
RAZPIS 2015/2016



POJASNILA in NAVODILA

 Letos le v elektronski obliki.

 VSEBINA PRILOG

 PRILOGA 1 (informacije namenjene učencem in učenkam po
zaključeni osnovni šoli)

 PRILOGA 2 (informacije za vpis v +2 programe)

 PRILOGA 6 (dijaški domovi)

 Vsi programi so razpisani pogojno.



INFORMATIVNI DAN

 V petek, 13. februarja 2015,

ob 9. in 15. uri

 V soboto, 14. februarja 2015,

ob 9. uri

 Bodi pozoren: dodatne informacije o izvedbi 
informativnega dneva za posamezne šole.



I. POGLAVJE II. POGLAVJE

Informacije o vrstah
programov, splošnih in
posebnih vpisnih pogojih,
rokih za prijave in vpis ter
merilih za izbiro za programe
nižjega in srednjega
poklicnega izobraževanja,
srednjega strokovnega
oziroma tehniškega
izobraževanja in gimnazij v
šolskem letu 2015/2016.

Informacije o razmestitvi

programov nižjega in

srednjega poklicnega

izobraževanja, srednjega

strokovnega oziroma

tehniškega izobraževanja

in gimnazij ter obsegu

vpisa v srednje šole za

šolsko leto 2015/2016

PRILOGA I



PRILOGA 1, I. POGLAVJE
VRSTE PROGRAMOV IN SPLOŠNI TER POSEBNI POGOJI ZA VPIS

 Programi nižjega poklicnega izobraževanja

 Programi srednjega poklicnega izobraževanja

 Programi srednjega strokovnega in tehniškega 
izobraževanja

 Gimnazijski programi



Programi nižjega poklicnega izobraževanja

 POGOJ:
Osnovnošolska obveznost in uspešno zaključen najmanj 7. razred OŠ.

 TRAJANJE:
Dve leti.

 ZAKLJUČEK:
Zaključni izpit

 MOŢNOSTI:
Po uspešno zaključenem programu se lahko vpišejo v 
 srednje poklicno izobraževanje ali 
 srednje strokovno in tehniško izobraževanje.



Programi srednjega poklicnega izobraževanja

 POGOJ:
Uspešno zaključena osnovna šola.

 TRAJANJE:
Tri leta.

 ZAKLJUČEK:
Zaključni izpit.

 MOŢNOSTI (po uspešno zaključenem programu):
 Srednje poklicno-tehnično izobraževanje (+2).
 Maturitetni tečaj.



Programi srednjega poklicnega izobraževanja

 POSEBNOSTI:

Psihofizična sposobnost:

Rudarstvo (geostrojnik rudar)

Potrdilo o tem, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po

programu izda pooblaščeni zdravnik.

(OPOMBA: prej tudi frizer)



Program srednjega strokovnega oz. 
tehniškega izobraževanja

 POGOJ:
Uspešno zaključena osnovna šola.

 TRAJANJE:
Štiri leta.

 ZAKLJUČEK:
Poklicna matura.

 MOŢNOSTI:
 Študijski programi višje strokovne, visoke strokovne.
 Z opravljenim izpitom iz enega od maturitetnih predmetov pa 

tudi v posamezne univerzitetne programe.
(glej RAZPIS za vpis na fakultete)



Program srednjega strokovnega oz. 
tehniškega izobraževanja

 POSEBNOSTI

Psihofizična sposobnost:

Rudarstvo (geotehnik)

Posebna nadarjenost oz. spretnost:

Zobotehnik (preizkus ročnih spretnosti …)

Fotografski tehnik (preizkus likovne nadarjenosti …)

Tehnik oblikovanja (preizkus likovne nadarjenosti …)



Gimnazijski programi

 POGOJ:
Uspešno zaključena osnovna šola.
Umetniška gimnazija in gimnazija s športnimi oddelki – posebni
pogoji.

 TRAJANJE:
Štiri leta.

 ZAKLJUČEK:
Splošna matura.

 MOŢNOSTI:
 Vsi gimnazijski programi omogočajo pripravo na nadaljnji 

univerzitetni študij.



Gimnazijski programi

 Splošna gimnazija

 Gimnazija s športnim oddelkom
(Različica splošne s poudarkom na usklajevanju športnih in splošnih obveznosti.)

 Klasična gimnazija
(Različica splošne z obvezno latinščino in večjim poudarkom na humanističnih
predmetih.)

 Tehniška gimnazija
(Poleg splošnih obsega tudi strokovne predmete.)

 Ekonomska gimnazija
(Omogoča poglabljanje znanja na ekonomskem področju.)

 Umetniška gimnazija
(Omogoča izobraževanje v štirih smereh: glasbeni, plesni, dramsko-gledališki, likovni.)



Gimnazijski programi

 POSEBNOSTI

Psihofizična sposobnost:

Umetniška gimnazija (glasbena smer, plesna smer)

Gimnazija (športni oddelek)

Ekonomska gimnazija (športni oddelek v poskusu)

Potrdilo o tem, da ni zdravstvenih ovir za

izobraževanje po programu izda pooblaščeni

zdravnik.



Gimnazijski programi

Posebna nadarjenost oz. spretnost:

Umetniška gimnazija

 Likovna smer (preizkus likovne nadarjenosti …)

 Glasbena smer (preizkus glasbene nadarjenosti …)

 Plesna smer (balet – preizkus znanja baleta; sodobni ples –
preizkus posebni nadarjenosti za ples …)

Starost:

Umetniška gimnazija (glasbena smer)



Gimnazijski programi

Športni doseţki
 Športni oddelek programa gimnazije
 Športni oddelek ekonomske gimnazije v poizkusu

Status A
Status B
Status C

Na podlagi dokazil izda šola potrdilo o izpolnjevanju športnih
dosežkov.

Waldorfska gimnazija
Predhodni razgovor s starši in otrokom.



SHEMA 
ŠOLSKEGA 
SISTEMA V 
SLOVENIJI

 http://www.mizs.gov.si/fileadmi
n/mizs.gov.si/pageuploads/minis
trstvo/Zgradba_sistema_izobraze
vanja_2014_15_slo.pdf

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/ministrstvo/Zgradba_sistema_izobrazevanja_2014_15_slo.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/ministrstvo/Zgradba_sistema_izobrazevanja_2014_15_slo.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/ministrstvo/Zgradba_sistema_izobrazevanja_2014_15_slo.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/ministrstvo/Zgradba_sistema_izobrazevanja_2014_15_slo.pdf


Prijava za opravljanje preizkusov nadarjenosti oziroma 
spretnosti in posredovanje dokazil o športnih dosežkih

 ROK PRIJAVE za opravljanje preizkusov oz. spretnosti:

do 27. februarja 2015 na šolo na katero se bodo
vpisali (oz. je ena od izbir).

Obrazci za prijavo na:
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_iz

obrazevanje/dokumentacija_v_ss/#c17947

 KDAJ BODO POTEKALI: (str. 5)

 Šole bodo kandidatom,ki bodo uspešno opravili preizkus, 
najkasneje do 27. marca 2015 o tem izdale potrdilo.

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/


Prijava za opravljanje preizkusov nadarjenosti oziroma spretnosti in 
posredovanje dokazil o športnih dosežkih

 ROK oddaje dokazil o športnih dosežkih:

Najkasneje do 27. februar 2015

 Zdravniško potrdilo

 Izpolnjen obrazec na katerem nacionalna panožna športna zveza potrdi, 
da je kandidat pri njej registriran …

 S strani društva podpisan obrazec, izjava trenerja, podatki o treningih, 
tekmovanjih …

 Potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije – če ga kandidat ima.

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednj
esolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/#c17947

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/


Prijava

 ENA izpolnjena prijavnica – ENA izbira.

+ dokazila (v kolikor so potrebna)

 Izjema: tisti, ki se vpisujejo vzporedno v program

umetniške gimnazije: glasbena in plesna smer

 MŠŠ-2-1,20/08

 Izpolnili in odposlali jih bomo v šoli (Če želite?).



Prijava in ROKI

 ODDAJA PRIJAVNICE:

3. april 2015 (najkasneje)

 Predložiti potrebna dokazila:
 Potrdilo o psihofizični sposobnosti

 Potrdilo o opravljenem preizkusu, če ga ni izdala šola, na katero se prijavlja.

 Potrdilo o izpolnjevanju športnih pogojev, če ga ni izdala šola, na katero se prijavlja.

9. april 2015 MIZŠ na svojih spletnih straneh objavi informacijo o številu 
prijav za vpis.
Če ni dovolj kandidatov šola o tem obvesti.

24. april 2015 (do) Kandidati imajo možnosti prenesti prijavo iz zgoraj 
navedenih razlogov (ali drugih razlogov).

1. julij 2015 Vpisni postopek zaključen.



PRILOGA 1, I. POGLAVJE
VPIS in merila 

Če bo število prijavljenih učencev in dijakov (tudi po prenosu prijav) večje od
razpisnega števila mest, bo šola s soglasjem ministrstva sprejela sklep o
omejitvi vpisa.

MERILA

1.
 Zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda. 

(175 možnih točk)

 Gimnazija, športni oddelek 
(do 10 točk, 5 za status B, 10 za status A)

2.
 Če se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk upoštevajo 

rezultate NPJ-jev iz SLJ in MAT.
 rezultati NPZ, na podlagi predhodnega soglasja staršev

3. junij 2015 MIZŠ na spletni strani objavi šole (programe) katere 
bodo omejile vpis.



IZBIRNI POSTOPEK in ROKI

1. KROG

 Šole, ki bodo omejile vpis bodo v 1. krogu zapolnile 90 % 
razpisnih mest.

2. KROG

 V 2. krogu izbirnega postopka lahko sodelujejo le tisti 
kandidati, ki se po 1. krogu izbirnega postopka niso uvrstili 
na izbrano šolo. Lahko pa kandidirajo na 10 % prostih 
mest, pa tudi na vsa ostala prosta mesta na drugih srednjih 
šolah.

19. junij 2015 MIZŠ objavi spodnje meje 1. kroga izbirnega postopka

(do) 
23. junij 2015 

Po prioritetnem vrstnem redu naštejejo 10 šol 
(programov) in prijavo oddajo na šoli, na katero so 
prijavljeni.



IZBIRNI POSTOPEK in ROKI

17. – 19. junij 2015 Prijavljeni učenci izbranim šolam predložijo dokazila o 
izpolnjevanju vpisnih pogojev.

19. junij 2015 Zaključen 1. krog.
Učenci, prijavljeni na šole brez omejitve vpisa, bodo 
vpisani.
Učenci, prijavljeni na šole z omejitvijo vpisa in ki so bili 
izbrani, bodo vpisani.

23. junij 2015 (do) Po prioritetnem vrstnem redu naštejejo 10 šol 
(programov) in prijavo oddajo na šoli, na katero so 
prijavljeni.

29. junij 2015 Zaključen 2. krog.

3. julij 2015 Objavljena preostala prosta vpisna mesta.
Šole vpisujejo do zapolnitve prostih mest.

31. avgust 2015 Zaključen 3. krog.



PRILOGA 1, POGLAVJE II
Razmestitveni programi in obseg vpisa v srednje šole v šolskem letu 
2015/2016

RAZPIS 2015/2016

Po regijah:
 strani 9 – 27 

Zasebne šole:
 stran 28

Informacije o:
 Vzgojno izobraževalnem zavodu
 Programu
 Naziv poklicne/strokovne izobrazbe
 Trajanje izobraževanja
 Predvideno število mest za novince

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/


PRILOGA 2
Razmestitev programov in obseg vpisa v poklicno-tehniško 
izobraževanje v šolskem letu 2015/2016

Tu so informacije o +2.

Pomembne za tiste, ki se vpisujejo v nižje-poklicno

izobraževanje (2) in srednje poklicno izobraževanje(3).



PRILOGA 6

Razpis za sprejem učencev in dijakov v dijaške domove v šolskem letu 2015/2016 



POMOČ

 www.mojaizbira.si

 http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/

 CIPS Postojna (Center za informiranje in poklicno 
svetovanje)

Ljubljanska 5a, 6230 Postojna

 Tjaša Prudič, šolska svetovalna delavka

(po dogovoru: tel. št. :0590 975 30 ali 040 206 931 ali e-
naslov: tjasa.prudic@guest.arnes.si)

http://www.mojaizbira.si/
http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/

