
RAZPIS 
2022/2023



NOVOSTI

■ Novi izobraževalni programi:

– predšolska vzgoja (šolski center Postojna)

– tehniška gimnazija (SGGOŠ)

– gimnazija (Srednja šola za gastronomijo in turizem)

– program frizerski tehnik (PTI +2)



POJASNILA in NAVODILA

■ 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 4 (informacije v zvezi z maturitetnim tečajem)
– PRILOGA 6 (dijaški domovi)

■ Vsi programi so razpisani pogojno.



INFORMATIVNI DAN

■ V petek, 11. februarja 2022, 

ob 9. in 15. uri.

Ni pouka.

■ V soboto, 12. februarja 2022,

ob 9. uri.

■ Informativni dnevi bodo izvedeni virtualno.
Spremljajte spletne strani izbranih srednjih šol.



SREDNJE POKLICNO 
IZOBRAŽEVANJE (3 leta)

■ POGOJ

Uspešno zaključena osnovna šola ali program nižjega poklicnega

izobraževanja.

■ TRAJANJE

Tri leta.

■ ZAKLJUČEK

Zaključni izpit.

■ MOŽNOSTI (po uspešno zaključenem programu):

 srednje poklicno-tehnično izobraževanje (+2) ali

 maturitetni tečaj.



SREDNJE POKLICNO 
IZOBRAŽEVANJE (3 leta)

■ POSEBNOSTI

Psihofizična sposobnost:

 rudarstvo (geostrojnik rudar).

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

pooblaščeni zdravnik.



SREDNJE STROKOVNO OZ. 
TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (4 leta)

■ POGOJ

Uspešno zaključena osnovna šola ali program nižjega poklicnega izobraževanja.

■ TRAJANJE

Štiri leta.

■ ZAKLJUČEK

Poklicna matura.

■ MOŽNOSTI:

 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).



SREDNJE STROKOVNO OZ. 
TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (4 leta)

■ 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 (razen smer gledališče – film) in gimnazija s športnimi oddelki –
posebni pogoji.

■ TRAJANJE

Štiri leta.

■ ZAKLJUČEK

Splošna matura.

■ MOŽNOSTI:

 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, gledališče in film, likovni.



GIMNAZIJSKI PROGRAMI
■ POSEBNOSTI

Psihofizična sposobnost:

 umetniška gimnazija 
(glasbena smer - modul B in C ter plesna smer - modul A in B),

 gimnazija (športni oddelek),

 ekonomska gimnazija (športni oddelek).

Potrdilo o tem, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu, izda pooblaščeni 

zdravnik glasbena smer modul B in C – specialist foniater. 



GIMNAZIJSKI PROGRAMI
■ POSEBNOSTI

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 …).



GIMNAZIJSKI PROGRAMI
Športni dosežki

■ Kandidati morajo biti registrirani športniki, kar je razvidno iz uradne Evidence 
registriranih in kategoriziranih športnikov.

■ Predložiti morajo potrdilo nacionalne panožne zveze, ki vsebuje: izjavo trenerja 
o sodelovanju s športnim koordinatorjem in podatke o doseženih rezultatih v 
zadnjih dveh letih.

Status A

Status B

Status C

Na podlagi dokazil izda šola potrdilo o izpolnjevanju športnih dosežkov.

Waldorfska gimnazija

Predhodni razgovor s starši in otrokom.



VAJENIŠKA OBLIKA IZVAJANJA 
■ Večji del izobraževanja se izvede pri delodajalcih (50 % programa se izvede kot 

praktično usposabljanje).

■ PROGRAMI V LETOŠNJEM LETU (v razpisu označeni z *)
– mizar 
– kamnosek (Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana)
– oblikovalec kovin – orodjar (Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad)
– gastronomske in hotelirske storitve (Srednja šola Izola)
– steklar
– papirničar (Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad)
– slikopleskar – črkoslikar
– strojni mehanik
– zidar (Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana)
– elektrikar 
– mehatronik operater (Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad)
– klepar (Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad
– avtoserviser (Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad)
– avtokaroserist (Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad)

■ Delodajalci z razpoložljivimi delovnimi mesti so objavljeni na spletni stani MIZŠ. 

■ V primeru omejitve vpisa ima prednost tisti kandidat, ki ima vajeniško pogodbo.

■ V prijavnici zapis: mizar – vajeniška oblika. 



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

■ ROK PRIJAVE za opravljanje preizkusov oz. spretnosti:
do 2. marca 2022 na šolo na katero se bodo vpisali 
(oz. je ena od izbir).

■ ROK ODDAJE dokazil o športnih dosežkih je 2. marec 2022.

■ Obrazci za prijavo na preizkus posebne nadarjenosti in obrazci za 
izkazovanje športnih dosežkov:
https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-za-opravljanje-preizkusov-
nadarjenosti-znanja-in-spretnosti-in-izpolnjevanje-posebnih-pogojev-
za-vpis/

■ Preizkusi bodo potekali: stran 6-7, lahko tudi na daljavo ali 
razporejeni na več dni.

■ Šole bodo kandidatom, ki bodo uspešno opravili preizkus, 
najkasneje do 28. marca 2022 o tem izdale potrdilo o uspešno 
opravljanjem preizkusu, uvrstitvi v status A, B ali C. 



PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI

■ ENA izpolnjena prijavnica – ENA izbira.
+ dokazila (v kolikor so potrebna)
– Izjema: tisti, ki se vpisujejo vzporedno v program

umetniške gimnazije: glasbena in plesna smer

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

■ ROK ODDAJE PRIJAVNICE: 4. april 2022.

■ ! Preveriti ali je potrebno poslati še kakšna dokazila.



PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI

■ 8. april 2022

■ MIZŠ objavi informacijo o številu prijav za vpis 
(!premalo prijav – programa se ne razpiše)

– PRIMER:

■ do 25. aprila 2022 možno prenesti prijavo



PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI

■ objavljen seznam srednjih šol, ki bodo omejile vpis (Sklep o 
omejitvi vpisa – najkasneje 27. maja 2022)

– PRIMER:

■ Vsi prijavljeni učenci praviloma med 16. in vključno 21. junijem 
2022, do 14.00 ure, izbranim šolam predložijo dokazila o 
izpolnjevanju vpisnih pogojev.

– Učenci, prijavljeni na šole brez omejitve vpisa, bodo vpisani.

– Učenci, prijavljeni na šole z omejitvijo vpisa, bodo sodelovali v 
izbirnem postopku.



PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI

■ MERILA ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA

– Zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda 
(175 možnih točk).
■ umetniška gimnazija – uspešno opravljen preizkus nadarjenosti 

+ ista merila – 175 točk

■ gimnazija, športni oddelek (10 točk – A, 5 točk – B)

– NPZ – slovenščina in matematika
■ rezultati NPZ, na podlagi predhodnega soglasja staršev na 

vpisnici. 



PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI

■ 1. KROG
– Šole, ki bodo omejile vpis bodo v 1. krogu zapolnile 90 % razpisnih 

mest.
– 21. junij 2022 – objavljene spodnje meje.

■ 2. KROG
– V 2. krogu izbirnega postopka lahko sodelujejo le tisti kandidati, ki 

se po 1. krogu izbirnega postopka niso uvrstili na izbrano šolo ali 
zaradi popravnih izpitov niso mogli v 1. krogu sodelovati. 

– Lahko kandidirajo na 10 % prostih mest, pa tudi na vsa ostala 
prosta mesta na drugih srednjih šolah.

– do 24. junija 2022 (do 15.00) po prioritetnem vrstnem redu 
naštejejo 10 šol (programov) in prijavo oddajo na šoli, na katero so 
prijavljeni.

– 30. junij 2022 zaključek 2. kroga, 1. julij 2022 vpis.

■ 3. KROG
– 4. julija 2022 objavljena prosta mesta
– do 31. avgusta 2022, do zasedbe mest



PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI

2. marec 2022 Prijava na opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti

Oddaja dokazil o športnih dosežkih

4. april 2022 PRIJAVNICA

8. april 2022 Stanje prijav

do 25. aprila 2022 Možnost prenosa prijav 

27. maj 2022 Sklep o omejitvi vpisa

16. – 21. junij 2022
(do 14.00)

Prijavljeni učenci izbranim šolam predložijo dokazila o izpolnjevanju 
vpisnih pogojev.

21. junij 2022 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.

Učenci, ki niso bili sprejeti, bodo na šolah seznanjeni s prostimi 
vpisnimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali.

do 24. junij 2022
30. junij 2022
1. julij 2022

Zaključen 2. krog.

4. julij 2022
(najkasneje)

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

31. avgust 2022 Zaključen 3. krog.



Razmestitveni programi in obseg vpisa v 
srednje šole v šolskem letu 2022/2023

Po regijah:

■ strani 11 – 30

Zasebne šole:

■ stran 31

Informacije o:

■ Vzgojno izobraževalnem zavodu

■ Programu

■ Naziv poklicne/strokovne izobrazbe

■ Trajanje izobraževanja

■ Predvideno število mest za novince



Razmestitev programov in obseg vpisa v 
poklicno-tehniško izobraževanje v 
šolskem letu 2022/2023

Tu so informacije o +2.

Pomembne za tiste, ki se vpisujejo v nižje-poklicno

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



Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

ŠTIPENDIJE

Irena Kuntarič Hribar

direktorica

Ljubljana, februar 2021



DEJAVNOSTI SKLADA

 ŠTIPENDIRANJE

 VLAGANJE V RAZVOJ KADROV

 SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV

 ZAGOTAVLJANJE PRAVIC DELAVCEM OB INSOLVENTNOSTI DELODAJALCA

 ZAGOTAVLJANJE PRAVICE OTROK DO NADOMESTILA PREŽIVNINE

 MEDNARODNA IZTERJAVA PREŽIVNIN



Spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov.

Splošni pogoji za pridobitev:

 državljanstvo

 starost

 status dijaka ali študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih

 ustrezna izobraževalna ustanova in izobraževalni program v Sloveniji ali
tujini

 status glede opravljanja dela oziroma brezposelnosti

 neupravičenost do štipendij, ki niso združljive s Zoisovo štipendijo

ZOISOVE ŠTIPENDIJE



Posebni pogoji za pridobitev:

 izjemen dosežek iz znanja, raziskovanja, razvoja ali umetnosti IN

 ustrezna povprečna ocena

Sprememba z interventnim zakonom zaradi Covid-19:

 pogoji za dodelitev Zoisove štipendije so še vedno enaki (šolski uspeh, izjemni
dosežki …), spremenilo se je le časovno obdobje upoštevanja tekmovanj.
Tekmovanja, ki so bila organizirana v letu 2019/2020, se torej niso upoštevala
kot ustrezni dosežki, so se pa upoštevala tekmovanja iz preteklih let.

ZOISOVE ŠTIPENDIJE
Lani:

- 4,7 in 3 točke
- 4,77 in 2,5 točk



 sklad objavi razpis na spletni strani do konca junija

 rok za oddajo vlog je določen v vsakokratnem razpisu: za dijake v začetku
septembra, za študente pa v začetku oktobra

 letos bo možno vlogo oddati tudi že elektronsko

ZOISOVE ŠTIPENDIJE



So namenjene spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za
poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev.

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

1. kamnosek 12. zidar/zidarka

2. mehatronik operater 13. tesar/tesarka

3. inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij 14. klepar-krovec/kleparka-krovka

4. oblikovalec kovin orodjar/orodjarka 15. izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje

5. elektrikar/elektrikarka 16. slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka

6. avtokaroserist/avtokaroseristka 17. pečar-polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka keramičnih oblog

7. pek/pekarka 18. gozdar/gozdarka

8. slaščičar/slaščičarka 19. dimnikar/dimnikarka

9. mesar/mesarka 20. steklar/steklarka

10. tapetnik/tapetničarka 21. tehnik/tehnica steklarstva

11. mizar/mizarka

22. ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku

23. avtoserviser/avtoserviserka (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku

24. predšolska vzgoja (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku

25. mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

26. strojni tehnik/strojna tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

27. kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

28. ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v madžarskem jeziku

Dvojezični izobraževalni programi: 



 razpis za šolsko leto 2021/2022 je bil objavljen 29. 1. 2021

 vlogo bo možno oddati od 14. 6. do 24. 9. 2021 (tudi prvič elektronsko)

 dodeljenih bo do 1000 štipendij

 mesečna višina štipendije znaša 102,40 evrov

 prejemanje štipendije ne vpliva na višino otroškega dodatka

 ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine
 dijak lahko istočasno prejema štipendijo za deficitarne poklice in državno

štipendijo/Zoisovo štipendijo

 v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za
napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več
kot eno leto.

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE



Sklad v sklopu programov Ad futura objavlja razpise za spodbujanje mednarodne
mobilnosti dijakov, študentov in strokovnjakov.

Spodbujanje mobilnosti v tujino:
 Štipendije Ad futura za izobraževanje v tujini (za dodiplomski in podiplomski študij)

 Štipendije Ad futura za študijske obiske v tujini

 Štipendije Ad futura za sodelovanje na mednarodnih tekmovanjih v tujini

 Posebni programi Ad futura za spodbujanje raziskovalne mobilnosti

EducationUSA center – informacije o študiju v ZDA

Spodbujanje mobilnosti v Slovenijo

ŠTIPENDIJE AD FUTURA



www.srips-rs.si

SPREMLJAJTE NAS NA  



DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

Državne štipendije (za mladoletne dijake)

■ vlogo za dodelitev državne štipendije 
vložijo starši oziroma zakoniti 
zastopniki na enotni vlogi za 
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

■ Državne štipendije lahko kombinirate s:
– sofinancirano kadrovsko 

štipendijo,
– štipendijo za deficitarne poklice,
– štipendijami Ad futura za 

študijske obiske in sodelovanje 
na tekmovanjih iz znanja ali 
raziskovanja.

Dohodkovni 
razred

Povprečni 
mesečni 

dohodek na 
osebo v 

eurih

Osnovna 
višina eurih 

za 
upravičenca 

do 18 let 
starosti

Osnovna 
višina v 
eurih za 

upravičenca 
nad 18 let 

starosti

1 do 319,01 97,28 194,56

2
od 319,02 
do 382,82

81,92 163,84

3
od 382,83 
do 446,62

66,56 133,12

4
od 446,63 
do 563,60

51,2 102,4

5
od 563,61 
do 680,56

35,84 71,68

+ dodatek za uspeh



KADROVSKE ŠTIPENDIJE

https://www.srips-rs.si/sl/stipendije/izmenjevalnica



INFORMACIJE

■ www.mojaizbira.si

■ Spletne strani srednji šol

■ Spletna stran naše šole – zavihek svetovalno delo – kariera

■ MSTeams EKIPA KARIERNA ORIENTACIJA

■ https://www.vkotocka.si/ VEM KAM GREM

■ Kam in Kako – profil otroka

■ Zavod za zaposlovanje

■ Vpisnik

■ Razpis

■ Gradivo, ki ste ga že prejeli



NASVETI

■ Informativni dnevi

■ Možnost „ogleda“ srednjih šol (oddaljenost)

■ Urnik, predmetnik

■ 5. predmet

■ Jeziki

■ Interesne dejavnosti

■ Učne navade, ocene, sodelovanje z učitelji.

■ MOŽNOST RAZGOVORA – pišite mi
tjasa.prudic@guest.arnes.si


