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OŠ Sava Kladnika Sevnica 

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN 
DIJAŠKE DOMOVE  

ZA ŠOLSKO LETO 2017/18 



Razpis za vpis  

 OBJAVA PROSTIH MEST PO 

POSAMEZNIH PROGRAMIH 

 Priporočljiva primerjava z minulimi šolskimi 

leti – ali je število mest enako, manjše, večje 

Dostop do podatkov:  

ARHIV: Ministrstvo za šolstvo 

- www.dijaski.net 

 

http://www.dijaski.net/
http://www.dijaski.net/
http://www.dijaski.net/


Informativni dnevi 

 Petek, 10. 2. 2017 ob 9. in ob 15. uri 

 Sobota, 11. 2. 2017 ob 9. uri  

 



Informativni dnevi – dodatne informacije 

GIMNAZIJA ŠIŠKA:  

 

• Gimnazija – športni oddelek – v petek ob 

9.00 

• Gimnazija – v petek ob 10.30 

• Gimnazija (š) – nogometni oddelek – v petek 

ob 12.00 

• Vsi programi: po predvidenem terminu (petek 

ob 15.00, sobota ob 9.00) 



Informativni dnevi – dodatne informacije 

SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, 

KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO LJ 

 

• Farmacevtski tehnik – v petek ob 9.00 

• Kozmetični tehnik in tehnik laboratorijske 

biomedicine – v petek ob 11.00 

• Zobotehnik – v petek ob 13.00 

• Vsi programi: v petek ob 15.30, sobota ob 

9.00 

 



Informativni dnevi – dodatne informacije 

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN 

TURIZEM CELJE 

 

Gastronomija in turizem, oddelek Evropska 

globalna dimenzija – petek ob 11.00 

 



Mednarodna matura 

 II. Gimnazija Maribor (ID po programu) 

 Gimnazija Bežigrad (v petek ob 15. uri, 

sobota ob 9. uri) 

 Gimnazija Kranj (ID po programu) 

 

VPIS: po zaključenem 2. letniku; vsaj prav dober 

uspeh; najmanj ocena 4 pri slo, mat in tja; tekmovanja, 

vključevanje v dejavnosti s področja kulture in športa. 



Preizkus nadarjenosti oz. ugotavljanje 
izpolnjevanja športnih pogojev 

 ZOBOTEHNIK: preizkus ročnih spretnosti, 

sposobnosti razlikovanja barv in smisla za 

oblikovanje 

 FOTOGRAFSKI TEHNIK: preizkus likovne 

nadarjenosti, ki obsega likovni, tonski, barvni in 

risarski preizkus 

 TEHNIK OBLIKOVANJA: preizkus likovne 

nadarjenosti, ki obsega risanje po modelu, preizkus 

likovne ustvarjalnosti, ploskovno-barvni preizkus, 

konstrukcijsko-prostorski preizkus (enak preizkus kot 

za likovno smer umetniške gimnazije) 

 



 UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER: 

preizkus likovne nadarjenosti, ki obsega risanje po 

modelu, preizkus likovne ustvarjalnosti, ploskovno-

barvni preizkus, konstrukcijsko-prostorski preizkus. 

 UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLASBENA SMER: 

preizkus znanja po programu glasbene šole 

 UMETNIŠKA GIMNAZIJA – PLESNA SMER: 

preizkus nadarjenosti: balet, sodobni ples  

 



 ŠPORTNA GIMNAZIJA – Ocena športne 

uspešnosti 

Status A 

Status B 

Status C 



Psihofizična sposobnost 

 Rudarstvo (SPI in SSI)  

 Umetniška gimnazija – glasbena smer, 

modul B in C; plesna smer – modul A in B 

 Gimnazija (športni oddelek) in ekonomska 

gimnazija (športni oddelek) 



 PRIJAVA NA PREIZKUSE: DO 28. 2. 2017 

 Rok za oddajo DOKAZIL O ŠPORTNIH 

DOSEŽKIH: DO 28. 2. 2017. 

 DATUM IN KRAJ OPRAVLJANJA 

PREIZKUSA: v razpisu, pri psihologinji 

 REZULTATI: DO 27. 3. 2017 

 



Novosti 

 Poskusno uvajanje SPI programov v 

vajeniški obliki (mizar – NM, SG; kamnosek 

– LJ, oblikovalec kovin-orodjar – LJ, Škofja 

Loka, gastronom-hotelir – Izola, Radenci) 

 Program strojni mehanik (SPI) – Srednja 

poklicna in strokovna šola Krško 



PRIJAVA ZA VPIS:  

 Skupno izpolnjevanje v marcu. 

 Zadnji rok oddaje: 4. 4. 2017.  

 Vsak odda prijavo samo na eno šolo!!! 

 7. 4. 2017 – objavljene informacije o številu 

prijav.  

 Če ni dovolj prijav – šola obvesti, da se 

program ne bo izvajal.  

 Možnost prenosa prijave: do 25. 4. 2017.  



 do 30. maja – obveščanje o omejitvah in 

spremembah obsega vpisa 

 Obveščanje prijavljenih kandidatov o 

omejitvah vpisa – do 6. 6. 2017 

 VPIS: 19. 6. – 22. 6. 2017 (1. krog) 

30. 6 .2017 do 14. ure (2. krog) 

 



Merila za izbor kandidatov v 
primeru omejitve vpisa 

 Zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. 

razreda osnovne šole. 

 Maksimalno št. točk: 175. 

 Če se na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več 

kandidatov z istim številom točk, se upoštevajo 

točke, dosežene na NPZ: matematika in 

slovenščina.  

 Možnost dodatnih meril s strani šole, v kolikor je še 

vedno več kandidatov z enakim številom točk.  

 



Omejitve vpisa 

 Izračun točk.  

 Pregled omejitev za pretekla leta: 

www.dijaski.net  - srednje šole 

Arhiv Ministrstva za šolstvo 

 

http://www.dijaski.net/


Tabela za 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



VPIS V DIJAŠKE DOMOVE 

 Informativni dnevi: 10. 2. 2017 in 11. 2. 2017 

 Prijava: do 4. 4. 2017.  



ŠTIPENDIJE 

• državne 

• Zoisove 

• za deficitarne poklice 

• kadrovske 



Državne štipendija 

 Vlogo dobite na spletni strani Ministrstva za 

delo, družino in socialne zadeve 

 Vlogo oddate kadarkoli na pristojnem 

CENTRU ZA SOCIALNO DELO.  

 Štipendija se začne izplačevati s prvim v 

naslednjem mesecu po oddaji vloge.  

 Višina odvisna od povprečnega mesečnega 

dohodka na osebo v % od neto povprečne 

plače.  

 



Državne štipendije 

dohodkovni 

razredi 

povprečni mesečni dohodek 

na osebo v % od neto 

povprečne plače 

osnovni znesek za 

mladoletnega dijaka 

1 do 30 % 95 

2 nad 30 % do 36 % 80 

3 nad 36 % do 42 % 65 

4 nad 42 % do 53 % 50 

5 nad 53 % do 56% 35 



 Dodatki k štipendiji:  

- dodatek za bivanje: 80 € 

- dodatek za uspeh: od 17 do 40 € (od 2. 

letnika dalje) 

- dodatek za štipendiste s posebnimi 

potrebami: 50 € 

 

Združljiva s KADROVSKO IN ŠTIPENDIJO ZA 

DEFICITARNE POKLICE.  



Zoisove štipendije 

- v zaključnem razredu OŠ povprečna ocena 

najmanj 4,70 (vse številčno izražene ocene 

zadnjega razreda OŠ) IN 

- IZJEMNI DOSEŽEK  

 

Vloga: spletna stran Javnega sklada RS za razvoj 

kadrov in štipendije 

Razpis: do konca junija, rok prijave: začetek septembra 

 

 



Opredelitev izjemnih dosežkov 

ŠTEJEJO DOSEŽKI ZADNJIH 2 ŠOLSKIH LET! 

 individualni ali skupinski (pri skupinskih se št. točk razpolovi), 

 zlata in srebrna priznanja na državnem tekmovanju, najvišja 

mesta oz. zlato in srebrno priznanje na mednarodnem 

tekmovanju 

 dosežki na področju raziskovalnega dela, nagrajeno 

znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo.  

 

 Dosežki s področja športa po Zštip-1 ne štejejo več med 

izjemne dosežke. 

 



Višina osnovne Zoisove štipendije: 

 dijaki 120 € 

 

Možni dodatki: 

 dodatek za bivanje: 80 € 

 dodatek za štipendiste s posebnimi 

potrebami: 50 € 

Združljiva s KADROVSKO in s ŠTIPENDIJO 

ZA DEFICITARNE POKLICE.  

 

 

 

 



Štipendija za deficitarne poklice 

• Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije – že 

objavljen razpis: 26. 1. 2017 

 

• 1000 štipendij, višina štipendije: 100 € 

• Rok prijave: od 15. 6. 2017 do vključno 20. 9. 2017. 

Vloge, oddane pred začetkom roka/po zaključku roka za 

prijavo, bodo zavržene. Vloga bo dostopna v juniju.  

 

• Štipendija je združljiva z DRŽAVNO ŠTIPENDIJO.  

 

 



Štipendija za deficitarne poklice 

 kamnosek 

 mehatronik operater 

 izdelovalec kovinskih 

konstrukcij 

 inštalater strojnih inštalacij 

 oblikovalec kovin orodjar 

 elektrikar 

 avtokaroserist 

 pek 

 slaščičar 

 mesar 

 

 tapetnik 

 mizar 

 zidar 

 tesar 

 klepar-krovec 

 izvajalec suhomontažne 

gradnje 

 slikopleskar-črkoslikar 

 pečar– polagalec keramičnih 

oblog 

 gozdar 

 dimnikar 

 



Štipendija za deficitarne poklice 

Pogoji za dodelitev:  

- povprečna ocena v zaključnem razredu OŠ  

- če je več vlagateljev z enako povprečno oceno, se 

upošteva še povprečna ocena izbirnih predmetov v 

zaključnem razredu 

 



Kadrovske štipendije 

• Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije oziroma RRA objavita 

javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij v 

FEBRUARJU (Izmenjevalnica) 

• Spletne strani regionalnih razvojnih agencij 

• Spletne strani podjetij 

• Vlogo je treba oddati podjetju ali tistemu, ki zbira prijave 

(regionalna agencija, kadrovska agencija …) 

• Če ge za sofinancirano kadrovsko štipendijo s strani države: 

mora štipenditor dijaku omogočiti vsako leto enomesečno 

opravljanje prakse in ga po zaključku izobraževanja po preteku 

1 meseca zaposliti.  



Aktualni iskani poklici 
(april, maj 2016 – Zavod RS za zaposlovanje)  
 

1. vozniki težkih tovornjakov in 

vlačilcev 

2. varilci 

3. delavci za preprosta dela v 

predelovalni dejavnosti 

4. prodajalci 

5. komercialni zastopniki za prodajo 

6. orodjarji 

7. čistilci, strežniki in gospodinjski 

pomočniki 

8. strugarji 

9. elektromehaniki 

10. kuharji 

 

1. vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev 

predšolskih otrok 

2. tehniki za strojništvo 

3. pripravljalci in monterji kovinskih 

konstrukcij 

4. strokovnjaki za zdravstveno nego 

5. natakarji 

6. skladiščniki in uradniki za nabavo in 

prodajo 

7. zidarji 

8. inženirji strojništva 

9. strokovni sodelavci za zdravstveno 

nego 

10. mehaniki in serviserji kmetijskih, 

industrijskih in drugih strojev 

 



Zanimivi poklici za prihodnost 

 epidemiolog 

 etični heker 

 it-varnostnik 

 zasebni bančnik 

 spletni oblikovalec 

 specialist za 3d tiskanje 

 logistik 

 strokovnjak za 

naravno/alternativno 

energijo 

 poklici s področja ravnanja z 

odpadki 

 poklici v nanomedicini 

 urbani agronomi 



DOBRE NAPOVEDI 
• nepremičnine 

• znanost 

• tehnika 

• izobraževanje 

• ikt 

• zdravstvo 

• socialno varstvo 

• finance 

• zavarovalništvo 

• podporne in administrativne 

aktivnosti 

 

 

• turizem  

• prodaja 

• javna uprava 

• promet 

• skladiščenje 

 

SLABE NAPOVEDI 
• poštne storitve 

• tekstilna industrija 

• kmetijstvo 

• hitra prehrana 



Kje poiskati informacije? 

Spletne strani SŠ 

www.mojaizbira.si 

www.dijaski.net 

www.MestoMladih.si 

www.cpi.si 

 

 

Karierno središče 

Zavoda RS za 

zaposlovanje 

 

Šolska svetovalna 

služba (07 81 63 523) 

 

Informativni dnevi 

http://www.mojaizbira.si/
http://www.dijaski.net/
http://www.mestomladih.si/
http://www.cpi.si/



