
2. RODITELJSKI SESTANEK – 9. r.

VPIS V SŠ IN NPZ



ROKOVNIK ZA VPIS UČENCEV V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2018/19

Razpis za vpis v srednje šole (objava na spletnih straneh) 20. 1.  2020

Informativni dnevi na srednjih šolah in dijaških domovih 
(ob 9.00 in 15.00, razen )

14. 2. in 15. 2. 2020

Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti in 
spretnosti

do 4. 3. 2020

Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti in 
spretnosti

11. 3. - 21. 3. 2020

Pošiljanje prijav za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 
2020/21 in dijaški dom

do 2. 4. 2020

Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ za 
šolsko leto 2020/21

8. 4. 2020

Morebitni prenos prijav do 23. 4. 2020

Javna objava o omejitvi vpisa 22. 5. 2020

Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razredov 15. 6. 2020

Vpis v SŠ brez omejitve in izvedba 1. kroga izbirnega 
postopka

16. 6. - 19. 6. 2020 

Tanja Vuković, ŠSS 25.2.2020
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GORENJSKA REGIJA
Gimnazija Kranj bo program Mednarodne mature predstavila na informativnem dnevu v petek, 14. februarja 2020, od 13.10 do 16. ure, v 
večnamenskem prostoru Gimnazije Kranj, in v soboto, 15. februarja 2020, od 11. ure do 12. ure,  v učilnici 2.

Šolski center Škofja Loka bo izvedel informativni dan za:
Srednjo šolo za strojništvo v
petek, 14. februarja 2020, ob 9. uri in 15. uri, v veliki predavalnici v pritličju šolskega centra, Podlubnik 1b, Škofja Loka, in
soboto, 15. februarja 2020, ob 9. uri, v predavalnici v I. nadstropju Medpodjetniškega izobraževalnega centra  Šolskega centra Škofja Loka, 
Podlubnik 1b, ter za 
Srednjo šolo za lesarstvo v 
petek, 14. februarja 2020, ob 9. uri in 15. uri, v učilnici št. 107, Kidričeva cesta 59, Škofja Loka, ter v soboto, 15. februarja 2020, ob 9. uri, v učilnici 
št. 107, Kidričeva cesta 59, Škofja Loka.

Gimnazija Škofja Loka bo izvedla informativni dan v petek, 14. februarja 2020, ob 11. in 17. uri, ter v soboto, 15. februarja 2020, ob 9. uri.

OSREDNJESLOVENSKA REGIJA
Gimnazija Šiška, Aljaževa ulica 32, Ljubljana, bo na informativnem dnevu v petek, 14. februarja 2020, dajala informacije o programih:
- Gimnazija (š) ob 9. uri,
- Gimnazija ob 10.30,
- Gimnazija (š) – moški in ženski nogometni oddelek ob 12. uri.
Istega dne popoldne, ob 15. uri, in v soboto, 15. februarja 2020, ob 9. uri, bo posredovala informacije za vse programe hkrati. 
Gimnazija Bežigrad, Mednarodna šola, bo dajala informacije o programu Mednarodna matura v sredo, 29. januarja 2020, ob 16. uri, in v soboto, 
15. februarja 2020, ob 9. uri.
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana bo na informativnem dnevu v petek, 14. februarja 2020, dajala informacije o 
programih:
- Farmacevtski tehnik ob 9. uri,
- Kozmetični tehnik in Tehnik laboratorijske biomedicine ob 11. uri,
- Zobotehnik ob 13. uri.
Istega dne popoldne, ob 15.30, in v soboto, 15. februarja 2020, ob 9. uri, pa bo posredovala informacije za vse programe hkrati.
Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana bo imela informativne dneve v stavbah šole, in sicer za izobraževalni 
program Predšolska vzgoja na lokaciji Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana, za izobraževalne programe Gimnazija (splošna) ter Umetniška gimnazija: 
smer gledališče in film ter plesna smer, modul B: sodobni ples pa na lokaciji Kardeljeva ploščad 28a, Ljubljana.
Erudio, zasebna gimnazija, bo izvedla informativni dan v petek, 14. februarja 2020, ob 12. uri, in v soboto, 15. februarja 2020, ob 10. uri.



VRSTE PROGRAMOV IZOBRAŽEVANJA

• Nižje poklicno izobraževanje (2 leti), zaključni 
izpit

• Srednje poklicno izobraževanje (3 leta): 
vajeniška in klasična oblika; PTI (3 + 2), 
zaključni izpit

• Srednje strokovno izobraževanje (4 leta), 
poklicna matura (ni možen vpis na vse 
fakultete)

• Gimnazijski program (4 leta), splošna matura
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VAJENIŠKA OBLIKA IZOBRAŽEVANJA

– program se bo izvajal v šolski in vajeniški obliki (obe obliki 
enakovredni, enaka izobrazba, enake možnosti za 
nadaljevanje),

– polovica programa izvede kot PUD pri delodajalcu (okvirno 
56 tednov v treh letih),

– prednost vajeniške oblike: zgodnejši stik z delodajalcem, 
več praktičnih izkušenj, večja možnost za zaposlitev,

– vajeniška nagrada (250 EUR v 1. l., 300 EUR v 2. l. in 400 evrov 
v 3. l. mesečno),

- kandidati z vajeniško pogodbo izvzeti iz izbirnega 
postopka, če imajo vajeniško pogodbo

- učna mesta na spletni strani MIZŠ.



VAJENIŠKA IZVEDBA NEKATERIH PROGRAMOV

– MIZAR: ŠC Novo mesto, ŠC Slovenj Gradec, ŠC Nova Gorica in ŠC Škofja 
Loka,

– OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR: ŠC Škofja Loka, Srednja poklicna in 
strokovna šola Bežigrad, ŠC Novo mesto, ŠC Nova Gorica in Tehniški 
šolski center Maribor,

– GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE: Srednja šola Izola in Srednja 
šola za gostinstvo in turizem Radenci,

– KAMNOSEK: Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola 
Ljubljana,

– STEKLAR: ŠC Rogaška Slatina,

– PAPIRNIČAR: Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad,

5.2.2020 Tanja Vuković, ŠSS 6



– SLIKOPLESKAR – ČRKOSLIKAR: ŠC Kranj in Srednja gradbena šola in 
gimnazija Maribor,

– STROJNI MEHANIK: ŠC Novo mesto, ŠC Škofja Loka, ŠC Velenje in ŠC 
Krško – Sevnica,

– ZIDAR: ŠC Kranj, ŠC Novo mesto, Srednja gradbena, geodetska in 
okoljevarstvena šola Ljubljana, 

– ELEKTRIKAR: ŠC Kranj, ŠC Velenje,

– MEHATRONIK OPERATER: ŠC Novo mesto, Srednja tehniška šola Koper, 
Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad,

– KLEPAR – KROVEC: ŠC Ptuj.
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SPLOŠNI IN POSEBNI POGOJI ZA VPIS 

Posebni pogoj, potreben za vpis v posamezni program SŠ
izobraževanja, je lahko psihofizična sposobnost, posebna
nadarjenost oz. spretnost ali športni dosežki.

Programi, ki imajo posebne pogoje:

- Rudarstvo: Geostrojnik rudar (3 leta) zdravniško 
potrdilo, Geotehnik (4 leta) – zdravniško potrdilo, 
Zobotehnik (4 leta) – preizkus ročnih spretnosti, 
Fotografski tehnik (4 leta) – preizkus likovne 
nadarjenosti in 

- Tehnik oblikovanja (4 leta) – preizkus likovne 
nadarjenosti 

Tanja Vuković, ŠSS 85.2.2020



NOVE RAZMESTITVE

Izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja: 
• Mehanik kmetijskih in delovnih strojev, Biotehniški izobraževalni center 

Naklo,
• Bolničar - negovalec, Ekonomska in trgovska šola Brežice (pogoj: najmanj 

26 prijav ob roku za prijave);

Izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja: 
• Zdravstvena nega, Ekonomska in trgovska šola Brežice (pogoj: najmanj 28 

prijav ob roku za prijave);

Izobraževalni program gimnazijskega izobraževanja:
• Umetniška gimnazija – likovna smer in Umetniška gimnazija – smer 

gledališče in film, Gimnazija Ptuj.



- Gimnazijski programi: Umetniška gimnazija 
(likovna, glasbena in plesna smer), športni 
oddelek programov Gimnazija in Ekonomska 
gimnazija, Waldorfska gimnazija. Str. 3, 4

- Prijave na preizkus nadarjenosti oz. spretnosti: 
najkasneje do 4. marca 2020

- Potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu 
znanja in nadarjenosti velja samo na šoli, ki je 
potrdilo izdala.

Tanja Vuković, ŠSS 105.2.2020



MERILA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE V 
PRIMERU OMEJITVE VPISA

Če se za posamezen program prijavi preveč učencev (več kot jih šola lahko sprejme),
pride do omejitve vpisa. To omeni, da je sprejeto samo določeno število učencev. Pri
tem se upoštevajo določena merila oz. kriteriji, in sicer:

1. KRITERIJ - ZAKLJUČNE OCENE IN UČNI USPEH
- zaključne ocene obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu (vsi obvezni predmeti razen
gospodinjstva in izbirnih predmetov ter nemščine)
Z zaključnimi ocenami in uspehom se lahko zbere največ 175 točk.

2. REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA
( slovenščina in matematika)
Rezultati NPZ se upoštevajo samo v primeru, če je na spodnji meji več
kandidatov z istim številom točk iz ocen in uspeha.

3. KRITERIJ - MERILA POSAMEZNIH ŠOL
Merila posameznih šol se upoštevajo samo v primeru, če je po upoštevanju rezultatov
NPZ še vedno več kandidatov z istim številom točk.

Tanja Vuković, ŠSS 115.2.2020



PRIJAVA ZA VPIS

- Prijavnico bodo učenci izpolnili na šoli (26. 3.
2020), doma pa jo preglejte in podpišite.

- Prijavnica je dopolnjena: tel. št., e-pošta in
davčna št. kandidata ter e-pošta in davčna št.
starša)

- Prijavnice pošlje na SŠ šola.

- (Ob prijavi je potrebno predložiti dokazila, kjer
šole to zahtevajo: potrdilo psihofizičnih
sposobnostih, potrdilo o opravljenem preizkusu
in potrdilo o izpolnjevanju športnih pogojev.)

Tanja Vuković, ŠSS 125.2.2020



SPODNJE MEJE 1. KROGA IZBIRNEGA POSTOPKA NA ŠOLAH Z 
MEJITVIJO VPISA V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

OPOMBA: Na šolah, na katerih je bilo na spodnji meji več kandidatov z istim številom točk, pridobljenih z učnimi uspehi (ocenami) v 7., 8. in 9. 
razredu ter je bil zato izbor opravljen na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja, so objavljene tudi te točke.

Tanja Vuković, ŠSS 135.2.2020

GORENJSKA REGIJA 

 
Gimnazija Franceta Prešerna Kranj 

 program Gimnazija: točke iz ocen 151, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 
106, 

 program Ekonomska gimnazija: točke iz ocen 130, točke iz nacionalnih 
preizkusov znanja 101, 

 program Ekonomska gimnazija – športni oddelek: točke iz ocen in športnih 
dosežkov 143, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 124; 

 
Šolski center Kranj, Srednja tehniška šola 

 program Tehnik računalništva: točke iz ocen 100. 



Tanja Vuković, ŠSS 145.2.2020

OSREDNJESLOVENSKA REGIJA                                           

 
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola  

 program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 139, točke iz nacionalnih 
preizkusov znanja 104, 

 program Tehniška gimnazija: točke iz ocen 153; 
 

Elektrotehniško – računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana  

 program Tehnik računalništva: točke iz ocen 133, 

 program Elektrotehnik: točke iz ocen 112; 
 
Gimnazija Šentvid 

 program Gimnazija: točke iz ocen 147, 

 program Gimnazija - športni oddelek: točke iz ocen in športnih dosežkov 
159; 

 
Gimnazija Poljane 

 program Gimnazija: točke iz ocen 159, točke iz nacionalnih preizkusov 
znanja 112, 

 program Klasična gimnazija: točke iz ocen 153, točke iz nacionalnih 
preizkusov znanja 102; 
 

Gimnazija Ledina 

 program Gimnazija: točke iz ocen 161; 
 
Gimnazija Šiška 

 program Gimnazija: točke iz ocen 144, 

 program Gimnazija - športni oddelek: točke iz ocen in športnih dosežkov 160, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 113; 
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Gimnazija Vič 

 program Gimnazija: točke iz ocen 170; 
 
Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik 

 Predšolska vzgoja: točke iz ocen 113; 
 

Srednja medijska in grafična šola Ljubljana 

 program Medijski tehnik: točke iz ocen 113; 
 

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana 

 program Farmacevtski tehnik: točke iz ocen 140, točke iz nacionalnih preizkusov 
znanja 98,   

 program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 134, točke iz nacionalnih preizkusov 
znanja 71,   

 program Tehnik laboratorijske medicine: točke iz ocen 147; 
 

Srednja šola tehniških strok Šiška 

 program Računalnikar: točke iz ocen 109, 

 program Elektrikar: točke iz ocen 83, 

 program Tehnik mehatronike: točke iz ocen 122; 
 
Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana  

 program Umetniška gimnazija – smer gledališče in film: točke iz ocen 148,  

 program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 130, točke iz nacionalnih preizkusov 
znanja 97; 

 
Srednja frizerska šola Ljubljana 

 program Frizer: točke iz ocen 103, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 87; 
 
Srednja šola za oblikovanje in fotografijo 

 program Tehnik oblikovanja:  točke iz ocen 127, točke iz nacionalnih preizkusov 
znanja 92, 

 program Fotografski tehnik: točke iz ocen 118. 
 
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije 

 program Ekonomski tehnik:  točke iz ocen 109; 
 
Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica 

 program Gimnazija:  točke iz ocen 148. 



IZRAČUN TOČK
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

Tanja Vuković, ŠSS 165.2.2020
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28%

39%

30%

Delež razpisanih mest za vpis v srednješolske 
programe za šolsko leto 2020/2021

Nižje poklicno izobraževanje

Srednje poklicno
izobraževanje

Srednje strokovno
izobraževanje

Gimnazije



ŠTEVILO NOVIH DIJAKOV IN ŠTEVILO RAZPISANIH MEST za š. l. 20/21

Regija 2019/20 2020/21 Razlika ŠTEVILO MEST

Gorenjska 1.913 1.941 + 28 2.458

Goriška 986 1.052 + 66 1.336

Jugovzhodna Slovenija 1.200 1.230 + 30 2.088

Koroška 646 576 - 70 762

Primorsko - notranjska 453 459 + 6 370

Obalno-Kraška 866 890 + 24 1.210

Osrednjeslovenska 4.748 4.867 + 119 6.112

Podravska 2.573 2.733 + 160 4.076

Pomurska 960 932 - 28 1.166

Savinjska 2.250 2.324 + 74 3.166

Posavska 656 615 - 41 578

Zasavska 433 434 + 1 460

SKUPAJ 17.684 18.053 + 369 23.782 (lani 23.756)



SLOVENIJA

PROGRAMI
RAZPIS 

2019/20

DELEŽ 
RAZPISANIH MEST 

2019/20

VPIS 
2019/20          

1. l.

DELEŽ VPISA 
V 1. l. 

2019/20
RAZPIS 

2020/21
DELEŽ 

RAZPISANIH MEST

NPI 656 2,8 612 3,0 656 2,8

SPI 6.646 28,0 4.589 22,6 6.672 28,1

SSTI 9.320 39,2 8.328 41,0 9.348 39,3

GIM 7.134 30,0 6.784 33,4 7.106 29,9

Splošna GIM 5.800 24,4 5.525 27,2 5.716 24,1

Strokovna GIM 1.334 5,6 1.259 6,2 1.390 5,8

SKUPAJ 23.756 100,0 20.313 100,0 23.782 100,0



Namere zbrane do 16.1.2020

14%

37%35%

1% 12%

1%

niž. in sr.poklicna

sr. strok.

splošna

ne bom nadaljeval

neodločen

tujina



Nižje in srednje poklicno izobraževanje
Največkrat izbrani za 2019/20

Frizer

Avtoserviser

Računalnikar

Mizar

Gastronomske in hotelske storitve

Elektrikar

Mehatronik operater

Bolničar-negovalec

Frizer

Avtoserviser

Računalnikar

Mizar

Mehatronik operater

Gastronomske in hotelske storitve

Elektrikar

Bolničar-negovalec

Največkrat izbrani za 2020/21



Srednje strokovno izobraževanje
Največkrat izbrani za 2019/20

.

Strojni tehnik

Tehnik računalništva

Predšolska vzgoja

Zdravstvena nega

Ekonomski tehnik

Kozmetični tehnik

Medijski tehnik

Elektrotehnik

Največkrat izbrani za 2020/21

Predšolska vzgoja

Tehnik računalništva

Strojni tehnik

Ekonomski tehnik

Zdravstvena nega

Elektrotehnik

Kozmetični tehnik

Medijski tehnik



ŠE NEKAJ INFORMACIJ

- Poklicna matura + 5. predmet in splošna matura 
nista več enakovredni za vpis na fakultete.

- S šolskim letom 2018/19 so fakultete razširile 
uporabo pogoja za vpis „posebne nadarjenosti….“ 
(sedaj likovna akademija, po novem tudi za študij 
zdravnika….)

http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-
koncesionirani
- Vpis na višje strokovno šolstvo.
http://www.vss-ce.com/vps/
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ŠTIPENDIJE

1. ZOISOVA
- za dijake, študente
- merila: izjemni dosežki IN učni uspeh (od 4,7 naprej)
- javni poziv junij 2020, rok za prijavo je september 2020
- višina štipendije je 120€
2. DRŽAVNA
- za dijake, študente
- prijava kadar koli med letom na CSD
3. KADROVSKA
- poklici, ki so štipendirani:
www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica
4. ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE
Več informacij: http://www.sklad-kadri.si/
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http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica
http://www.sklad-kadri.si/
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ŠTIPENDIJA ZA DEFICITARNE POKLICE

1. kamnosek

2. mehatronik operater

3. izdelovalec kovinskih konstrukcij

4. inštalater strojnih inštalacij

5. oblikovalec kovin orodjar

6. elektrikar

7. avtokaroserist

8. pek

9. slaščičar

10. mesar

11. tapetnik

12. mizar

13. zidar

14. tesar

15. klepar-krovec

16. izvajalec suhomontažne gradnje

17. slikopleskar-črkoslikar

18. pečar– polagalec keramičnih oblog

19. gozdar

20. dimnikar

21. steklar



NPZ NA KRATKO

- Učenci opravljajo NPZ na šoli.

- Preverjanje se opravlja pisno in pri posameznem predmetu
traja 60 minut.

- Na vseh šolah se preverjanje začne ob 8.30 in konča ob 9.30.

- Šola bo omogočila učencem in njihovim staršem vpogled v
ovrednotene pisne naloge.

- Dosežek na NPZ je lahko tudi eno izmed meril pri vpisu na SŠ.

- tretji predmet za šolsko leto 2019/20: ZGO

Vir: Osnovna šola, Nacionalno preverjanje znanja, informacije za učence in starše, Državni izpitni center, Ljubljana 2012

Tanja Vuković, ŠSS 265.2.2020



KOLEDAR NPZ
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DATUM DEJAVNOST

2. 9. 2019 Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi 

tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni šoli 

preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ

5. 5. 2020 slovenščina

7. 5. 2020 matematika

11. 5. 2020 zgodovina

1. 6. 2020 Seznanitev učencev z dosežki 

1. 6. – 3. 6. 2020 Vpogled v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ

3. 6. 2020 Posredovanje sprememb dosežkov šolam (RIC)

15. 6. 2020 Razdelitev obvestil o dosežku učencem 


