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Razpis za vpis v srednje šole in dijaške 
domove za šolsko leto 2021/2022

- Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2021/2022:

- Informacija o vsebini prilog;

- Priloga I;

- Priloga VI;

- Tabela za izračun točk.

- Obrazci za opravljanje preizkusov nadarjenosti, znanja in spretnosti in izpolnjevanje 

posebnih pogojev za vpis

Obrazci

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/
https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-za-opravljanje-preizkusov-nadarjenosti-znanja-in-spretnosti-in-izpolnjevanje-posebnih-pogojev-za-vpis/


VAJENIŠKA IZVEDBA NEKATERIH PROGRAMOV
◦ GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE: Srednja šola Izola

◦ MEHATRONIK OPERATER: Srednja tehniška šola Koper

VAJENIŠKA OBLIKA IZOBRAŽEVANJA
◦ program se bo izvajal v šolski in vajeniški obliki (obe obliki enakovredni,

enaka izobrazba, enake možnosti za nadaljevanje),

◦ polovica programa se 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 dostavijo 

vajeniško pogodbo do začetka izbirnega postopka.



Vajeniška oblika izobraževanja

◦ Kandidati izpolnijo enako prijavnico – pripis pri navedbi programa: 

npr. STEKLAR – VAJENIŠKA OBLIKA;

◦ prijavni in vpisni postopek povsem enaka (roki, določeni z rokovnikom 

veljajo enako za vse kandidate);

◦ učna mesta na spletni strani MIZŠ;

◦ Vpisna aplikacija dopolnjena (možno posebej označiti prijavo za v 

vajeniško obliko + predložitev registrirane vajeniške pogodbe).



POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V SŠ 
PROGRAME
◦ https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

◦ 4. marec- prijava na opravljanje preizkusa nadarjenosti/izpolnjevanje športnih pogojev;

◦ med 11. in 20. marcem preizkusi na šolah;

◦ do 26. marca posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih;

◦ 2. april – zadnji dan prijav;

◦ 8. april – objava stanja prijav;

◦ 22. april- zadnji dan prenosa prijav;

◦ do 14. junija do 14. ure – ŠSD vnos ocen 9. razreda;

◦ 16. – 21. junij – izvedba 1. kroga izbirnega postopka;

◦ 24. junij do 15. ure – prijava v 2. krogu izbirnega postopka

◦ 29. junij do 9. ure - izvedba 2. kroga izbirnega postopka (MIZŠ).

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


ROKOVNIK ZA VPIS V DIJAŠKI DOM

◦ 2. april – zadnji dan prijav;

◦ 22. april- zadnji dan prenosa prijav (do tega roka lahko prvo prijavo oddajo tudi 

kandidati, ki bi zaradi prenosa prijave v drugo srednjo šolo želeli bivati v DD);

◦ Vpis v DD brez omejitve vpisa do 21. junija oz. 30. junija za kandidate, ki se bodo vpisali 

v srednje šole z omejitvijo vpisa v drugem krogu vpisnega postopka;

◦ Vpis v DD z omejitvijo vpisa do 9. julija;

◦ Do 9. julija bo potekal tudi vpis na prosta mesta za kandidate, ki niso bili izbrani v DD z 

omejitvijo vpisa;

◦ po tem datumu in do 30. septembra pa še vpis na prosta mesta za kandidate, ki se niso 

prijavili v roku (do 2. aprila 2021). 



DODATNE INFORMACIJE

◦ Novi obrazci za dokazovanje izpolnjevanja vpisnih pogojev za vpis v športne oddelke 

(upoštevajo se rezultati zadnjih dveh tekmovalnih sezon);

◦ Izvedba preizkusov nadarjenosti predvidoma na daljavo (izjemoma v prostorih šole, če ni 

možna izvedba na daljavo);

◦ Izpolnjevanje prijavnic devetošolcev;

◦ Potek prenosa prijav do 22. 4. (priporočamo elektronsko kot lansko leto);

◦ Vpisni postopek v juniju.



ŠTIPENDIJE

Štipendije za dijake – Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike 

Slovenije:

• Zoisove štipendije,

• Štipendije za deficitarne poklice.

Druge štipendije:

• državne štipendije,

• kadrovske štipendije,

• občinske in regionalne štipendije.



ZOISOVA ŠTIPENDIJA
Spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov.

Splošni pogoji za pridobitev: državljanstvo, ustrezna 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

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.

Rok prijave:

 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.



ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE
◦ So namenjene spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, za 

katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev.
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



ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

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.



KADROVSKE ŠTIPENDIJE
Namen kadrovskih štipendij je povezovanje človeških virov in zaposlovalne sfere, kajti 

podjetja si lahko preko dolgoročnega kadrovskega načrtovanja zagotovijo razvoj 

ustreznih kadrov in na ta način spodbudijo razvoj podjetij.

Razpisujejo jih delodajalci:

• v povprečju med višjimi štipendijami;

• možnost praks in drugih oblik povezovanja teorije s prakso;

• zaposlitev po zaključenem izobraževanju.

• OBVEZNOST štipendista = uspešno nadaljevanje oziroma zaključek izobraževanja 

+ obveznost zaposlitve pri štipenditorju po končanem izobraževanju.

Sklad vsako leto pozove delodajalce, da oddajo potrebe po kadrovskih štipendistih za 

prihajajoče šolsko/študijsko leto preko aplikacije Izmenjevalnica. Na ta način na enem 

mestu zberemo ponudbo kadrovskih štipendij v Republiki Sloveniji.

Smiselno je preveriti tudi arhiv objav iz preteklih let!

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


DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

Državna štipendija je namenjena dijakom in študentom, ki se izobražujejo 
in izhajajo iz socialno šibkejših družin.

Pogoji:
◦ Splošni pogoji po ZŠtip-1, ne prejemajo Zoisove štipendije…
◦ Merilo: dohodek oz. premoženje družine
◦ Rangiranje: NE

◦ Prijava: kadarkoli tekom leta pri pristojnem Centru za socialno delo.

◦ Upravičenost: od 1. dne naslednjega meseca od prijave.



???

Hvala.

Šolska svetovalna služba:

Nataša L. Dujmovič, pedagoginja,

Amadeja Mrak, psihologinja


