
VPIS V SREDNJE 
ŠOLE 2021/2022

Nina Lokovšek, šolska svetovalna služba



VSEBINA

1. Dejavniki odločanja za šolo in poklic

2. Srednješolsko izobraževanje v RS

3. Merila za izbiro dijakov
4. Razpisani srednješolski programi na Obali in

okolici
5. Rokovnik za vpis v srednje šole in rokovnik  

za nacionalno preverjanje znanja

6. Štipendije 



 

DEJAVNIKI 

ODLOČANJA  
za šolo in poklic 

SPOSOBNOSTI 
 

 V čem si dober? 

(reševanje logičnih nalog, 

pisanje besedil, računanje, 

ročna dela…) 

ZDRAVJE 
 

 Imaš kakšno zdravstveno težavo, 

zaradi katere ne moreš opravljati 

določene šole in poklica? 

(slab vid, težave s hrbtom…) 

LASTNOSTI 
 

 Kakšne so tvoje lastnosti? 

 Si vztrajen, natančen, 

komunikativen, družaben, 

hitro reagiraš, si 

odločen…? 
 

UČNE NAVADE 
 

 Ali se učiš redno? 

 Se znaš učiti? 

 Ali delaš redno domače naloge? 

 Ali si se sposoben učiti dlje časa? 

INTERESI 
 

 S čim se rad ukvarjaš v 

prostem času? 

 Kateri predmeti v šoli so ti 

najbolj všeč? 

 Katere interesne dejavnosti 

obiskuješ? 



2. Srednješolsko izobraževanje v RS 

1. SPLOŠNO: 
• 4-letni programi splošne 

in strokovne gimnazije 
(ekonomska, tehniška, 
umetniška gim.,…)

• maturitetni tečaj 1 leto

SPLOŠNA MATURA 

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI 
PROGRAMI

2. POKLICNO IN 
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 

Nižje poklicno izobraževanje 
2 leti

 Srednje poklicno
izobraževanje 3 leta 
(npr. administrator, frizer)

 Srednje strokovno 
izobraževanje (ekonomski 
tehnik, strojni tehnik…)

 Poklicno-tehniško 
izobraževanje +2 leti

 Poklicni tečaj 1 leto

ZAKLJUČNI 
IZPIT

POKLICNA 
MATURA



SREDNJE POKLICNO 
IZOBRAŽEVANJE

SREDNJE STROKOVNO 
(TEHNIŠKO) 

IZOBRAŽEVANJE

GIMNAZIJSKI 
PROGRAMI

• 3 leta • 4 leta • 4 leta

• veliko prakse • nekaj prakse • malo prakse 
(le strokovni programi)

• zaključni izpit • poklicna matura • splošna matura

• po končani šoli imaš 
poklic

• po končani šoli imaš 
poklic

• po končani šoli nimaš 
poklica

• lahko nadaljuješ 
šolanje 

(3 + 2 poklicno-tehniško izobraž.)

• lahko nadaljuješ šolanje 
(višje in visoko strokovno 
izobraževanje, 5. predmet-določeni 
univerzitetni programi)

• moraš  nadaljevati 
šolanje 

(univerzitetni programi)

• primeri: električar, 
računalnikar, kuhar, 
administrator, frizer…

• primeri: ekonomski 
tehnik, turistični tehnik, 
elektrotehnik,…

• Primeri poklicev: 
pravnik, zdravnik, 
kemijski inženir…

DOLŽINA, ZAHTEVNOST



3. Merila za izbiro dijakov

Uspešno zaključena osnovna šola

Posebni pogoji (npr. športna, umetniška gimnazija)
psihofizična sposobnost 
športni dosežki
posebna nadarjenost/spretnost

* V primeru omejitve vpisa:

učni uspeh 
rezultat na NPZ
Posebni pogoji, npr: v primeru vpisa v športni 

oddelek gimnazije se gleda tudi športne dosežke



Omejitev vpisa: 
vloga učnega uspeha in rezultata na NPZ

1.) Učni uspeh
V primeru omejitve vpisa se kandidate razvrsti in 

izbere glede na njihov učni uspeh 7., 8. in 9. razreda. 
 Kandidati s seštevkom ocen obveznih predmetov (brez 

izbirnih predmetov in italijanščine) lahko dosežejo 
največ 175 točk.

2.) NPZ
 V primeru, da se na spodnji meji razvrsti več 

kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi 
opravi na podlagi dosežkov na NPZ iz slovenščine in 
matematike.



OBALNO-KRAŠKA
REGIJA

SREDNJE 
POKLICNO 

IZOBRAŽEVANJE

SREDNJE 
STROKOVNO 
(TEHNIŠKO) 

IZOBRAŽEVANJE

GIMNAZIJSKI 
PROGRAMI

GIMNAZIJA KOPER

• gimnazija
• gimnazija (š)
• umetniška 

gimnazija
(glasbena, likovna 
smer)

SREDNJA 
EKONOMSKO –
POSLOVNA ŠOLA 
KOPER

• administrator
• prodajalec

• ekonomski tehnik
• ekonomska 

gimnazija

SREDNJA
TEHNIŠKA ŠOLA 
KOPER

• avtoserviser
• frizer 
• inštalater strojnih

inštalacij
• računalnikar
• mehatronik

operater

• strojni tehnik
• tehniška 

gimnazija

4. Razpisani srednješolski programi na Obali in okolici



OBALNO-KRAŠKA
REGIJA

SREDNJE 
POKLICNO 

IZOBRAŽEVANJE

SREDNJE 
STROKOVNO 
(TEHNIŠKO) 

IZOBRAŽEVANJE

GIMNAZIJSKI 
PROGRAMI

GIMNAZIJA, 
ELEKTRO IN 
POMORSKA ŠOLA 
PIRAN

• elektrikar

• elektrotehnik
• plovbni tehnik
• ladijski strojni 

tehnik
• logistični tehnik 

(novo)

• gimnazija

SREDNJA ŠOLA 
IZOLA

• gastronomske in 
hotelirske storitve

• gastronomija in 
turizem

• kozmetični tehnik
• predšolska vzgoja
• zdravstvena nega

SS SEŽANA: 
GIMNAZIJA IN 
EKONOMSKA 
ŠOLA

• aranžerski tehnik
• ekonomski tehnik

• gimnazija



PRIMORSKO-
NOTRANJSKA

REGIJA

SREDNJE 
POKLICNO 

IZOBRAŽEVANJE

SREDNJE 
STROKOVNO 
(TEHNIŠKO) 

IZOBRAŽEVANJE

GIMNAZIJSKI 
PROGRAMI

SREDNJA 
GOZDARSKA IN 
LESARSKA ŠOLA 
POSTOJNA

• bolničar-
negovalec

• gozdar
• mizar

• gozdarski tehnik
• zdravstvena nega

ŠC POSTOJNA: 
SREDNJA ŠOLA

• avtoserviser
• oblikovalec 

kovin - orodjar

• ekonomski 
tehnik

• strojni tehnik
• gimnazija

ŠC POSTOJNA: 
ILIRSKA 
BISTRICA

• tehnik 
računalništva

• gimnazija



GORIŠKA REGIJA
SREDNJE 

POKLICNO 
IZOBRAŽEVANJE

SREDNJE 
STROKOVNO 
(TEHNIŠKO) 

IZOBRAŽEVANJE

GIMNAZIJSKI 
PROGRAMI

ŠC NG: 
BIOTEHNIŠKA 
ŠOLA

• slaščičar
• vrtnar
• gastronomske in 

hotelske storitve

• kmetijsko-
podjetniški 
tehnik

• naravovarstveni 
tehnik

ŠC NG: ELEKTRO-
TEHNIŠKA IN 
RAČUNALNIŠKA
Š.

• elektrikar
• računalnikar

• elektrotehnik
• tehnik 

računalništva

ŠC NG:
GIMNAZIJA IN 
ZDRAVSTVENA 
ŠOLA

• bolničar-
negovalec

• zdravstvena nega • tehniška gimnazija

ŠC NG: STROJNA, 
PROMETNA IN 
LESARSKA ŠOLA

• avtokaroserist
• avtoserviser
• mehatronik

operater
• mizar
• oblikovalec kovin 

- orodjar

• inštalater strojnih 
inštalacij

• logistični tehnik
• strojni tehnik
• tehnik 

mehatronike



OMEJITVE VPISA V PRETEKLIH LETIH: 

 2021/22

Gimnazija Koper: Umetniška gimnazija (likovna smer) – 14 mest

Srednja tehniška šola Koper: frizer – 26 mest

Srednja šola Izola: kozmetični tehnik- 28 mest, zdravstvena nega – 56 mest

Šolski center Srečka Kosovela Sežana: aranžerski tehnik - 28 mest, ekonomski tehnik – 28 mest

 2020/21

Gimnazija Koper: program gimnazija na 84 mest in športni oddelek na 18 mest

Srednja tehniška šola Koper: frizer na 26 mest in avtoserviser na 26 mest

Srednja šola Izola: kozmetični tehnik na 28 mest, zdravstvena nega na 56 mest in predšolska 

vzgoja na 28 mest

Šolski center Srečka Kosovela Sežana: aranžerski tehnik na 28 mest

 2019/20

Srednja tehniška šola Koper: frizer na 26 mest in avtoserviser na 26 mest

Srednja šola Izola: kozmetični tehnik na 28 mest in predšolska vzgoja na 28 mest

Šolski center Srečka Kosovela Sežana v program: ekonomski tehnik na 28 mest

 2018/19

Srednja tehniška šole Koper za program frizer na 26 mest

Srednja šole Izola za program kozmetični tehnik na 28 mest

Šolski center Srečka Kosovela Sežana za program aranžerski tehnik na 28 mest



5. ROKOVNIK-
objavljen na spletni 
strani šole

KDAJ? KAJ?

Januar/februar 2022  objava razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove, seznanitev učencev o 
številu vpisnih mest

11. in 12. 2. 2022  informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih

do 2. 3. 2022  prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za 
učence, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, za katere je to posebni 
vpisni pogoj, ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega 
pogoja za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š) (učenci sami!)

med 11. in 21. 3. 
2022

 opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter 
ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja za programa 
Gimnazija (športna) in Ekonomska gimnazija (športna – kjer je razpisana)

(srednje šole do 28. 3. 2022 posredujejo potrdila o opravljenih preizkusih 
oziroma izpolnjevanju posebnih pogojev )

do 4. 4. 2022  prijavljanje za vpis v 1. letnik srednje šole za šolsko leto 2020/21 (v šoli 
izpolnijo prijave, ki jih nato svetovalna služba pošlje na šole)

8. 4. 2022  objava številčnega stanja prijav za vpis (stran MISŽ)

do 25. 4. 2022  morebitni prenosi prijav za vpis v srednjo šolo (kandidati!)

do 24. 5. 2022  javna objava omejitev vpisa (internet)
(Srednje šole do 27. 5. 2022 obvestijo prijavljene učence o omejitvah vpisa)

med 16. in 21. 6. 
2022 (po razporedu 
SŠ)

 srednje šole brez omejitve: VPIS
 srednje šole z omejitvijo vpisa: izvedba 1. kroga izbirnega postopka

do 21. 6. 2022  objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka 
→ vpis kandidatov, ki so bili uspešni
→ seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z 
možnostmi v 2. krogu

do 24. 6. 2022  prijava za 2. krog izbirnega postopka

30. 6. 2022  objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

1.7.2022  vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka

4. 7. 2022  objava še prostih mest za vpis v srednje šole (internet)

do 31. 8. 2022  prijava in vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta



4. maj 2022 – slovenščina
6. maj 2022 – matematika
10. maj 2022 – tretji predmet: kemija
31. Maj 2022– seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

Od 31.5. - 2.6.2022
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu

15. junij 2022
Razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda

Na šoli tudi:  
• Delavnice poklicnega usmerjanja načrtovane za januar 2022 

(v sodelovanju z Ljudsko univerzo Koper)
• Predstavitve srednjih šol – sprotno dogovarjanje 

5. ROKOVNIK



ŠE NEKAJ 

O TRGU 

DELA…



6. ŠTIPENDIJE

ZOISOVE ŠTIPENDIJE
kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov na področju znanja, 
raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti, zahteva se tudi odličen učni 
uspeh in drugi kriteriji (podrobneje glej: Javni sklad RS za razvoj kadrov 
in štipendije, vloge se vloži po končanem šolskem letu)

KADROVSKE ŠTIPENDIJE
dodelijo delodajalci oziroma podjetja glede na kadrovske potrebe

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE
za dijake, ki se izobražujejo za poklice, ki jih primanjkuje na trgu dela

glede na vrstni red prispelih vlog 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski 
in preživninski sklad Republike 

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

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


Možnosti dodatnega svetovanja in informiranja 
ter koristne povezave

• Spremljanje spletnih strani srednjih šol

•Uradna državna spletna stran: 
https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

•V sklopu Zavoda RS za zaposlovanje
• Karierno središče: 

https://www.ess.gov.si/ncips/cips
• Program Kam in kako?: 

https://www.kaminkako.si/kudos#/ (registracijska 
številka je bila učencem posredovana po e-pošti 
skupaj z navodili za uporabo programa; vsak učenec 
nato ustvari svoj profil s svojim uporabniškim 
imenom in geslom)

•Poklicni kažipot: https://www.mojaizbira.si/

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/
https://www.ess.gov.si/ncips/cips
https://www.kaminkako.si/kudos
https://www.mojaizbira.si/

