
                      OŠ Sava Kladnika Sevnica 

                       univ. dipl. psih. Janja Kranjc 

 



 Objava: spletna stran MIZŠ in spletna stran šole 
– Aktualno 
 

 INFORMATIVNI DNEVI: 
- Petek, 13. 2. 2015 ob 9. in 15. uri 
- Sobota, 14. 2. 2015 ob 9. uri 
  
Drugi termini: Gimnazija Šiška, Srednja šola za farmacijo, 

kozmetiko in zdravstvo LJ, Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija 
Ljubljana, Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, 
Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje – Evropska globalna 
dimenzija.   



 Preizkusi posebne nadarjenosti: ZOBOTEHNIK, 

FOTOGRAFSKI TEHNIK, TEHNIK OBLIKOVANJA, 
UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER, GLASBENA 
SMER, PLESNA SMER 

     
   Prijava: do 27. 2. 2015 

 

 Športni dosežki – pogoj za vpis v športni oddelek 
programa Gimnazija in Ekonomska gimnazija v 
poskusu. 
 

    Posredovanje dokazil: do 27. 2. 2015 

 



Kandidati prejmejo potrdilo o 

izpolnjevanju pogojev: do 27. 3. 2015.  

 

ROK ZA ODDAJO PRIJAV ZA VPIS NA 

SREDNJO ŠOLO: do 3. 4. 2015.  

  Izpolnjevanje prijav bo potekalo v šoli v   

času razrednih ur, v mesecu marcu.  

Prijave za dijaške domove oddajo učenci in 

starši sami!!! 

 



 Informacija o številu prijav po 

posameznih šolah: objava na spletni 

strani MIZŠ do 9. 4. 2015. 

 

Možnost prenosa prijave: do 24. 4. 2015.  

 

Vpis: med 17. 6. in 19. 6. 2015.  

2. krog: do 29. 6. 2015 do 12. ure.  



 Omejitev vpisa:  

- Zaključne ocene obveznih predmetov 
iz 7., 8. in 9. razreda OŠ (max. 175 
točk).  

- V kolikor se na spodnji meji razvrsti 
več kandidatov z istim številom točk: 
točke, dosežene na NPZ (slovenščina, 
matematika).  

- Po potrebi: dodatne točke po merilih, 
ki jih določi šola.  



NOVOSTI:  
- Program predšolska vzgoja na Ekonomski in 

trgovski šoli Brežice 

- Program predšolska vzgoja, ki se je izvajal v 

Metliki, se bo s 1. 9. 2015 izvajal na ŠC Novo 

mesto – Srednja vzgojiteljska šola.  



Program nižjega poklicnega 

izobraževanja (2leti) 

 

Program srednjega poklicnega 

izobraževanja (3 leta) 

 

 



Zaključni izpit 

Program 
srednjega 
poklicno-
tehniškega izob. 
(+2) 

Maturitetni tečaj 



Program srednjega strokovnega oz. 

tehniškega izobraževanja (4 leta) 

 

Poklicna 
matura → 
programi za 
pridobitev višje 
strokovne, visoke 
strokovne izobr.  

Poklicna 
matura + 5. 
predmet 
splošne 
mature → 

posamezni študijski 
programi za 
pridobitev univ. 
izobr.  

Maturitetni 
tečaj: 1 leto – 
splošna 
matura → 

študijski programi za 
pridobitev univ. 
izobr.  

 



Gimnazijski programi: gimnazija, gimnazija 
s športnim oddelkom, klasična gimnazija, 
tehniška gimnazija, ekonomska gimnazija, 
umetniška gimnazija.  
 

- 4 leta. Zaključek s splošno maturo. Priprava 
na nadaljnji univerzitetni študij.  
- Možnost poklicnega tečaja – 1 leto – 
poklicna matura – srednja strokovna 
izobrazba.  



Nov Zakon o štipendiranju (od 1. 1. 2014 

dalje) 

 

Štipendije:  
DRŽAVNE 

ZOISOVE 

KADROVSKE 

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE 

ŠTIPENDIJE AD-FUTURA ZA MEDNARODNO 

MOBILNOST 



 Vloga pri centru za socialno delo – kadarkoli med letom – za 
štipendijo v septembru vlogo oddati v avgustu. 

 
 Obrazec na strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti. 
 

 Možnost sočasnega prejemanja KADROVSKE  ŠTIPENDIJE,  
ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE ali ŠTIPENDIJE AD 
FUTURA (za mednarodno mobilnost). 

 
 Višina štipendije odvisna od povprečnega mesečnega dohodka na 

osebo v % od neto povprečne plače.  
 
 Dodatki:  
- dodatek za bivanje (80 €) 
- dodatek za  uspeh (17 do 40 €) 
- dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami (50 €) 

 
 





 Pogoji (Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij, 2014):  
- V devetem razredu povprečna ocena vseh številčno izraženih 

zaključnih ocen najmanj 4,70.  
- Vsaj 1 izjemen dosežek v zadnjih dveh šolskih letih. 

 
Izjemni dosežki:  
- 1. do 3. mesto na državnem tekmovanju (10 točk), zlato priznanje 

(1. nagrada) in srebrno priznanje (2. nagrada) na državnem 
tekmovanju (5 točk), 

- 1. do 3. mesto na mednarodnem tekmovanju (20 točk), zlato ali 
srebrno priznanje na mednarodnem tekmovanju (10 točk), 
udeležba na mednarodnem tekmovanju (5 točk), 

- priznanje za najboljšo raziskovalno nalogo (10 točk), 
- objava v zborniku ali strokovni publikaciji (10 točk), v znanstveni 

publikaciji (15 točk) 
- Nagrajeno oz. objavljeno umetniško delo – vsaj 2 pozitivni 

strokovni kritiki, vpis v COBISS (10 točk) 
 

 
 



 Individualni dosežek – vse predvidene točke 

 Dosežek v skupini, soavtorstvo – polovica točk, 

predvidenih za določen dosežek 

 

 

 Višina štipendije: 120 € 

 Dodatki: za bivanje, za štipendiste s posebnimi 

potrebami 

 

 Možnost sočasnega prejemanja KADROVSKE  

ŠTIPENDIJE, ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE ali 

ŠTIPENDIJE AD FUTURA.  

 

 

 



VLOGA: spletna stran  - JAVNI SKLAD RS 

ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIJE 

Razpis objavljen do konca junija za 

naslednje šolsko leto.  



 Podeljujejo delodajalci.  
 Kriterije oblikujejo sami.  
 Seznam objavljen na spletni strani Javnega 

sklada za razvoj kadrov in štipendije.  
 RRA 
 Vloga se odda podjetju oz. organizaciji, ki za 

podjetje zbira prijave.  
 Pogoji štipendiranja določeni s pogodbami. 
 Če kadrovsko štipendijo sofinancira država, mora 

štipenditor dijaku vsako leto omogočiti 
enomesečno prakso in ga po poteku 1 meseca 
po zaključku šolanja zaposliti.  



Področja, opredeljena v  politiki 

štipendiranja, določena za 5 let.  

1. javni razpis bo objavljen po sprejemu 

politike štipendiranja, nato pa vsako leto 

od konca januarja.  

Možnost sočasnega prejemanja ZOISOVE 

štipendije, ne pa hkrati tudi KADROVSKE.  



 

 

Hvala za pozornost! 


