska 20, Lj.)

 ZA DEFICITARNE POKLICE; (Javni štipendijski, razvojni in preživninski 
sklad RS, Dunajska 20, Lj.)



INFORMACIJE O ŠTIPENDIJAH

 Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake 
možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana

 Javni štipendijski, razvojni in preživninski sklad RS 
Dunajska 20, Lj.

 Centri za socialno delo



ZOISOVE ŠTIPENDIJE

 Pogoji:
 v 9. razredu povprečna ocena najmanj  4,7 ali več (upoštevajo se vsi predmeti) 

in

 izjemni dosežki (zadnjih dveh let v osnovnošolskem izobraževanju) na državni 
ravni (zlata ali srebrna priznanja, individualni ali skupinski dosežki, umetniško 
ali drugo delo, ki je prejelo vsaj dve pozitivni strokovni kritiki, idr.)

Dosežki iz področja športa ne štejejo več med izjemne dosežke.

Vloga se nahaja na spletni strani Javnega sklada RS : Dunajska cesta 20, Ljubljana

Poziv za oddajo vlog bo objavljen junija 2020 !!!



KADROVSKE ŠTIPENDIJE

 Javni sklad objavi skupni zbir kadrovskih štipendij, katere 
podeljujejo  delodajalci upravičencem (dijakom, študentom)

 kandidati  kontaktirajo delodajalca in jim pošljejo prošnjo

 delodajalec sam izbere primernega kandidata

Prednost kadrovskih štipendij:
- zagotovljena prva zaposlitev

- v povprečju so kadrovske štipendije najvišje štipendije

- zadnja leta ostajajo sredstva ne podeljena

Pravice in dolžnosti (zaposlitev, počitniška praksa, diplomska naloga vezana na

podjetje in podobno)se med kandidatom in štipendatorjem uredijo s pogodbo

o štipendiranju.



ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

Cilji:
• zagotavljanje kadrov na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev

• spodbujanje vpisa v izobraževalne programe poklicnega in strokovnega izobraževanja, za 
katere sedaj ni dovolj zanimanja

• promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja

Višina štipendije znaša 100 eur.

Podeljenih bo 1000 štipendij.

Dijaki bodo vlogo oddali od 15. 6. 2019 do konca septembra 2019

Prejemanje štipendije ne vpliva na višino otroškega dodatka in na plačilo višine dohodnine



ZDRUŽLJIVOST/NEZDRUŽLJIVOST ŠTIPENDIJ

Kadrovska štipendija:

- ni združljiva s štipendijo za deficitarne poklice

- je združljiva z državno in Zoisovo štipendijo

Štipendija za deficitarne poklice:

- ni združljiva z kadrovsko štipendijo

- je združljiva z državno in Zoisovo štipendijo

Zoisova in državna štipendija se ne združujeta.




