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POMEMBNE INFORMACIJE ZA UČENCE, KI SE VPISUJEJO V SREDNJO ŠOLO 

1 VRSTE SREDNJEŠOLSKIH PROGRAMOV 

1. 1 NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE  (NPI) 

Pogoji za vpis:  

▪ dokončana osnovnošolska obveznost (9 let šolanja) in hkrati uspešno končan najmanj 7. razred osnovne šole. 

▪ uspešno zaključena osnovna šola po prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom (NIS). 

Trajanje izobraževanja: 2 leti 

Zaključek izobraževanja: zaključni izpit. 

Možnosti nadaljevanja: srednje poklicno izobraževanje ali srednje strokovno oz. tehniško izobraževanje 

1. 2 SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (SPI) 

Pogoji za vpis: 

▪ uspešno zaključena osnovna šola  (uspešno zaključen 9. razred). 

Posebni pogoji za določene programe: 

- psihofizična sposobnost – za program »rudarstvo – geostrojnik rudar« (potrebno zdravniško potrdilo). 

Trajanje izobraževanja: 3 leta 

Zaključek izobraževanja: zaključni izpit (obseg in zgradba odvisna od izobr. programa)  

Možnosti nadaljevanja: srednje poklicno-tehniško izobraževanje (PTI), to je »program +2«, ki traja dve leti in se 

konča s poklicno maturo. Novost: Frizerski tehnik (PTI) za tiste,  ki so predhodno uspešno zaključili srednje poklicni program Frizer - ŠC Krško-Sevnica, Srednja šola Sevnica 

Vajeniška oblika programov srednjega poklicnega izobraževanja (vajeništvo) 

Prednosti vajeniške oblike: 

- vsaj 50 % izobraževalnega programa se izvede kot praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih (cca. 56 tednov v 

3-eh letih); 

- zgodnejši stik s potencialnim delodajalcem,  več možnosti za zaposlitev; 

- vajeniška nagrada (1. leto cca. 250 evrov/mesec; 2. leto cca. 300 evrov/mesec, 3. leto cca. 400 evrov/mesec  - podatki 

za leto 2021/22),                              *Vajeniški programi so v razpisu označeni z rdečo barvo in zvezdico. 

- nabiranje praktičnih izkušenj. 

 

- 14 vajeniških programov: Mizar, Kamnosek, Oblikovalec kovin – orodjar, Gastronomske in hotelske storitve, Steklar, 

Papirničar, Slikopleskar – črkoslikar, Strojni mehanik, Zidar, Elektrikar, Mehatronik operater, Klepar – krovec, 

Avtoserviser, Avtokaroserist.  

 
- šolska in vajeniška oblika sta enakovredni (enak standard izobrazbe, enaka poklicna kvalifikacija, enaka možnost 

za nadaljevanje izobraževanja), 

 

- delodajalce, pri katerih so na voljo vajeniška učna mesta, lahko kandidati najdejo na spletni strani Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport pod rubriko »Vpis v srednje šole« v razdelku »Učna mesta« na povezavi: 

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/  ter na www.mojaizbira.si. 

 

- V primeru omejitve vpisa v izobraževalni program na izbrani šoli, kjer se bo izvajal program tudi v vajeniški obliki, ima pri 

vpisu kandidat, ki bo v roku predložil vajeniško pogodbo (pogodba med vajencem in delodajalcem), to je najkasneje 

do začetka izbirnega postopka (16. 6. 2022), prednost pred kandidati, ki se bodo v ta program prijavili v šolski 

obliki izvedbe izobraževalnega programa. Kandidat s pravočasno dostavljeno vajeniško pogodbo, bo namreč izvzet iz 

izbirnega postopka. 

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/
http://www.mojaizbira.si/
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1. 3 SREDNJE STROKOVNO OZ. TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (SSI, STI) 

Pogoji za vpis: 

▪ uspešno zaključena osnovna šola  (uspešno zaključen 9. razred). 

Posebni pogoji za določene programe: 

- psihofizična sposobnost – za program »rudarstvo - geotehnik« (potrebno zdravniško potrdilo). 

- posebna nadarjenost oz. spretnost – za program: zobotehnik, fotografski tehnik, tehnik oblikovanja (potrebno opraviti preizkus 

nadarjenosti oz. preizkus spretnosti) 

Trajanje izobraževanja: 4 leta 

Zaključek izobraževanja: poklicna matura  s 4 predmeti:  

(1) slovenščina; (2) matematika ali tuj jezik; (3) temeljni strokovno-teoretični predmet;  

(4) izdelek/projektna naloga/storitev/nastop + zagovor 

Možnosti nadaljevanja: v študijskih programih za pridobitev višje strokovne, visoke strokovne izobrazbe, z 

opravljenim izpitom iz enega od predmetov splošne mature (»peti predmet«) pa tudi v posameznih študijskih 

programih za pridobitev univerzitetne izobrazbe. 

1. 4 GIMNAZIJA 

A) SPLOŠNA GIMNAZIJA:  

- gimnazija (široka splošna izobrazba),  

- gimnazija s športnim oddelkom (različica splošne gimnazije, več ur športne vzgoje) 

- klasična gimnazija (različica splošne gimnazija, obvezni predmet latinščina, več ur zgodovine, filozofije; 

naravoslovni predmeti (KEM, BIO, FIZ) obvezni le v prvih dveh letih. 

B) STROKOVNA GIMNAZIJA: 

- tehniška gimnazija (poleg splošnih obsega tudi strokovne predmete z različnih področij tehnike) 

- ekonomska gimnazija (strokovni predmeti: podjetništvo, ekonomija, poslovanje, brez fizike in filozofije) 

- umetniška gimnazija (4 smeri) – Glasbena smer; Plesna smer; Likovna smer; Gledališče in film. 

Pogoji za vpis: 

▪ uspešno zaključena osnovna šola  (uspešno zaključen 9. razred). 

Posebni pogoji za določene programe: 

psihofizična sposobnost – za program:  

 - Umetniška gimnazija: Glasbena smer, Plesna smer (potrebno zdravniško potrdilo; dokaz zdravstvenega  stanja oz. fizične zmogljivosti), 

-  Gimnazija – športni oddelek in Ekonomska gimnazija – športni oddelek (potrebno zdravniško potrdilo) 

posebna nadarjenost oz. spretnost – za program: 

- Umetniška gimnazija: Likovna smer (potrebno opraviti preizkus nadarjenosti), Glasbena smer (potrebno opraviti preizkus glasbene 

nadarjenosti), Plesna smer (potrebno  opraviti preizkus nadarjenosti) 

športni dosežki – za program: 

- Gimnazija – športni oddelek in Ekonomska gimnazija – športni oddelek (potrdilo nacionalne panožne športne zveze: izjava trenerja o 

sodelovanju s športnim koordinatorjem in podatki o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih). 

Trajanje izobraževanja: 4 leta 

Zaključek izobraževanja: splošna matura  s 5 predmeti: SLO, MAT, TUJ JEZIK, 2 izbirna predmeta 

Možnosti nadaljevanja: vsi gimnazijski programi omogočajo pripravo za nadaljnji univerzitetni študij. 
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Umeščenost  posameznih srednješolskih programov si lahko ogledate tudi v spodnji shemi. 
Shema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji  
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/ENIC-NARIC-center/solske-sheme/Sistem-vzgoje-in-
izobrazevanja-v-Republiki-Sloveniji-v2.pdf 

 

 

 

 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/ENIC-NARIC-center/solske-sheme/Sistem-vzgoje-in-izobrazevanja-v-Republiki-Sloveniji-v2.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/ENIC-NARIC-center/solske-sheme/Sistem-vzgoje-in-izobrazevanja-v-Republiki-Sloveniji-v2.pdf
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2 POMEMBNI DATUMI – PRIJAVNO VPISNI POSTOPEK 

2. marec 2022 – rok za prijavo na preizkus nadarjenosti oz. spretnosti 

Učenci, ki se bodo prijavljali v programe, za katere je potrebno opraviti preizkus nadarjenosti oz. spretnosti  

se za opravljanje preizkusa prijavijo najkasneje do 2. marca 2022 na srednjo šolo, na katero se želijo vpisati. 

Obrazci za prijavo so na voljo na naslednji povezavi: https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-za-opravljanje-

preizkusov-nadarjenosti-znanja-in-spretnosti-in-izpolnjevanje-posebnih-pogojev-za-vpis/ . 

Do navedenega roka (tj. 2. marec 2022) morajo oddati prijave za opravljanje preizkusa tudi učenci, ki bodo prijavo 

o vpisu na šolo oz. program, za katerega ni potrebno opraviti preizkusa, a obstaja možnost, da jo bodo v prenosnem 

roku (do 25. aprila 2022) prenesli na šolo oz. program, za katerega se to zahteva, ali le-tega navedli kot izbiro v 

morebitnem 2. krogu izbirnega postopka. 

Način izvedbe preizkusov nadarjenosti oz. spretnosti (na daljavo/v živo) je v domeni posameznih srednjih šol.  

Potrdilo o opravljenem preizkusu nadarjenosti velja samo na šoli, ki je potrdilo izdala in kjer je kandidat 

opravljal preizkus.  

med 11. in 21. marcem 2022 – izvajanje preizkusov nadarjenosti oz. spretnosti na srednjih šolah 

Šole bodo kandidatom, ki bodo uspešno opravili preizkus, najkasneje do 28. marca 2022 o tem izdale 

potrdilo. 

2. marec 2022 – rok za oddajo dokumentacije za vpis v športni oddelek (ekonomske) gimnazije 

Učenci, ki se bodo prijavljali v programa Gimnazija – športni oddelek oz.  Ekonomska gimnazija – športni 

oddelek, morajo srednji šoli na katero se želijo vpisati, najkasneje do 2. marca 2022 predložiti naslednja 

dokazila: 

▪ Zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali zdravnika specialista medicine dela in športa ali potrdilo o 

rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu (iz katerega je razvidno splošno zdravstveno 

stanje kandidata). 

▪ Potrdilo nacionalne panožne zveze za vpis v športni oddelek, ki vsebuje: 

- podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih. 

- izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem. 

Vsi obrazci so na voljo na: https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-za-opravljanje-preizkusov-nadarjenosti-znanja-

in-spretnosti-in-izpolnjevanje-posebnih-pogojev-za-vpis/ 

Do navedenega roka (tj. 2. marec 2022) morajo navedena dokazila za vpis v športni oddelek oddati tudi tisti učenci, 
ki bodo prijavo sicer oddali na drugo srednjo šolo oz. za drug program, a obstaja možnost, da jo bodo v prenosnem 
roku  (do 25. aprila 2022) prenesli v program Gimnazija – športni oddelek oz. Ekonomska gimnazija – športni 
oddelek.  

Šole z razpisanim športnim oddelkom gimnazije bodo na podlagi dokazil in opravljenih razgovorov s kandidati 
najkasneje do 28. 3. 2022 le-tem izdale potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis v športni oddelek 
(Ekonomske) Gimnazije.  

 

 

 

https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-za-opravljanje-preizkusov-nadarjenosti-znanja-in-spretnosti-in-izpolnjevanje-posebnih-pogojev-za-vpis/
https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-za-opravljanje-preizkusov-nadarjenosti-znanja-in-spretnosti-in-izpolnjevanje-posebnih-pogojev-za-vpis/
https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-za-opravljanje-preizkusov-nadarjenosti-znanja-in-spretnosti-in-izpolnjevanje-posebnih-pogojev-za-vpis/
https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-za-opravljanje-preizkusov-nadarjenosti-znanja-in-spretnosti-in-izpolnjevanje-posebnih-pogojev-za-vpis/
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do 4. april 2022 – rok za oddajo prijave (prijavnice) na srednje šole 

Vsak učenec, ki se vpisuje v srednjo šolo, odda samo ENO izpolnjeno prijavnico.  

Prijavnico bodo učenci dobili v šoli.  Ob pomoči in usmeritvah svetovalne delavke bodo učenci prijavnico (v 

glavnem) izpolnili v šoli – predvidoma med 7. in 11. marcem. Potem bodo učenci prijavnice odnesli domov v 

pregled, (morebitno) dopolnitev in v podpis staršem. V kolikor je možno, naj prijavnico podpišeta oba starša in 

učenec/učenka. Učenci izpolnjeno in podpisano prijavnico fizično oddajo na osnovni šoli svetovalni delavki – 

Sanji Vodopivec, najkasneje do 21. marca 2022. Osnovna šola (svetovalna delavka) prijavnice priporočeno 

pošlje srednjim šolam (najkasneje do 4. aprila 2022). 

Prijavnica za vpis je dostopna (vidna) tudi na spletnih straneh MIZŠ. 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Storitve/Srednje-sole/Vpis-v-srednjo-

solo/Prijava_za_vpis_v_sredno_solo.pdf 

Pomembno pri izpolnjevanju vpisnega obrazca: 

*Ime in sedež (naslov) srednje 

šole, na katero se prijavljate, 

napišite natančno tako, kot je 

napisano v razpisu.  

– 1. stolpec v razpisu. 
 

*Vpišite točno ime programa, po 

katerem se želite izobraževati 

(pomagaj si z razpisom).  

– 2. stolpec v razpisu 

 

Vpišite naziv poklicne/strokovne 

izobrazbe, smer oz. modul 

(pomagaj si z razpisom).  

– 3. stolpec v razpisu 
Če ste pri številki 12 vpisali program 

“gimnazija”, pri številki 13 ne vpisujte ničesar!  

 

Primer: za program »Zdravstvena nega«. 

*Ne pozabite vpisati EMŠO (5. točka) in DAVČNO ŠTEVILKO (23. točka) kandidata! Potrebno vpisati tudi davčno 
številko staršev/skrbnikov (33. in 38. točka). 

*V kolikor boste pri točki 39. v prijavnici obkrožili SOGLAŠAM, pomeni, da dovolite, da se v primeru omejitve vpisa 
na določen program, upoštevajo kandidatovi dosežki iz NPZ-ja (ki lahko pripomorejo k temu, da je kandidat izbran 
v določen program). 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Storitve/Srednje-sole/Vpis-v-srednjo-solo/Prijava_za_vpis_v_sredno_solo.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Storitve/Srednje-sole/Vpis-v-srednjo-solo/Prijava_za_vpis_v_sredno_solo.pdf
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*Na koncu drugega lista prijavnice naj se UČENEC IN STARŠI (skrbniki) PODPIŠEJO! (Brez podpisov prijavnica 
ni veljavna!). 

*Dodatni pripisi na prijavnici za določene programe/kandidate:  

Primer 1 - ko se kandidat vpisuje na vajeniško obliko programa: npr. Mizar – vajeniška oblika 

Primer 2 - ko se kandidat vpisuje v športni oddelek gimnazije: npr. Gimnazija – športni oddelek 

Primer 3 – za kandidata z odločbo o usmerjanju, tj. pod točko 50. tj. »Drugi podatki«: npr. kandidat z odločbo o 
usmeritvi 

Podrobnejša navodila o izpolnjevanju prijavnice so priložena prijavnici (4. list) 

8. april (do 16. 00) 2022 – javna objava številčnega stanja prijav za vpis v srednje šole 

Po končanem prijavnem roku bo MIZŠ na svojih spletnih straneh objavilo informacije o številu prijav za vpis (skupaj 
s številom razpisanih mest) v programe po šolah.  

Če ne bo dovolj prijavljenih kandidatov, bo srednja šola pred koncem roka za prenos prijav (25. april 2022) obvestila 
kandidate, da v šolskem letu 2022/2023 izobraževanja po tem programu ne bo organizirala. 

8. april – 25. april 2022– obdobje prenosa prijav 

Učenci, ki se bodo prijavili za vpis v roku in bodo glede na informacije o številu prijav na posamezni šoli ali zaradi 
česa drugega želeli svojo odločitev spremeniti, lahko do 25. aprila 2022 prenesejo svojo prijavo na drugo srednjo 
šolo oz. v drug program, ne glede na število prijavljenih na novo izbrani šoli. 

1) učenec in starš (zakoniti zastopnik) fizično dvigne prijavo na srednji šoli, na katero se je prvotno prijavil in jo do 
25. aprila 2022 prenese na drugo srednjo šolo oz. v drug program. 

2) elektronsko, preko obrazca na spletni strani MIZŠ – učenec in starši izpolnijo obrazec ter pošljejo dokument na 
šolo (k svetovalni službi), ki posreduje dokument na šolo, kamor želi kandidat prenesti prijavo.  

Po 25. aprilu 2022, ki je zadnji dan prenosa prijav, prijav ne bo mogoče prenašati brez upravičenih razlogov, dokler 
postopek za vpis kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan (tj. do 1. julija 2022 do 14. ure).  

24. maj 2022 – MIZŠ objavi seznam šol, kjer bodo omejitve  

najkasneje do 27. maj 2022 – obveščanje učencev o morebitnih omejitvah vpisa v program oz. spremembi 
obsega vpisa (morebitno povečanje obsega razpisanih mest) 

OMEJITEV VPISA – Kadar je število prijavljenih učencev za vpis v posamezen program na srednji šoli večje od 
števila prostih mest. OMEJITEV VPISA objavi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

Če bo na šoli število prijavljenih učencev za vpis v posamezni program tudi po koncu prenosa prijav (tj. 25. april 
2022) večje od razpisanega števila mest v tem programu, bo šola s soglasjem ministra sprejela sklep o omejitvi 
vpisa. O tem bodo učenci s strani šol obveščeni najpozneje do 27. maja 2022. Ministrstvo bo na svojih spletnih 
straneh že 24. maja 2022 objavilo, katere šole bodo (v katerih programih) omejile vpis za šolsko leto 2022/2023. 

MERILA ZA IZBIRO KANDIDATOV 

Ob omejitvi vpisa se upoštevajo:  

- zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8.  in 9. razreda osnovne šole, 

- športni dosežki (za program gimnazije – športni oddelek), 

- NPZ (SLO, MAT) – soglasje v prijavi (prijavnici za vpis v srednjo šolo), 

- lastna merila šole. 
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www.dijaski.net – zavihek SREDNJE ŠOLE 

 

16. – 21. junij (do 14. 00) – predložitev dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev srednjim šolam (spričevalo), 
izvedba 1. kroga izbirnega postopka 

Učenci, prijavljeni na šole oz. programe brez omejitve, bodo po predložitvi izvirnikov vseh dokazil na vpogled ali 
kopijah izvirnikov tudi vpisani.  

Učenci, prijavljeni na šole oz. programe z omejitvijo vpisa, bodo po predložitvi vseh dokazil na vpogled (spričevalo, 
dokazilo o uspehu na NPZ, potrdila o točkah, doseženih v skladu z merili, ki jih je definirala šola) sodelovali v 
izbirnem postopku. Učenci, ki bodo izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, bodo do 21. junija 2022 tudi 
vpisani. 

Na šolah, ki bodo omejile vpis v programe, bo izbira učencev potekala tako, da bodo srednje šole v prvem krogu 
po navedenih merilih izbrale učence za 90% razpisanih mest. O rezultatih izbire bodo učenci obveščeni na šoli. 
Ministrstvo bo 21. 6. 2022 do 16. 00 na spletnih straneh objavilo spodnje meje 1. kroga izbirnega postopka. 

do 24. junij 2022 do 15. 00 – prijava v 2. krogu izbirnega postopka 

V drugem krogu izbirnega postopka sodelujejo kandidati, ki se po 1. krogu izbirnega postopka niso uvrstili na 
izbrano šolo, med njimi tudi tisti, ki morda do 1. kroga izbirnega postopka še niso izpolnjevali vpisnih pogojev 
(popravni izpiti), vendar pred začetkom 2.  

Ti učenci se bodo odločali o ponujenih prostih mestih (10% vpisnih mest na šolah z omejitvijo vpisa in na vsa 
razpoložljiva mesta na šolah brez omejitve vpisa) in po prioritetnem vrstnem redu našteli 10 šol, na katere bi se 
želeli vpisati ter svoje namere do 24. junija 2022 do 15.00, oddali na srednji šoli, na kateri so prijavljeni. 

do 30. junij  – izvedba 2. kroga izbirnega postopka (MIZŠ).  

Tisti, ki v prvem krogu ne bodo izbrani, bodo na šolah seznanjeni s prostimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali 
v drugem krogu izbirnega postopka. O razvrstitvi na eno od naštetih srednjih šol oz. programov, ki jih bodo kandidati 
nanizali na prijavnico za drugi krog izbirnega postopka, bodo obveščeni 30. junija 2022, do 15. 00. Če bodo 
razvrščeni na šolo, na kateri so oddali prijavnico (torej, bodo razvrščeni na prvotno izbrano šolo), se bodo tam tudi 
vpisali. Če pa bodo razvrščeni na drugo šolo, bodo svojo prvotno prijavnico in dokumente dvignili ter jih do 1. julija 
2022 (do 14. ure) odnesli na srednjo šolo, na katero bodo razvrščeni v drugem krogu izbirnega postopka, in se 
tam tudi vpisali. Prosta vpisna mesta bodo objavljena na spletnih straneh ministrstva  najkasneje do 4. julija 2022. 
Srednje šole bodo sprejemale prijave oz. vpisovale, dokler bodo imele prosta mesta, vendar najdlje do 31. 8. 2022. 

 

 

 

http://www.dijaski.net/
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KANDIDATI Z ODLOČBO O USMERITVI IN VPIS V SREDNJO ŠOLO 

V Skladu s Pravilnikom o vpisu v srednje šole http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13435 (19. 
člen), kandidat z odločbo o usmerjanju ne sodeluje v izbirnem postopku, če na izbrano šolo na dan pred začetkom 
izbirnega postopka predloži veljavno odločbo o usmeritvi v ta izobraževalni program in dosega najmanj 90% točk 
prvega ali drugega kroga izbirnega postopka. 

Če kandidat predloži odločbo o usmeritvi na izbrano srednjo šolo po koncu prvega kroga izbirnega postopka in še 
pred začetkom drugega kroga izbirnega postopka, se le-ta lahko potem upošteva v drugem krogu izbirnega 
postopka – na tej prijavnici lahko kandidat navede še do 10 različnih programov, prav v vseh navedenih programih 
se upošteva, da kandidat potrebuje zgolj 90% točke spodnje meje.  

Če se kandidat z odločbo v obdobju prenosa prijav, odloči, da bo prijavo prenesel na drugo šolo (8. april do 25. 
april), morajo starši kandidata to sporočiti na Zavod RS za šolstvo, da se uvede Zahteva za spremembo odločbe, 
z namenom, da se odločba (in z njo DSP) veže na novo šolo, nov program.  

Veljavna je le odločba, s katero je kandidat usmerjen v konkretni program v srednji šoli, odločba o 
usmeritvi, ki jo je morda kandidat za vpis imel že v osnovni šoli, NE VELJA. 

DEVETOŠOLCI S POPRAVNIMI IZPITI IN VPIS V SREDNJO ŠOLO 

Devetošolec s popravnim izpitom (izpiti) ne bo mogel sodelovati v prvem krogu izbirnega postopka (saj še 
ne bo izpolnjeval vpisnega pogoja, ki je dokončana OŠ).  

Če pa bi ta učenec opravil popravni izpit po prvem krogu izbirnega postopka in še pred začetkom drugega kroga 
izbirnega postopka, pa lahko sodeluje v drugem krogu izbirnega postopka. 

Če pa ne opravi popravnega izpita še pred drugim krogom izbirnega postopka, se lahko vpiše samo še v 
izobraževalne programe, kjer so še prosta mesta. 

Nekoliko drugačen je postopek, če se učenec, ki ima popravni izpit v osnovni šoli, prijavi za vpis v srednjo šolo v 
program, kjer ni omejitve vpisa. Sicer velja, da se bo tak učenec lahko dejansko vpisal v srednjo šolo, ko bo izpolnil 
osnovni pogoj in dokončal osnovno šolo, vendar če šola v programu, kjer je prijavljen učenec s popravnim izpitom, 
nima omejitve vpisa, lahko to mesto kandidata prihrani in učenca vpiše takrat, ko bo opravil popravni izpit. Treba 
pa je poudariti, da to ni nujno in da srednja šola tega učenca ni dolžna čakati, pač pa lahko njegovo mesto ponudi 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13435
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za vpis drugim kandidatom v drugem krogu izbirnega postopka, v katerem sodelujejo kandidati, ki so prijavljeni v 
programih, kjer je omejitev vpisa in v prvem krogu na podlagi meril niso bili sprejeti. 

3 RAZPIS ZA VPIS NOVINCEV V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE ZA LETO 2022/2023 

Razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove najdete na naslednji spletni povezavi: 

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/  v zavihku oz. razdelku »Vpis za šolsko leto 2022/2023«.  

Aktualna je predvsem:  

- Priloga I – Razpis za vpis v programe nižjega, srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja 

ter gimnazij.  

- Priloga VI – Razpis za sprejem učencev in dijakov v dijaške domove 

 

VPIS V DIJAŠKI DOM 

Kandidati, ki želijo v šolskem letu 2022/2023 bivati v dijaškem domu, bodo morali do 4. aprila 2022 dijaškemu 
domu, za katerega so se odločili, poslati izpolnjeno prijavnico za sprejem v dijaški dom, ki bo na voljo v dijaških 
domovih ter na spletnih straneh portala gov.si in e-uprava (prijavnica) 

Prijavnico starši oddajo sami, v kolikor pa želijo, da jo odda svetovalna delavka, naj to javijo (Sanja 
Vodopivec – sanja.vodopivec@guest.arnes.si). 

Vsak kandidat se lahko prijavi samo za en dijaški dom, v katerem želi bivati. Kandidati lahko prijave prenesejo v 
drug dijaški dom do 25. aprila 2022. Do tega roka lahko prvo prijavo oddajo tudi kandidati, ki bi zaradi zaradi 
prenosa prijave v drugo srednjo šolo želeli bivati v dijaškem domu.  

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=523 

O morebitnih omejitvah vpisa bodo kandidati s strani dijaških domov obveščeni do 27. maja 2022 (objava na 
spletnih straneh ministrstva in dijaških domov).  

Vpis v dijaške domove brez omejitve vpisa bo potekal do 21. junija 2022, oz. 1. julija 2022 za kandidate, ki se 
bodo vpisali v srednje šole z omejitvijo vpisa v drugem krogu vpisnega postopka. 1. julija 2022 se lahko prijavijo in 
vpišejo v dijaške domove brez omejitve vpisa tudi dijaki, ki se še niso prijavili v dijaški dom, pa bi želeli tu bivati, ker 
so se v 2. krogu izbirnega postopka v srednjih šolah vpisali na drugo srednjo šolo, kot so jo prvotno izbrali. 

Do 13. julija 2022 bo potekal vpis na prosta mesta za kandidate, ki niso bili izbrani v dijaških domovih z omejitvijo 
vpisa, po tem datumu in do 30. septembra pa še vpis na prosta mesta za kandidate, ki se sploh niso prijavili za 
bivanje v dijaškem domu. 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=523
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=523
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4 ŠTIPENDIJE: 

Državne štipendije 

• Vlogo za dodelitev štipendije se lahko odda na pristojnem Centru za socialno delo (CSD) kadarkoli med šolskim 

letom – ni javnega poziva in roka za oddajo vloge (o pravici se odloči s prvim dnem naslednjega meseca po 

vložitvi vloge); 

• priporočljivo je, da se vloga odda v mesecu avgustu, da je dijak ob izpolnjevanju pogojev upravičen do državne 

štipendije s 1. septembrom; 

• za mladoletne dijake vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo starši oz. zakoniti zastopniki, in sicer na enotni 

vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. 

• Kontakt:  07 49 92 000, gp-csd.posav@gov.si. 

 

Kadrovske štipendije 

Dijaki in študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, seznanijo na več načinov: 

1- preko aplikacije Izmenjevalnica na spletni strani sklada (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in 

preživninski sklad Republike Slovenije) , kjer lahko delodajalci oddajo svoje potrebe po kadrovskih 

štipendistih za posamezno šolsko/študijsko leto;  

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

2 - na spletnih straneh Regionalnih razvojnih agencij - RRA (seznam RRA), kjer objavljajo zbrane 

potrebe delodajalcev po štipendistih;  

• Posavska štipendijska shema: Informacije o štipendijah v okviru enotnih regijskih shem najdete na spletni 

strani Regionalne razvojne agencije Posavje.  Več na povezavi: https://www.rra-posavje.si/posavska-

stipendijska-shema.html 

• Bodoči dijaki si sami poiščejo delodajalca, pri katerem bi želeli imeti štipendijo. Sedež podjetja mora biti v 

Posavski regiji. Nekateri delodajalci objavijo proste kadrovske štipendije (https://www.rra-

posavje.si/posavska-stipendijska-shema--proste-stipendije.html). Po objavljenem razpisu se delodajalec 

prijavi na sofinanciranje kadrovske štipendije.  Prijava možna kadarkoli med letom.  

• Kontakt: 07 488 10 48, simona.hostar@rra-posavje.si  

3 - objave delodajalcev v njihovih internih glasilih, na spletnih straneh, v javnih občilih itd. 

 
Štipendije za deficitarne poklice 

• Dodeli jih Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije na podlagi javnega 

razpisa, ki ga objavi do konca meseca januarja za naslednje šolsko ali študijsko leto; 

• Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela 

ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev.  

• Štipendija znaša 102,40 EUR* mesečno. 

https://www.srips-rs.si/stipendije/izmenjevalnica
https://www.srips-rs.si/stipendije/izmenjevalnica
http://www.rra-giz.si/
https://www.rra-posavje.si/posavska-stipendijska-shema.html
https://www.rra-posavje.si/posavska-stipendijska-shema.html
https://www.rra-posavje.si/posavska-stipendijska-shema--proste-stipendije.html
https://www.rra-posavje.si/posavska-stipendijska-shema--proste-stipendije.html
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• Vlogo bo možno oddati od 13. 6. 2022 do 23. 9. 2022 (takrat bo obrazec na spletni strani). 

• Izplačilo štipendij – pred decembrom ne pričakujte nakazil! 

• Vlogo je potrebno oddati na Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana; 

Kontakt (štipendije za deficitarne poklice): 01 43 45 897, e-naslov: deficitarne@sklad-kadri.si 

 

Več informacij o štipendijah za deficitarne poklice:  

https://www.srips-rs.si/stipendije/deficitarne 

 

Vsebina razpisa za šol. leto 2022/2023: 

https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-

20222023-323-jr 

Zoisove štipendije 

• Dodeli jih Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. 

• Zoisova štipendija je namenjena dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih 

kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov  

• v mesecu juniju objava Javnega poziva za dodelitev oziroma nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije 

za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023. 

• Višina štipendije cca. 120 evrov/mesečno. 

• Zoisovo štipendijo lahko pridobi dijak, ki je dosegel izjemni dosežek IN je v zaključnem razredu 

osnovne šole dosegel povprečno oceno najmanj 4,7. Izjemni dosežki so opredeljeni v Zakonu o 

štipendiranju – 24. člen (UL RS št. 56/2013). http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6571 

• Vsa zahtevana dokumentacija bo opisana v objavljenem Javnem pozivu.  

• Vlogo je potrebno oddati do roka v javnem pozivu. 

• Več p Zoisovi štipendiji najdete na: https://www.srips-rs.si/stipendije/zois. 

• Kontakt: e-naslov zoisi@sklad-kadri.si, 01 434 10 81 (vsak delovnik med 9. in 12. uro, ob sredah tudi 

med 14. in 16. uro). 

 

POMEMBNO za vse štipendije: V kolikor se učenec prešola (spremeni program), obvestite štipenditorja!!!  

https://www.srips-rs.si/stipendije/deficitarne
https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20222023-323-jr
https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20222023-323-jr
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6571
https://www.srips-rs.si/stipendije/zois

