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Novosti, informativni dnevi, Novosti, informativni dnevi, 
prijavni postopek.prijavni postopek.
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STATISTIČNI PODATKI
� Število učencev 9. razreda 18.420
� Skupno število razpisanih mest = 25.423

DELEŽI RAZPISANIH MEST ZA VPIS V SREDNJEŠOLSKE PROGRAME ZA ŠOLSKO LETO 2010/2011
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OSREDNJESLOVENSKA OSREDNJESLOVENSKA 
REGIJAREGIJA

�� Število učencev v šolskem letu Število učencev v šolskem letu 
2010/2011 = 4.745, v šolskem letu 2010/2011 = 4.745, v šolskem letu 
2009/10 = 4.801 (2009/10 = 4.801 (--56!) 56!) 

�� šole in programi v Ljubljani in okolicišole in programi v Ljubljani in okolici

�� stran 23 v Razpisustran 23 v Razpisu

�� stran 33 stran 33 zasebne šolezasebne šole



NOVOSTI V ZADNJIH LETIH

�� Gimnazija Bežigrad (športni oddelek)Gimnazija Bežigrad (športni oddelek)
�� Srednja strojna in kemijska šola   Srednja strojna in kemijska šola   

(tehnik varovanja)(tehnik varovanja)
�� BIC BIC –– Živilska šola (naravovarstveni Živilska šola (naravovarstveni 

tehnik)tehnik)
�� SGGEŠ (okoljevarstveni tehnik )SGGEŠ (okoljevarstveni tehnik )
�� SPSŠB (ustvarjalec modnih oblačil)SPSŠB (ustvarjalec modnih oblačil)
�� SŠTS (tehnik mehatronike)SŠTS (tehnik mehatronike)



Prenovljeni programi, 
sprememba terminologije
�� elektrotehnik, tehnik računalništva elektrotehnik, tehnik računalništva (4(4--let.), let.), 

Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo, Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo, 
nadomešča: nadomešča: elektrotehnik elektronik, elektrotehnik elektrotehnik elektronik, elektrotehnik 
energetik, elektrotehnik računalništvaenergetik, elektrotehnik računalništva

�� gastronomske in hotelske storitve gastronomske in hotelske storitve (3(3--let.), let.), 
gastronomija in turizem gastronomija in turizem (4(4--let.),  Srednja šola za let.),  Srednja šola za 
gostinstvo in turizem, gostinstvo in turizem, nadomešča: kuhar, natakar, nadomešča: kuhar, natakar, 
gostinski tehnik, turistični tehnikgostinski tehnik, turistični tehnik

�� izdelovalec oblačil izdelovalec oblačil (3(3--let.), let.), logistični tehnik logistični tehnik (4(4--
let.), Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, let.), Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, 
nadomešča: šiviljanadomešča: šivilja--krojač, prometni tehnikkrojač, prometni tehnik



Novosti v letošnjem razpisu

� Šolski center Rudolf Maister Kamnik, 
Srednja ekonomska šola - program 
srednjega strokovnega in tehniškega 
izobraževanja Predšolska vzgoja.

� Srednja šola Domžale - program srednjega 
strokovnega  in tehniškega izobraževanja 
Tehnik računalništva.

� Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija 
Ljubljana - Umetniška gimnazijo, Dramsko-
gledališko smer.

� Srednja šola tehniških strok Šiška Ljubljana 
- program poklicno-tehniškega 
izobraževanja Tehnik računalništva.

� Srednja poklicna in strokovna šolo 
Bežigrad - – program poklicno-tehniškega 
izobraževanja Tehnik mehatronike.



POSEBNI POGOJI ZA VPIS, POSEBNI POGOJI ZA VPIS, 
str. 4, 5, 6, 7str. 4, 5, 6, 7

�� PSIHOFIZIČNA SPOSOBNOSTPSIHOFIZIČNA SPOSOBNOST –– ZDRAVNIŠKO ZDRAVNIŠKO 
POTRDILOPOTRDILO (rudarstvo, geotehnika, frizer, umetniška (rudarstvo, geotehnika, frizer, umetniška 
gimnazija gimnazija –– ples, petje, športna gimnazija)ples, petje, športna gimnazija)

�� POSEBNA NADARJENOST POSEBNA NADARJENOST (zobotehnik, fotografski (zobotehnik, fotografski 
tehnik, tehnik oblikovanja, umetniška gimnazija tehnik, tehnik oblikovanja, umetniška gimnazija –– likovna, likovna, 
plesna, glasbena smer) plesna, glasbena smer) 

�� DOKAZILA O ŠPORTNIH DOSEŽKIHDOKAZILA O ŠPORTNIH DOSEŽKIH (športna (športna 
gimnazija) gimnazija) –– podrobnosti str. 8podrobnosti str. 8

�� STAROSTSTAROST (za umetniško gimnazijo (za umetniško gimnazijo –– glasbena smer, glasbena smer, 
modul petje)modul petje)

�� WALDORFSKA GIMNAZIJA WALDORFSKA GIMNAZIJA –– razgovor z učencem in razgovor z učencem in 
starši pred vpisomstarši pred vpisom



PREIZKUSI/UGOTAVLJANJE PREIZKUSI/UGOTAVLJANJE 
POSEBNIH NADARJENOSTIPOSEBNIH NADARJENOSTI

PRIJAVA/POSREPRIJAVA/POSRE--
DOVANJE DOKAZILDOVANJE DOKAZIL

(kandidati za vpis)(kandidati za vpis)

�� poseben obrazec poseben obrazec 
(na internetu ali v (na internetu ali v 

OŠ)OŠ)

�� najkasneje najkasneje do 18.  do 18.  
2. 2010!!2. 2010!!

PREIZKUSIPREIZKUSI

�� na SŠ po na SŠ po 
razporedu razporedu 

(str. 7, 8)(str. 7, 8)
�� obvezne obvezne 

potrebščinepotrebščine
�� Rezultati/Rezultati/

potrdilo: potrdilo: 
do 15. 3. 2010 do 15. 3. 2010 



INFORMATIVNA DNEVA NA INFORMATIVNA DNEVA NA 
SREDNJI ŠOLISREDNJI ŠOLI

�� petek, 12. 2. 2010petek, 12. 2. 2010 (ob 9.00 in 15.00 (ob 9.00 in 15.00 
uri)uri)

�� časovne posebnosti ob koncu časovne posebnosti ob koncu 
razmestitve programov za regijo razmestitve programov za regijo 
str.26 (nekatere šole imajo v petek str.26 (nekatere šole imajo v petek 
dopoldan drugačno razvrstitev dopoldan drugačno razvrstitev ––
letos Gimnazija Šiška in SŠFKZ)letos Gimnazija Šiška in SŠFKZ)

�� sobota, 13. 2. 2010sobota, 13. 2. 2010 (ob 9.00 uri)(ob 9.00 uri)



PRIJAVA PRIJAVA 
ZA VPIS V SŠZA VPIS V SŠ

�� obrazecobrazec DZS 1,20 (ali spletni obrazec).DZS 1,20 (ali spletni obrazec).

�� vsak učenec odda vsak učenec odda eno prijavoeno prijavo (posebnost: (posebnost: 
vzporedno šolanje na umet. gimnazijivzporedno šolanje na umet. gimnaziji--
glasbena smer).glasbena smer).

�� prilogepriloge: zdravniško potrdilo, potrdilo o : zdravniško potrdilo, potrdilo o 
opravljenem preizkusu oz. izpolnjevanju opravljenem preizkusu oz. izpolnjevanju 
pogojev, identifikacijski dokument pogojev, identifikacijski dokument –– starost.starost.

�� prijave učenci oddajo v OŠ prijave učenci oddajo v OŠ –– do 17. 3. do 17. 3. 
2010!!!2010!!!

�� prijave na SŠ prijave na SŠ do 23. 3. 2009do 23. 3. 2009 (posreduje (posreduje 
OŠ).OŠ).



IZPOLNJEVANJE PRIJAVEIZPOLNJEVANJE PRIJAVE

�� po informativnem dnevu, posvetovanju oz. po informativnem dnevu, posvetovanju oz. 
opravljenih preizkusihopravljenih preizkusih

�� pred izpolnjevanjem prebrati navodila pred izpolnjevanjem prebrati navodila 
(zadnja stran obrazca)(zadnja stran obrazca)

�� pomembna opozorila (tiskane črke, začetni pomembna opozorila (tiskane črke, začetni 
letnik, rubrike iz razpisa)letnik, rubrike iz razpisa)

�� podpis staršev + soglasje NPZ in podpis podpis staršev + soglasje NPZ in podpis 
kandidatakandidata



MERILA ZA VPIS v primeru MERILA ZA VPIS v primeru 
omejitve vpisa (str.10)omejitve vpisa (str.10)

�� seštevekseštevek zaključnih zaključnih ocenocen vseh vseh 
obveznih  predmetov v 7., 8. in 9. obveznih  predmetov v 7., 8. in 9. 
razredu vključno s splošnim učnim razredu vključno s splošnim učnim 
uspehom v 7.razredu (MAX 180 T)uspehom v 7.razredu (MAX 180 T)
7.r                            8.r.                              9.r.7.r                            8.r.                              9.r.

SL, MA, AN                          SL, MA, AN                               SL, MA, ANSL, MA, AN                          SL, MA, AN                               SL, MA, AN

LVZ, GLV, ŠPV, TIT            LVZ, GLV, ŠPV, TIT                  LVZ, GLV, ŠPVLVZ, GLV, ŠPV, TIT            LVZ, GLV, ŠPV, TIT                  LVZ, GLV, ŠPV

GEO, ZG, DVE, NAR           GEO, ZG, DVE                          GEO, ZGGEO, ZG, DVE, NAR           GEO, ZG, DVE                          GEO, ZG

SPL                            FI, KE, BI                                   FI, KE, BISPL                            FI, KE, BI                                   FI, KE, BI
(60 T(60 T

(65 T)                                        (55 T)(65 T)                                        (55 T)



DODATNA MERILADODATNA MERILA

�� Za Za športno gimnazijošportno gimnazijo dodatnih 5 dodatnih 5 
/10 točk glede na dodeljen status (A, /10 točk glede na dodeljen status (A, 
B, C).B, C).

�� Pri programih, kjer je potreben Pri programih, kjer je potreben 
preizkus posebnih sposobnostipreizkus posebnih sposobnosti, , 
imajo prednost tisti z višjim številom imajo prednost tisti z višjim številom 
točk.točk.

�� Dosežek pri NPZDosežek pri NPZ iz SLJ in MAT (s iz SLJ in MAT (s 
soglasjem kandidata in njegovih soglasjem kandidata in njegovih 
staršev v prijavnici).staršev v prijavnici).

�� dodatna merila, ki so jih določile SŠ dodatna merila, ki so jih določile SŠ 
(str. 57)(str. 57)



IZBIRNI POSTOPEK, str. 11IZBIRNI POSTOPEK, str. 11

PRVI KROGPRVI KROG
�� Šola zapolni Šola zapolni 

90% mest.90% mest.
�� Med učenci, ki Med učenci, ki 

imajo enako imajo enako 
število točk (na število točk (na 
meji), se izbira meji), se izbira 
izvede na izvede na 
podlagi NPZ podlagi NPZ 
(SLO, MAT) in (SLO, MAT) in 
posebnih meril.posebnih meril.

DRUGI KROGDRUGI KROG
�� Šola zapolni Šola zapolni 

10% mest.10% mest.
�� Med učenci, ki Med učenci, ki 

imajo enako imajo enako 
število točk (na število točk (na 
meji), se izbira meji), se izbira 
izvede na izvede na 
podlagi NPZ podlagi NPZ 
(SLO, MAT) in (SLO, MAT) in 
posebnih meril.posebnih meril.



POMEMBNI DATUMI PO POMEMBNI DATUMI PO 
PRIJAVI PRIJAVI -- 11

�� 2. 4. 20102. 4. 2010 –– objava stanja prijav objava stanja prijav 
(INTERNET)(INTERNET)

�� do 14. 4. 2010do 14. 4. 2010 –– možnost prenosa možnost prenosa 
prijave (možnost, da program ne bo prijave (možnost, da program ne bo 
realiziran!)realiziran!)

�� 22. 4. 201022. 4. 2010 –– stanje prijav po stanje prijav po 
prenosih (INTERNET)prenosih (INTERNET)

�� Do 10. 5. 2010Do 10. 5. 2010 -- obveščanje o obveščanje o 
omejitvah vpisaomejitvah vpisa



POMEMBNI DATUMI PO POMEMBNI DATUMI PO 
PRIJAVI PRIJAVI -- 22

(NPZ: 4., 5. in 10. 5. 2010 (NPZ: 4., 5. in 10. 5. 2010 –– redni rok; redni rok; 
28., 31. 5. in 1. 6. 2010 naknadni)28., 31. 5. in 1. 6. 2010 naknadni)

�� 16. do 18. 6. 2010 (do 14. ure)16. do 18. 6. 2010 (do 14. ure) –– prinašanje prinašanje 
dokumentov za vpis na SŠ dokumentov za vpis na SŠ 

�� učenci, ki bodo izbrani v prvem krogu učenci, ki bodo izbrani v prvem krogu 
izbirnega postopka, bodo do18.6.2010 izbirnega postopka, bodo do18.6.2010 
vpisani, neuspešne učence se seznani z vpisani, neuspešne učence se seznani z 
možnostmi v 2. krogumožnostmi v 2. krogu

�� O razvrstitvi na eno od naštetih šol bodo O razvrstitvi na eno od naštetih šol bodo 
obveščeni 24.6.2010 do 10. ure (vpis od obveščeni 24.6.2010 do 10. ure (vpis od 
24.6 do 29.6.2010)24.6 do 29.6.2010)



POMEMBNI DATUMI PO POMEMBNI DATUMI PO 
PRIJAVI PRIJAVI -- 33

�� Učenci, ki tudi v 2. krogu ne bodo izbrani Učenci, ki tudi v 2. krogu ne bodo izbrani 
ali učenci, ki se še niso nikamor prijavili, se ali učenci, ki se še niso nikamor prijavili, se 
bodo do 21.7.2010 lahko vpisali na tiste bodo do 21.7.2010 lahko vpisali na tiste 
srednje šole, ki bodo še imele prostor srednje šole, ki bodo še imele prostor 
(objava 1.7.2010)(objava 1.7.2010)

�� Do 31.8.2010 Do 31.8.2010 –– vpis učencev na šolah, kjer vpis učencev na šolah, kjer 
so še prosta mestaso še prosta mesta

�� Vsi podatki o vpisu na:Vsi podatki o vpisu na:
www.mss.gov.siwww.mss.gov.si



ŠTIPENDIJEŠTIPENDIJE

�� DRŽAVNEDRŽAVNE (se dodeljujejo glede na mesečni (se dodeljujejo glede na mesečni 
dohodek na družinskega člana, ki ne sme dohodek na družinskega člana, ki ne sme 
presegati 65 presegati 65 --70 % minimalne plače)70 % minimalne plače)

�� KADROVSKEKADROVSKE ((razpisujejo podjetja oz. delodajalci razpisujejo podjetja oz. delodajalci 
–– prijave sprejemajo neposredno delodajalci ali pa prijave sprejemajo neposredno delodajalci ali pa 
regionalne razvojne agencije, zagotovljena prva regionalne razvojne agencije, zagotovljena prva 
zaposlitev, v povprečju najvišje štipendije, objava zaposlitev, v povprečju najvišje štipendije, objava 
javnega sklada ali RRA)javnega sklada ali RRA)

�� ZOISOVEZOISOVE (potrdilo o identificirani nadarjenosti ter (potrdilo o identificirani nadarjenosti ter 
povprečna ocena v 9. razredu vsaj 4,5 ALI vsaj povprečna ocena v 9. razredu vsaj 4,5 ALI vsaj 
eno zlato priznanje na državnem tekmovanju v eno zlato priznanje na državnem tekmovanju v 
zadnjih dveh letih, štipendijo pridobijo kandidati z zadnjih dveh letih, štipendijo pridobijo kandidati z 
največ doseženimi točkami, poziv za oddajo vlog največ doseženimi točkami, poziv za oddajo vlog 
do konca junija)do konca junija)
DIJAK LAHKO PREJEMA LE ENO ŠTIPENDIJO!!!DIJAK LAHKO PREJEMA LE ENO ŠTIPENDIJO!!!

�� ŠTIPENDIJE SKLADOV, OBČINSKA ŠTIPENDIJE SKLADOV, OBČINSKA 
ŠTIPENDIJAŠTIPENDIJA (razpisi v časopisu)(razpisi v časopisu)



ŠTIPENDIJEŠTIPENDIJE

�� NAGRADA ZA PRISPEVEK K NAGRADA ZA PRISPEVEK K 
TRAJNOSTNEMU RAZVOJU DRUŽBE TRAJNOSTNEMU RAZVOJU DRUŽBE ––
merila za izbiro izjemnih dosežkov so merila za izbiro izjemnih dosežkov so 
najvišja mesta na državnem tekmovanju, najvišja mesta na državnem tekmovanju, 
vsebina raziskovalnih nalog in inovativnih vsebina raziskovalnih nalog in inovativnih 
izdelkov ali storitev, …izdelkov ali storitev, …



Dodatne informacije

�� www.solawww.sola--rodica.sirodica.si, Tjaša Kranjc (721 95 , Tjaša Kranjc (721 95 
30)30)

�� CIPS DomžaleCIPS Domžale
�� www.mojaizbira.siwww.mojaizbira.si (poklicni kažipot, šole, (poklicni kažipot, šole, 

programi, opisi poklicev, programi, opisi poklicev, videostripvideostrip))
�� ee--svetovalnicasvetovalnica Zavoda za zaposlovanje (trg Zavoda za zaposlovanje (trg 

dela za pretekla tri leta, opisi poklicev…)dela za pretekla tri leta, opisi poklicev…)
�� www.mss.gov.siwww.mss.gov.si (vpis v srednje šole, (vpis v srednje šole, 

razpis, rokovnik, merila za vpis, spodnje razpis, rokovnik, merila za vpis, spodnje 
meje, tabela za izračun točk…)meje, tabela za izračun točk…)

�� Štipendije: Štipendije: www.skladwww.sklad--kadri.sikadri.si, , 
www.mddsz.gov.si/aktualnowww.mddsz.gov.si/aktualno


