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ŠTEVILO NOVIH DIJAKOV IN ŠTEVILO RAZPISANIH MEST za š. l. 22/23

Regija 2021/22 2022/23 Razlika ŠTEVILO MEST

Gorenjska 2.091 2.083 - 8 2.560

Goriška 983 1.156 + 173 1.406

Jugovzhodna Slovenija 1.349 1.392 + 43 2.200

Koroška 633 659 + 26 790

Primorsko - notranjska 490 508 + 18 398

Obalno-Kraška 909 1.010 + 101 1.212

Osrednjeslovenska 5.380 5.626 + 246 6.640

Podravska 2.799 2.810 + 11 4.230

Pomurska 934 961 + 27 1.346

Savinjska 2.433 2.471 + 38 3.348

Posavska 703 658 - 45 580

Zasavska 487 547 + 60 488

SKUPAJ 19.191 19.881 + 690 25.189 (lani 24.140)



NAČIN PRIJAVLJANJA:

(1) Kandidat za vpis se prijavi s prijavo za vpis v začetni letnik SŠ, na 

obrazcu, ki ga določi minister.

(2) Kandidat se prijavi za vpis v en izobraževalni program na eni šoli.

(3) Kandidat, ki se namerava vzporedno izobraževati po več 

izobraževalnih programih, za katere so razpisana mesta za vzporedno 

izobraževanje, odda prijavo za vsak izobraževalni program posebej.

(4) Prijavo za vpis v srednjo šolo odda pooblaščeni strokovni delavec 

osnovne šole, na kateri se kandidat izobražuje.

Kandidat za vpis se prijavi v prijavnem roku, ki je določen z rokovnikom (do 4. 

4. 2022)



VAJENIŠKA IZVEDBA NEKATERIH PROGRAMOV

Mreža šol in izobraževalnih programov z izvedbo tudi v vajeniški obliki 

se širi z novimi izobraževalnimi programi:

OBSTOJEČI PROGRAMI:

– GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE: Srednja šola 

Izola in Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci;

– MEHATRONIK OPERATER: Srednja tehniška šola Koper, ŠC 

Novo mesto, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad



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 dostavijo vajeniško pogodbo do 

začetka izbirnega postopka.



• 11. in 12. februar – informativni dnevi na SŠ

• 2. marec- prijava na opravljanje preizkusa nadarjenosti/ 

izpolnjevanje športnih pogojev;

• med 11. in 21. marcem preizkusi na srednjih šolah;

• do 28. marca posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih;

• 4. april – zadnji dan prijav na SŠ in dijaške domove;

• 8. april (do 14. ure) – objava stanja prijav;

• 25. april - zadnji dan prenosa prijav;

• do 14. junija do 12. ure – vnos ocen 9. razreda –

svetovalni delavci OŠ!!!

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

• 30. junij do 9. ure - izvedba 2. kroga izbirnega postopka 

(MIZŠ).

POMEMBNI DATUMI

Razpis za vpis v SŠ 2022/2023



NOVOSTI PRAVILNIKA O VPISU V SREDNJE ŠOLE 

(Ur. l. RS, št.: 30/18)

• 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.

• Potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja in nadarjenosti velja 

samo na šoli, ki je potrdilo izdala (14. člen).

• Devetošolci s popravnimi izpiti (17. člen) „V drugem krogu se na preostalih 

10% vpisnih mest izbere kandidate izmed vseh še prijavljenih kandidatov, ki niso 

bili uspešni v prvem krogu“.

- Urejen vpis kandidata v vajeniško obliko izobraževanja (dodana dokazila 

(vajeniška pogodba, registrirana pri pristojni zbornici), rok za dokazila, izvzetost 

iz izbirnega postopka v primeru omejitve vpisa) (4. člen, 12. člen, 20. člen).

- Razpis vajeniških učnih mest pripravijo in objavijo pristojne zbornice (GZS in 

OZS) (4. člen).



O 
O štipendijah

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.



Zoisove štipendije po ZŠtip

Zoisove štipendije so namenjene dijakom in študentom ob doseganju izjemnih 

dosežkov in s tem ustvarjanju dodane vrednosti na področju znanja, 

raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.

Rok prijave je začetek septembra, natančno določen s pozivom (se objavi 

junija vsako leto).

Pogoji:

- ustrezna starost, državljanstvo, status dijaka ali udeleženca izobraževanja 

odraslih (splošni pogoji po ZŠtip-1), ne prejemajo državne štipendije.

- izjemni dosežek (2 leti) IN uspeh vsaj 4,70

Pogoji za nadaljnje prejemanje v višjem letniku: 

• zaključen pretekli letnik in vpis v višji letnik,

• ali ustrezen dosežek ali ustrezen uspeh,

• oddana vloga z dokazili (samostojno).

Zoisove štipendije po ZŠtip



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 CSD.

Upravičenost: od 1. dne naslednjega meseca od prijave.

Državne 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.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike 

Slovenije objavlja potrebe delodajalcev na svoji spletni strani.  

Smiselno je preveriti tudi arhiv objav iz preteklih let!

Sklad delodajalcem sofinancira kadrovske štipendije.

Kadrovske štipendije



Prijava: na javni razpis, objavljen na spletni strani sklada.

Upravičenost: od šolskega leta dodelitve do zaključka 

izobraževanja.



Štipendijo za deficitarne poklice bodo v šolskem letu 2022/2023 lahko pridobili 

dijaki, ki bodo v šolskem letu 2021/2022 prvič obiskovali 1. letnik 

izobraževalnega programa navedenega v razpisu in bodo z izobraževanjem 

pridobili višjo izobrazbo od že pridobljene.

Dijaki bodo vlogo lahko oddali šele od 13. 6. 2022 do 23. 9. 2022.

• na razpisu bo podeljenih 1000 štipendij;

• 100 EUR mesečno za čas celotnega izobraževanja;

• štipendija za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka;

• ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;

• dijak lahko istočasno prejema tudi državno štipendijo/Zoisovo 

štipendijo;

• štipendija za deficitarne poklice ni združljiva s kadrovsko 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;



Letošnji nabor deficitarnih poklicev:

• kamnosek                                                                     

• mehatronik operater

• izdelovalec kovinskih konstrukcij

• inštalater strojnih inštalacij 

• oblikovalec kovin/orodjar

• elektrikar

• avtokaroserist

• pek

• slaščičar

• mesar

• tapetnik

• mizar

• zidar

• tesar                                    

• slikopleskar-črkoslikar

• klepar-krovec

• izvajalec suhomontažne gradnje

• pečar– polagalec keramičnih oblog 

• gozdar

• dimnikar

• steklar

• tehnik steklarstva

• gastronom hotelir



???

Hvala.

Šolska svetovalna delavka: 

mag. Nataša L. Dujmovič

Tel.: 05/656 92 94


