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Pregled RAZPISA za vpis v
srednje šole v šolskem letu
2017/2018

februar, 2017

Pripravila: mag. Andreja STRMŠEK

VSEBINA
• VSEBINA, INFORMATIVNI DAN,
MEDNARODNA MATURA, str. 1- 4.
• Priloga I.
• INFORMATIVNI DAN in dodatne informacije za
posamezne šole, str. 2, 3:

INFORMATIVNI DAN
• petek, 10. 2. 2017, ob 9. in 15. uri
• sobota, 11. 2. 2017, ob 9. uri

DODATNE INFORMACIJE ZA
POSAMEZNE ŠOLE
• Podravska regija
– II. Gimnazija Maribor, program Mednarodna matura v petek,
10. 2. 2017, ob 9. uri in 15. uri; sobota, 11. 2. 2017, ob 9. uri;
– Šolski center Ptuj – Elektro in računalniška šola na lokaciji
VIČAVA 1)
– Izobraţevalni center Piramida Maribor, petek, 10. 2. 2017, od
9. do 12. ure in od 15. do 17. ure; v soboto, 11. 2. 2017, od 9.
do 12. ure

• Pomurska regija
– Gimnazija F. Miklošiča; PETEK: Gimnazija ob 9. uri in ob 15.
uri; Predšolska vzgoja ob 10.30 uri in 16. uri; SOBOTA:
Gimnazija ob 9. uri; Predšolska vzgoja ob 10. uri) – v novi
telovadnici.

PRILOGA I, 1. POGLAVJE, STR. 2– 8.

INFORMACIJE O:
• VRSTAH PROGRAMOV (2, 3, 4, gimnazija),

• SPLOŠNIH IN POSEBNIH VPISNIH POGOJIH,
ROKIH ZA PRIJAVE IN VPIS TER
• MERILIH ZA IZBIRO.

POSKUSNO IZVAJANJE NEKATERIH
PROGRAMOV V VAJENIŠKI OBLIKI, STR. 4-5
• Od šolske oblike se razlikuje po tem, da se večji
del praktičnega izobraževanja izvede pri
delodajalcu (56 tednov; šolska oblika 24 tednov
v 3 letih)
• Delodajalci na spletni strani MIZŠ, Vpis v
srednje šole, Učna mesta – povezava
• V primeru omejitve vpisa ima prednost kandidat,
ki bo najkasneje do 19. 6. 2017 predložil
vajeniško pogodbo (izvzet iz izbirnega postopka)
• Označiti na prijavnici.

Programi v letu 2017/2018
• Mizar - Šolski center Novo mesto, Šolski center
Slovenj Gradec
• Kamnosek – Srednja gradbena, geodetska in
okoljevarstvena šola Ljubljana
• Oblikovalec kovin-orodjar – Srednja poklicna
in strokovna šola Bežigrad; Šolski center Škofja
Loka
• Gastronomske in hotelske storitve – Srednja
šola Izola, Srednja šola za gostinstvo in
turizem Radenci

POSEBNI VPISNI POGOJI
• PSIHOFIZIČNA SPOSOBNOST (zdravniško
potrdilo izda pooblaščeni zdravnik, npr. program
Geostrojnik rudar, str. 2; Geotehnik, str. 2;
Umetniška gimnazija, str. 3; športni oddelki, str. 3).
• POSEBNA NADARJENOST OZ. SPRETNOST (npr.
Tehnik oblikovanja, Zobotehnik, Fotografski
tehnik, str. 2 - 3 ; Umetniška gimnazija; Potrdila
izdajo šole do 27. marca 2017).
• STAROST (npr. Umetniška gimnazija, modul
petje-instrument, str. 3).
• ŠPORTNI DOSEŢKI (npr. športni oddelek, str. 4)

• DODATNI POGOJ ZA VPIS V PROGRAM
WALDORFSKA GIMNAZIJA (razgovor, str. 4).

• Prijava za opravljanje preizkusov nadarjenosti
oziroma spretnosti in posredovanje dokazil o
športnih doseţkih, str. 4-5.
• Prijaviti se je treba najkasneje do 28. februarja 2017.
• Datumi in ure na posameznih šolah, str. 5; Srednja šola za
oblikovanje Maribor (sobota, 11. marec 2017, ob 8. uri;);
Srednja poklicna in tehniška šola MS (četrtek, 9. 3. 2017 ob
13. uri, učilnica 230); Konservatorij za glasbo in balet
Maribor (glasbena in plesna smer, četrtek, 9. 3. 2017 do
sobote, 11. 3.2017)

• Potrdila o športnih doseţkih je potrebno oddati do 28. 2.
2017, str. 6.
• Do 28. 2. 2017 se k preizkusu prijavijo tudi vsi tisti, ki
razmišljajo, da bodo prijavnico morebiti prenesli v prenosnem
roku (do 25. aprila 2017) ali se v program vpisali v 2. krogu;
enako program gimnazija (š), str. 6).

• PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI, str. 6.
• Prijavnica za vpis v začetni letnik, soglasje.
• Vsak odda samo eno izpolnjeno prijavnico.
• Poslati (s potrdili) najkasneje do 4. aprila 2017.

• Prijavnice izpolnjujemo in odpošljemo v šoli.

Roki, str. 6-7
• Najkasneje do 7. aprila 2017 bo Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport na spletnih straneh
objavilo informacijo o številu prijav za vpis.
• Če ne bo dovolj prijavljenih kandidatov, se program
ne bo izvajal; srednje šole bodo o tem obvestile
prijavljene kandidate.
• Do 25. aprila 2017 je možen prenos prijav za tiste,
ki so bili prijavljeni v roku (spremenjena odločitev;
program se ne izvaja).

• Po tem roku prenos prijav ne bo več mogoč, razen v
upravičenih primerih. str. 7).

VPIS, str. 7.
• Med 19. in vključno 22. junijem 2017 do 14. ure.
• Učenci, ki so prijavljeni v programe z
omejitvijo vpisa, bodo sodelovali v
izbirnem postopku.
• Vpis po 1. krogu (med 19. in 22. 6.
2017).
• 30. junija 2017 do 14. ure, rezultati 2.
kroga. Vpis do 4. julija 2017, do 14. ure.

• Prosta mesta bodo objavljena na spletnih straneh
MIZŠ do 5. julija 2017.
• Srednje šole prijave sprejemajo dokler imajo prosta
mesta, vendar najdlje do 31. avgusta 2017.

MERILA ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA,
IZBIRNI POSTOPEK IN ROKI, STR. 7.
• Učenci bodo o omejitvi obveščeni s strani šol
najpozneje do 6. junija 2017. MIZŠ objavi na spletni
strani 30. maja 2017.
• Merila (175 točk z učnega uspeha).
• Gimnazija (š): k točkam iz učnega uspeha se
prištejejo točke pridobljene za status športnika
(status A - 10 točk, status B - 5 točk).

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa
Razred/predmet

7. razred

8. razred

9. razred

5

5

5

MATEMATIKA

5

5

5

TUJI JEZIK

5

5

5

LIKOVNA UMETNOST

5

5

5

GLASBENA UMETNOST

5

5

5

GEOGRAFIJA

5

5

5

ZGODOVINA

5

5

5

5

5

/

/

5

5

KEMIJA

/

5

5

BIOLOGIJA

/

5

5

NARAVOSLOVJE

5

/

/

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

5

5

/

5

5

5

55

65

55

SLOVENŠČINA

DOMOVINSKA IN DRŢAVLJANSKA KULTURA
TER ETIKA
FIZIKA

ŠPORT
SKUPAJ: 175

Kako se izvede izbira?

PRIMER: Program Predšolska vzgoja; vpisali bodo 10 novincev.
Prijavljenih je 16 kandidatov.
Učenec 1
Učenec 2
Učenec 3
Učenec 4
Učenec 5
Učenec 6
Učenec 7
Učenec 8
Učenec 9
Učenec 10
Učenec 11
Učenec 12
Učenec 13
Učenec 14
Učenec 15
Učenec 16

123 točk
123 točk
121 točk
120 točk
120 točk
120 točk
119 točk
118 točk
116 točk, NPZ 106
116 točk, NPZ 105
116 točk, NPZ 103
114 točk
112 točk
110 točk
108 točk
108 točk

Izbirni postopek in roki, str. 8.
• V prvem krogu izbira za 90% razpisanih mest.
• O rezultatih izbire bodo učenci obveščeni na šoli.
• MIZŠ objavi spodnje meje 1. kroga 23. junija 2017.
• V drugem krogu učenci kandidirajo na 10% prostih mest na vseh
srednjih šolah, ki bodo vpis omejile in na vsa še prosta mesta na drugih
srednjih šolah.

• V drugem krogu lahko učenci po prioritetnem vrstnem redu naštejejo do 10
programov.
• Namere oddajo do 27. junija 2017 (do 14. ure) na srednji šoli, na kateri so
prijavljeni.

• 30. junija 2017 (do 14. ure) bodo obveščeni o razvrstitvi na šoli, na
katero so oddali svoje namere za 2. krog.

Priloga I, II. poglavje
• II. POGLAVJE: Razmestitev programov
in obseg vpisa v srednje šole v šolskem
letu 2017/2018, str. 10 - 29.
• Podravska regija, str. 22- 23.
• Pomurska regija, str. 24.
• Abecedni vrstni red.
• Razmestitev programov in obseg vpisa v
programe zasebnih šol v šolskem letu
2017/2018, str. 29.

• Priloga II: Razpis za vpis v programe
poklicno – tehniškega izobraţevanja v
šolskem letu 2017/2018.
• Priloga III: Razpis za vpis v poklicne tečaje.
• Priloga IV: Razpis za vpis v Maturitetni tečaj v
šolskem letu 2017/2018.

• Priloga V: Razpis izbirnih predmetov
splošne mature.

• Priloga VI: Razpis za sprejem učencev in
dijakov v dijaške domove v šolskem letu
2017/2018.

• Prosta mesta za novince v dijaških domovih.

• Razpis učnih mest.

• Učna mesta – Trgovinska zbornica
•Učna mesta – Obrtna zbornica Slovenije

•Vajeniška učna mesta

Kaj vprašati na informativnem dnevu?
•
•
•
•

•
•
•
•
•

V katere projekte je vključena šola?
Kaj razvija/ponuja poleg rednega programa?
Kakšna je možnost izbire predmetov?
Kakšno je povezovanje šole s podjetji (tudi
moţnost zaposlovanja)?
Kako je organizirano praktično izobraţevanje?
Kakšna je uspešnost dijakov pri zaposlovanju, maturi,
vpisu na študij?
Kako se spoprijemajo s problematiko učno neuspešnih
dijakov?
Ali ponujajo pripravo na 5. predmet? Katere
predmete ponujate?
Kam se lahko vpiše dijak, ki zaključi šolanje po
vašem programu? Kakšne so realne moţnosti
nadaljevanja?

Štipendije
Informacije na straneh Javnega štipendijskega,
razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada
RS.
Dunajska 22, Ljubljana, tel.: 01 / 434 10 81
www.sklad-kadri.si
info@sklad-kadri.si

Vrste štipendij
• Zoisove štipendije
• Državne štipendije

• Kadrovske štipendije
•Štipendije za deficitarne poklice
•Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu

•Ad futura (mednarodna mobilnost)

Zoisove štipendije
• Kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov. Podeljuje
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
RS - www.sklad-kadri.si
• Merilo: izjemen dosežek in povprečna ocena najmanj 4,7
v zaključnem razredu;
• Kot izjemen dosežek se štejejo najvišja mesta na
državnih (zlato in srebrno priznanje) in mednarodnih
tekmovanjih
• Razpis objavljen do konca junija 2017;
• Višina: 120 € + dodatki; pri uveljavljanju dodatka za
bivanje priložiti dokazila o začasnem bivališču;

Drţavne štipendije

• Dodeljuje jih Center za socialno delo na enotni vlogi za
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev;
• Pogoj: ponovno štipendije tudi za mladoletne dijake,
vezano na status
• Merilo: pravica se ugotavlja po določbah Zakona o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev na podlagi vloge
podane na CSD;
• Rok: kadarkoli tekom leta (priporočljivo oddati v
avgustu 2017, da bo ob izpolnjevanju pogojev, dijak
upravičen do prejemanja s septembrom 2017);
• Upravičenost: s prvim dnem naslednjega meseca po
oddaji vloge;
• Višina: od 35 € do 95 € plus dodatki; pri uveljavljanju
dodatka za bivanje priložiti dokazila o začasnem
bivališču;
• Podrobnejše pogoje najdete na spletni strani Ministrstva za delo,

družino in socialne zadeve
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje

Kadrovske štipendije
• Sklad ali Regionalna razvojna agencija sofinancira
kadrovske štipendije delodajalcem, ki dodeljujejo
kadrovske štipendije za izobraževanje
• Med višjimi štipendijami;
• Možnost opravljanja prakse;
• Možnost kasnejše zaposlitve;
• Sklad objavlja potrebe delodajalcev na svoji spletni
strani http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica

Na spletnih straneh Javnega štipendijskega, razvojnega,
invalidskega in preživninskega sklada RS so objavljene
tudi štipendije za mednarodno mobilnost.

Štipendije za deficitarne poklice
• Na podlagi javnega razpisa jih dodeli Javni
sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje
www.sklad-kadri.si
• Višina: 100 €
• Vlogo bo moţno oddati od 15. 6. 2017 do
20. 9. 2017.
• 1000 štipendij
•
•
•

Merila:
višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole,
višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne
šole oziroma višja povprečna ocena strokovnih predmetov, če vlagatelj
letos prvič prehaja na srednje poklicno izobraževanje iz nižjega
poklicnega izobraževanja

Letošnji nabor deficitarnih poklicev:
1. kamnosek
2. mehatronik operater
3. izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij
4. inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij
5. oblikovalec kovin orodjar/orodjarka
6. elektrikar/električarka
7. avtokaroserist/avtokaroseristka
8. pek/pekarka
9. slaščičar/slaščičarka
10. mesar/mesarka
11. tapetnik/tapetničarka
12. mizar/mizarka
13. zidar/zidarka
14. tesar/tesarka
15. klepar-krovec/kleparka-krovka
16. izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje
17. slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka
18. pečar– polagalec keramičnih oblog / pečarka-polagalka keramičnih oblog
19. gozdar/gozdarka
20. dimnikar/dimnikarka
Dvojezični izobraţevalni programi:
21. ekonomski tehnik/ekonomska tehtnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku
22. mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
23. strojni tehnik/strojna tehtnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
24. kemijski tehnik/kemijska tehtnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

Kombiniranje štipendij
• Kadrovska se lahko kombinira z drugimi, razen
s štipendijo za deficitarne poklice.
• Štipendija za deficitarne poklice se lahko
kombinira z drugimi, razen s kadrovsko.
• Štipendija Ad futura se lahko kombinira z
vsemi.
• Zoisova in državna štipendija se ne
kombinirata.

VPRAŠANJA

Hvala za pozornost.

Ţelim vam, da izberete
PRAVI POKLIC ZASE.

Viri
• Spletne strani Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_sre
dnje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsk
o_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/
• http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_sre
dnje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsk
o_izobrazevanje/srednjesolski_izobrazevalni_programi/

• Javni štipendijski, razvojni, invalidski in
preživninski sklad RS

