
Osnovna šola Prežihovega Voranca Ljubljana

VPIS V SREDNJE ŠOLE 2022/2023

Šolska svetovalna služba



KARIERNO USMERJANJE UČENCEV
2022

 OKTOBER: informiranje vseh devetošolcev o vpisu

 NOVEMBER, DECEMBER: 

 Vprašalnik Kam in Kako: kakšen poklic je zame glede na moje 
značilnosti in veščine? 

 Elektronski vprašalnik o poklicni poti 

2023

 JANUAR: Individualno poklicno svetovanje

 DO VPISA: usmerjanje na Dneve odprtih vrat posameznih 
srednjih šol, sejem Informativa, na informativne dneve



RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE V ŠOLSKEM 
LETU 2023/24 –
IZIDE JANUARJA 2023!

 Dostopen na povezavi:

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

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


VODNIK PO SREDNJEŠOLSKIH PROGRAMIH

 NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (2 leti)

 SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (3 leta)

 POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE - PTI

 SREDNJE STROKOVNO IN TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (4 leta)

 GIMNAZIJSKI PROGRAM (4 leta)



TRILETNI PROGRAMI (srednje poklicno izobraževanje):
 TRAJA 3 LETA 
 1 TUJ JEZIK, splošni in strokovni predmeti 
 VELIKO PRAKSE 
 ZAKLJUČNI IZPIT 
 PRIDOBITEV POKLICA, ZAPOSLITEV ali nadaljevanje 3+2 

POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE – PTI:

 POGOJ: zaključen ustrezen program srednje poklicne 
šole

 TRAJA 2 leti

 zaključi se s POKLICNO MATURO (4 predmeti)

 pridobiš poklic

 po končanem šolanju se lahko zaposliš ali pa nadaljuješ s 
študijem



ŠTIRILETNI PROGRAMI (SREDNJE TEHNIŠKO IN STROKOVNO

IZOBRAŽEVANJE): 

 TRAJA 4 LETA 

 1 ali 2 TUJA JEZIKA; splošni in strokovni predmeti 

 POKLICNA MATURA (4 predmeti z možnostjo 5. izpitne enote) 

 ZAPOSLITEV ali 

 ŠTUDIJ – Možnosti za študij:
lahko se vpišeš v višješolske programe (višje strokovno 
izobraževanje) in v visokošolske strokovne programe prve stopnje (1. 
stopnja strokovna) 
lahko se vpišeš tudi v nekatere univerzitetne programe prve stopnje 
(1. stopnja univerzitetna) in v nekatere magistrske programe druge 
stopnje (2. stopnja magisterij), vendar pa moraš prej opraviti še izpit 
iz enega predmeta splošne mature
maturitetni tečaj (traja 1 leto in se konča s splošno maturo), potem 
pa se lahko vpišeš v univerzitetne programe prve stopnje (1. stopnja 
univerzitetna) in v magistrske programe druge stopnje (2. stopnja 
magisterij) 



VODNIK PO GIMNAZIJAH

 SPLOŠNA (večina: Aškerčeva, Bežigrad, Jožeta Plečnika, Ledina, 

Ljubljana, Moste, Poljane, Šentvid, Šiška, Vič)

 KLASIČNA (obvezna latinščina: Poljane, Škofijska, Želimlje)

 EKONOMSKA (ekonomski predmeti: Prešernova)

 UMETNIŠKA (likovna, glasbena, plesna, dramsko-gledališka)

 ŠPORTNA (za perspektivne športnike: Bežigrajska, Šiška, Šentvid) 

 TEHNIŠKA (s poudarkom na naravoslovju: BIC; elektro ali 

računalniško področje: Vegova)



VPIS

 ŠOLE BREZ OMEJITVE VPISA:

Kandidati se po zaključku osnovnošolskega izobraževanja ob predložitvi 

izvirnikov spričeval tudi vpišejo. 

 ŠOLE Z OMEJITVIJO VPISA:

Kandidati sodelujejo v izbirnem postopku, v katerem šole kandidate na 

podlagi meril za izbiro v primeru omejitve vpisa izbirajo v dveh krogih. 

1. KROG: Šola izbere kandidate na 90 % razpisanih mest. 

2. KROG: Kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so oddali prijavo, se 

lahko v drugem krogu prijavijo na preostalih 10 % vpisnih mest na šolah z 

omejenim vpisom ali na prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj 

prijavljenih kandidatov.



1. krog: Na OŠ izpolnimo prijavnico, OŠ jo odpošlje na izbrano SŠ.

Na prijavnico učenec napiše samo 1 srednješolski program.

2. krog: Prijavnico za 2.krog učenec izpolni na srednji šoli, kamor je 

bila poslana prijavnica v 1.krogu.

Po prioritetnem vrstnem redu lahko učenec napiše do 10 

srednješolskih programov.

3.krog: Učenec pošlje prošnjo (s kopijami spričeval) neposredno na 

željeno šolo. Šola prošnje individualno obravnava. Prošnjo za vpis 

lahko učenec pošlje na več srednjih šol.



MERILA ZA IZBIRO KANDIDATOV V 
PRIMERU OMEJITVE VPISA

 1. kriterij - zaključne ocene

največ 175 točk

 2. kriterij - rezultati nacionalnega

preverjanja znanja

(slovenščina in matematika)

NPZ - v primeru, če je na spodnji meji več 

kandidatov z istim številom točk iz ocen.

 7. razred 8. razred 9. razred 

  OŠ - predmeti točke točke točke 

  slovenščina 5 5 5 

  matematika 5 5 5 

  tuji jezik 5 5 5 

  likovna vzgoja 5 5 5 

  glasbena vzgoja 5 5 5 

  geografija 5 5 5 

  zgodovina 5 5 5 

  držav. vzg. in etika 5 5  

  fizika  5 5 

  kemija  5 5 

  biologija  5 5 

  naravoslovje 5   

  tehnika in tehnologija 5 5  

  športna vzgoja 5 5 5 

  SKUPAJ 55 65 55 

  SKUPAJ 175   

 



POSEBNI POGOJI POTREBNI ZA VPIS:

PSIHOFIZIČNE SPOSOBNOSTI – Rudarstvo (Geostrojnik rudar, Geotehnik), 

Umetniška gimnazija (Glasbena smer, Plesna smer), Gimnazija (športni 

oddelek), Ekonomska gimnazija (športni oddelek);

POSEBNA NADARJENOST - Za programe Zobotehnik, Umetniška gimnazija 

(likovna, plesna, glasbena), Tehnik oblikovanja, Fotografski tehnik

STAROST – Umetniška gimnazija (glasbena smer)

ŠPORTNI DOSEŽKI - V programu Športna gimnazija se točkam iz ocen in 

uspeha prištejejo še točke pridobljene iz statusa športnika - status A šteje 10 

točk, status B šteje 5 točk. Na podlagi dokazil: zdravniško, obrazec nacionalne 

panožne športne zveze, obrazec potrjen s strani društva ali kluba, izjava 

trenerja, morebitno potrdilo Olimpijskega komiteja)

Dodatni pogoj za vpis v program Waldorfska gimnazija: Pogovor z učencem in 

starši.



PRAVILNIK O VPISU V SŠ (SPREMEMBE Z 2018/2019):

 Vpis kandidatov z odločbo o usmeritvi (v primeru omejitve vpisa še 

vedno izvzeti, vendar morajo dosegati 90% točk spodnje meje) (19. 

člen). Če kandidat v 1. krogu izbirnega postopka ne bo sprejet, se 

odločba (doseganje samo 90% točk) upošteva tudi v 2. krogu 

izbirnega postopka za druge programe.

„Če je spodnja meja za vpis v določen program 140 točk, pomeni, da kandidat z odločbo 
o usmeritvi za ta program potrebuje samo 126 točk.“

 Preizkusi nadarjenosti: Potrdilo o opravljenem preizkusu 

nadarjenosti velja samo na šoli, ki je potrdilo izdala. To ne velja za 

POTRDILO O IZPOLNJEVANJU ŠPORTNIH DOSEŽKOV!

 STATUS DIJAKA - Status dijaka traja le toliko časa, kot traja program, 

plus dodatni leti, eno za ponavljanje, drugo za prepis.



ROKOVNIK ZA VPIS V SŠ 2022/23
NATANČNEJŠI ROKI BODO ZNANI V ZAČETKU OKTOBRA …

JANUAR 2023

FEBRUAR

17. in 18.2.2023

Izide Razpis za vpis v SŠ 2022/23

INFORMATIVNA DNEVA

Do konca FEBRUARJA Prijave k opravljanju preizkusov posebne 
nadarjenosti

Ugotavljanje posebnega vpisnega pogoja 
kandidatov za športne oddelke gimnazij

MAREC Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti 
na SŠ 

SŠ izdajo potrdila

Sredina MARCA, 
začetek APRILA

Izpolnjevanje Prijav za vpis v SŠ, podpis 
staršev-vračanje prijav, OŠ pošlje prijavnice na 
SŠ



Začetek APRILA OŠ pošlje prijave za vpis (+ dokazila, če jih ni 
izdala ta SŠ) na SŠ

Sredina APRILA

Konec APRILA

Javna objava stanja prijav za vpis na spletnih 
straneh MIZŠ

Objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav,

Morebitni prenosi prijav 

Konec MAJA, 

začetek JUNIJA

Objava omejitev vpisa

Učenci obveščeni po pošti

Sredina JUNIJA VPIS – IZVEDBA 1. KROGA - prinašanje 
dokumentov (izvirniki spričeval in dosežene 
točke na NPZ) na SŠ



sredina JUNIJA Objava SPODNJIH MEJ 1. kroga; uspešni v 1. 
krogu so že tudi vpisani

Konec JUNIJA Objava REZULTATOV 2. KROGA

Vpis – 2. krog

Začetek JULIJA Objava prostih mest (3. krog)



ŠTIPENDIJE

Informacije o štipendiranju:

→Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije: 

http://www.sklad-kadri.si/

→ Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ 

in 31/18)             http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6571

VRSTE ŠTIPENDIJ:

→ ZOISOVE ŠTIPENDIJE

→ KADROVSKE ŠTIPENDIJE

→ ŠTIPENDIJE ZA DEFICITIRANE POKLICE

→ ŠTIPENDIJE DRUGIH USTANOV (DRŽAVNE ŠTIPENDIJE, OBČINSKE ŠTIPENDIJE, …)

→ …

http://www.sklad-kadri.si/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2139
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3548
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0282
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2917
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1404
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6571


ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE 
SO NAMENJENE DIJAKOM, KI SE IZOBRAŽUJEJO ZA POKLICE, ZA KATERE NA TRGU DELA NI DOVOLJ

KADRA GLEDE NA POTREBE DELODAJALCEV. 

 Seznam deficitarnih poklicev 2021-22:

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.    Gastronomske in hotelske storitve
20. dimnikar/dimnikarka
21. steklar/steklarka

22.    tehnik/tehnica steklarstva



DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

 Državne štipendije so namenjene spodbujanju 

izobraževanja in doseganja višje izobrazbene ravni 

upravičencev ter vzpostavljanju enakih možnosti za 

izobraževanje. Dodeljujejo jih pristojni centri za 

socialno delo.



ZOISOVE ŠTIPENDIJE

POSEBNI POGOJI za pridobitev:

 Ustrezen uspeh:

Dijaki 1. letnika: povprečna ocena najmanj 4,70 (upoštevajo se vse ocene 9. 
razreda OŠ)

 Izjemni dosežki (iz zadnjih dveh šolskih let):

(zlata in srebrna priznanja iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, 
priznanja za najboljše raziskovalne naloge, …)

Dodatne informacije

 Kontakti: 01 43 45 897 zoisi@sklad-kadri.si

 Uradne ure: ponedeljek, sreda, petek: od 9.00 do 12.00
sreda tudi: od 14.00 do 16.00

(Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), ki je začel veljati 1. 
junija 2020, prinaša pomembne spremembe pri uveljavljanju izjemnih dosežkov. Vlagatelji bodo lahko ob prehodu 
med ravnmi izobraževanja v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 uveljavljali izjemni dosežek, ki so ga dosegli 
v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018 in v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 (57. člen zakona). 
Upoštevajo pa se znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstveni prispevki v strokovni ali znanstveni publikaciji ali 
zborniku, objavljeni v šolskem oziroma študijskih letih 2018/2019 in tudi v 2019/2020. Vlagatelj vloge za dodelitev ali 
nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 lahko uveljavlja izjemni 
dosežek, ki ga je dosegel v času izobraževanja na ravni izobraževanja, za katero uveljavlja Zoisovo štipendijo, pri čemer 
lahko ponovno uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je uveljavljal oziroma bi ga lahko uveljavljal v šolskem oziroma 
študijskem letu 2019/2020.)

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1195/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-omilitev-in-odpravo-posledic-epidemije-covid-19-ziuoope


UPORABNE SPLETNE STRANI

 Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport: 

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

RAZPIS, SPODNJE MEJE, PROSTA MESTA, STANJE PRIJAV, 

OBRAZCI – Prijava, Prijava k opravljanju preizkusa poseb.nadarjenosti., ..

 Zavod za zaposlovanje (opisi poklicev): 

http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev

 Dijaski.net (seznam šol): http://www.dijaski.net/srednje-sole/seznam-

srednjih-sol.html

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/
http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev
http://www.dijaski.net/srednje-sole/seznam-srednjih-sol.html


KONTAKTI ZA VPRAŠANJA, POSVET

andreja.troppan@voranc.si

Telefonska številka: 

051 656 100

mailto:andreja.troppan@voranc.si

