
mag. Janja Kranjc
OŠ Sava Kladnika Sevnica

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE 
DOMOVE 

ZA ŠOLSKO LETO 2019/20



Razpis 

 21. 1. 2019

 OBJAVA PROSTIH MEST PO POSAMEZNIH 
PROGRAMIH

 Priporočljiva primerjava z minulimi šolskimi leti –
ali je število mest enako, manjše, večje:

www.dijaski.net

• NOVOSTI

http://www.dijaski.net/






Informativni dnevi

 Petek, 15. 2. 2019 ob 9. in ob 15. uri

 Sobota, 16. 2. 2019 ob 9. uri 



Posebnosti v izvedbi informativnih dni

 Gimnazija Šiška 

 Gimnazija Bežigrad, mednarodna matura

 Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo 
LJ

 Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana

 Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje



Novosti

 Izobraževalni program srednjega strokovnega 
izobraževanja: Tehnik mehatronike, ŠC Novo mesto, 
Srednja strojna šola

 Izobraževalna programa srednjega poklicnega 
izobraževanja: Izvajalec suhomontažne gradnje, ŠC Celje, 
Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja



VAJENIŠTVO

 STROJNI MEHANIK: ŠC Novo mesto, ŠC Škofja Loka, ŠC Velenje 
in ŠC Krško – Sevnica

 MIZAR: ŠC Novo mesto, ŠC Slovenj Gradec, ŠC Nova Gorica in 
ŠC Škofja Loka

 ZIDAR: ŠC Kranj, ŠC Novo mesto, Srednja gradbena, geodetska 
in okoljevarstvena šola Ljubljana

 OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR: ŠC Škofja Loka, Srednja 
poklicna in strokovna šola Bežigrad, ŠC Novo mesto, ŠC Nova 
Gorica in Tehniški šolski center Maribor

 MEHATRONIK OPERATER: ŠC Novo mesto, Srednja tehniška 
šola Koper, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad



 GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE: Srednja šola Izola in 
Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci

 KAMNOSEK: Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena 
šola Ljubljana

 STEKLAR: ŠC Rogaška Slatina

 PAPIRNIČAR: Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad

 ELEKTRIKAR: ŠC Kranj, ŠC Velenje



VAJENIŠTVO

 Večji del izobraževanja pri delodajalcu (vsaj 50 
%).

 Vajeniška pogodba. V kolikor jo kandidat dostavi 
do izbirnega postopka, je izvzet iz izbirnega 
postopka. 

 Status dijaka.

 Nagrada: 250 €, 300 €, 400 €, povračilo stroškov 
malice in prevoza.

 Združljivost s štipendijami. 



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, posredovanje dokazil: 

- zdravniško potrdilo

- potrdilo nacionalne panožne zveze

- potrjen obrazec z izjavo trenerja

- potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije



 PRIJAVA NA PREIZKUSE: DO 4. 3. 2019

 Rok za oddajo DOKAZIL O ŠPORTNIH DOSEŽKIH: 
DO 4. 3. 2019

 DATUM IN KRAJ OPRAVLJANJA PREIZKUSA: med 
11. 3. in 23. 3. 2019 - opredeljen v razpisu, info. 
pri psihologinji

 REZULTATI: DO 27. 3. 2019

 POTRDILO O OPRAVLJENEM PREIZKUSU VELJA 
SAMO ZA ŠOLO, KI GA JE IZDALA!!!



PRIJAVA ZA VPIS: 

 Skupno izpolnjevanje v marcu.

 Zadnji rok oddaje: 2. 4. 2019. 

 Prijava samo na eno šolo!

 8. 4. 2019 – objavljene informacije o številu 
prijav. 

 Možnost prenosa prijave: do 23. 4. 2019. 



 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah 
vpisa – do 29. 5. 2019

 VPIS: 18. 6. – 21. 6. 2018 do 14. ure – o točnem 
terminu vas bo obvestila srednja šola. 

 2. krog – namera do 26. 6. 2019 (do 15. ure). 
Objava rezultatov do 28. 6. 2019 (do 15. ure). 

 Vpis v 2. krogu: do 2. 7. 2019 do 14. ure. 



Omejitve vpisa

 Izračun točk. 

 Pregled omejitev za pretekla leta:

www.dijaski.net - srednje šole

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



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. 



VPIS V DIJAŠKE DOMOVE

 Informativni dnevi: 15. 2. 2019 in 16. 2. 2019. 

 Prijava: do 2. 4. 2019. 



ŠTIPENDIJE

• Državna štipendija

• Zoisova štipendija

• Štipendija za deficitarne poklice

• Kadrovska štipendija

• Občinska štipendija za deficitarne poklice



Državna štipendija

Dohodkovni razred Povprečni mesečni dohodek na 

osebo (v eurih)

Osnovna

višina eurih za 

upravičenca do 18 let 

starosti

Osnovna

višina v eurih za 

upravičenca nad 18 let 

starosti

1 do 313,37 95
190

2 od 313,38 do 376,05 80
160

3 od 376,06 do 438,72 65
130

4 od 438,73 do 553,63 50
100

5 od 553,64 do 668,53 35
70



 Vloga (tudi elektronska) dostopna 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. 



 Dodatki k štipendiji: 

- dodatek za bivanje: 80 €

- dodatek za uspeh: od 17 do 40 €

- dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami: 
50 € (invalidnost ali telesna okvara, starši 
prejemajo dodatek za nego; usmerjeni v 
prilagojene programe).

 Združljiva s KADROVSKO IN ŠTIPENDIJO ZA 
DEFICITARNE POKLICE. 



Zoisova štipendija

• Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad 
RS

• Pogoji: IZJEMNI DOSEŽEK in v zaključnem razredu OŠ 
povprečna ocena najmanj 4,70 (vse številčno izražene 
ocene zadnjega razreda OŠ). 

• Izjemni dosežki so dosežki iz znanja ali raziskovanja, 
razvojne dejavnosti ali umetnosti.

• Združljiva s KADROVSKO in s ŠTIPENDIJO ZA DEFICITARNE 
POKLICE. 



Opredelitev izjemnih dosežkov

ŠTEJEJO DOSEŽKI ZADNJIH 2 ŠOLSKIH LET!

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

 1. do vključno 3. mesto na državnem tekmovanju

 zlata in srebrna priznanja na državnem tekmovanju

 1. do vključno 3. mesto na mednarodnem tekmovanju

 zlato ali srebrno priznanje na mednarodnem tekmovanju

 udeležba na mednarodnem tekmovanju po predhodnem 
ustreznem selekcijskem postopku

 dosežki na področju raziskovalnega dela, nagrajeno 
znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo



Postavke: DIJAKI ŠTUDENTI

osnovna štipendija: 120 140

osnovna štipendija za 
tujino:

240 280

dodatek za bivanje: 80 80

dodatek za posebne 
potrebe:

50 50



• Vloga na spletni strani Javnega štipendijskega, 
razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada 
Republike Slovenije: www.sklad-kadri.si;

 vlogo je potrebno oddati do roka v javnem 
razpisu. Razpis običajno v JUNIJU, rok prijave: 
ZAČETEK SEPTEMBRA

http://www.sklad-kadri.si/


Štipendija za deficitarne poklice

• 11. 1. 2019 - Razpis

• Razpis in vloga se nahaja na spletni strani Javnega 
štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega 
sklada Republike Slovenije: www.sklad-kadri.si.

• Oddaja vloge: Od 15. 6. 2019 do 20. 9. 2019.

• Podeli se 1000 štipendij. Višina štipendije: 100 €

• Merilo: 

 višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole

 višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem 
razredu osnovne šole 

• Združljiva z DRŽAVNO in ZOISOVO štipendijo. 



 kamnosek
 mehatronik operater
 izdelovalec/izdelovalka kovinskih 

konstrukcij
 inštalater/inštalaterka strojnih 

inštalacij
 oblikovalec kovin 

orodjar/orodjarka
 elektrikar/elektrikarka
 avtokaroserist/avtokaroseristka
 pek/pekarka
 slaščičar/slaščičarka
 mesar/mesarka
 tapetnik/tapetničarka

 mizar/mizarka
 zidar/zidarka
 tesar/tesarka
 klepar-krovec/kleparka-krovka
 izvajalec/izvajalka suhomontažne 

gradnje
 slikopleskar-

črkoslikar/slikopleskarka-
črkoslikarka

 pečar– polagalec keramičnih oblog 
/ pečarka-polagalka keramičnih 
oblog

 gozdar/gozdarka
 dimnikar/dimnikarka
 steklar/steklarka



Kadrovske štipendije

• Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike 
Slovenije oziroma RRA.

• Izmenjevalnica

• Kandidati se sami obrnejo na delodajalca in mu pošljejo prošnjo za 
dodelitev štipendije; delodajalec sam izbere primernega kandidata, v 
roku, navedenem ob razpisu štipendije. 

• Štipenditor mora dijaku omogočiti vsako leto enomesečno 
opravljanje prakse in ga po zaključku izobraževanja po preteku 1 
meseca zaposliti. 

• Posavje: oblikovalec kovin/orodjar, strojni mehanik, strojni tehnik, 
elektrikar, elektrotehnik. 



Poklicni barometer (Zavod RS za 
zaposlovanje)

https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/kaj-
napoveduje-poklicni-barometer

https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/kaj-napoveduje-poklicni-barometer


mag. Janja Kranjc, šolska 
svetovalna delavka: 

07 81 63 523


