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VPIS V SREDNJE ŠOLE za šol. l. 2018/2019 
 

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE  

Od konca januarja 2018 je na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in 

šport objavljen Razpis za vpis v srednje šole za šolsko leto 2018/2019. Razpis je dosegljiv v 

elektronski obliki tudi na spletni strani naše šole, v tiskani verziji pa si lahko del razpisa preberete 

tudi v šolski svetovalni službi.  

V razpisu so napisane vse potrebne informacije za vpis v srednje šole. Podatki o razpisanih 

programih in prostih mestih so napisani po regijah. Za vsako srednjo šolo so napisani razpisani 

programi, leta trajanja posameznega programa ter število prostih mest za vpis v 1. letnik (npr. 

Biotehniški center Naklo, vrtnar, 3-letni program, 26 prostih mest). 

NOVOST: Nekateri 3-letni poklicni programi (mizar, gastronom-hotelir, oblikovalec kovin-

orodjar, kamnosek, strojni mehanik, slikopeskar itn.) se bodo izvajali v obliki vajeništva. Dijaki 

bodo imeli sklenjeno vajeniško pogodbo z delodajalcem, kjer bodo opravljali prakso. Če vas tak 

način izobraževanja zanima, se pozanimajte na posameznih srednjih šolah ter na spletnih straneh 

Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije. 

 

POSEBNI POGOJI ZA VPIS 

Za vpis v vse srednje je pogoj uspešno zaključena osnovna šola. 

Za nekatere programe pa je potrebno opraviti še zdravniški pregled 

psihofizičnih sposobnosti (za rudarja in frizerja) ali poseben preizkus 

nadarjenosti (za zobotehnika, fotografskega tehnika in tehnika 

oblikovanja). Več si preberite v Razpisu, Priloga I.  

Na preizkus se morajo učenci prijaviti na izbrani srednji šoli do 5. 3. 2018. Datumi preizkusov so 

na objavljeni na spletnih straneh srednjih šol in v Razpisu, Priloga I. Učenci, ki se prijavljajo na 

gimnazijske športne oddelke morajo izbrani gimnaziji do 5. 3. 2018 poslati zahtevana dokazila, 

objavljena v Razpisu, Priloga I. Učenci ob prijavnici za vpis v 1. letnik priložijo še zahtevana 

zdravniška potrdila, potrdilo o opravljenem preizkusu posebne nadarjenosti oz. športna dokazila. 

 

INDIVIDUALNO KARIERNO SVETOVANJE 

Devetošolci bodo 15. in 16. 2. 2018 rešili informativni računalniški vprašalnik KAM IN KAKO. Med 

26. 2. in 2. 3. 2018 bodo devetošolci skupaj s starši vabljeni na individualno karierno svetovanje. 

Razpored za obe dejavnosti bodo devetošolci dobili v šoli. 

 

PRIJAVA ZA VPIS V 1. LETNIK SREDNJE ŠOLE  

Rok za oddajo prijavnic za vpis v 1. letnik srednje šole za šolsko leto 2018/2019 je 5. 4. 2018. 

Vsak učenec odda samo ENO prijavnico. Devetošolci boste prijavnice dobili v šoli, doma pa jih 

skupaj s starši izpolnite. V šolsko svetovalno službo jih prinesite do ponedeljka, 29. 3. 2018.  
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Pri izpolnjevanju prijavnic natančno preberite navodila in se jih tudi držite. Vsako leto opažam 

napake pri navedbi naziva in sedeža srednjih šol (točen naziv in naslov dobite na spletni strani 

posamezne srednje šole ali v Razpisu) in osnovne šole (naziv naše šole je »OŠ Staneta Žagarja 

Lipnica«, sedež pa »Lipnica 12, 4245 Kropa«). Prijavnice na izbrane srednje šole pošlje šolska 

svetovalna služba.  

 

STANJE PRIJAV IN OMEJITVE VPISA 

Ministrstvo bo po končanem prijavnem roku najkasneje do 

10. 4. 2018 objavilo informacijo o številu prijav za vpis v 

srednješolske programe. Če ne bo dovolj prijavljenih kandidatov, bo 

srednja šola svoje kandidate še pred koncem roka za prenos prijav 

obvestila, da v šolskem letu 2018/2019 izobraževanja po tem 

programu ne bo organizirala.  

Učenci lahko svojo prijavo na prijavljeni srednji šoli dvignejo ter 

odnesejo na drugo srednjo šolo oz. drug program do 25. 4. 2018. 

Pred tem naj se posvetujejo s šolsko svetovalno službo. 

Če bo število prijavljenih kandidatov tudi po koncu roka za prenos prijav večje od števila 

razpisanih mest, bo šola s soglasjem ministra sprejela sklep o omejitvi vpisa. Ministrstvo bo 

podatke o omejitvi vpisov objavilo 6. 6. 2018. Podatki bodo dostopni tudi na spletni strani naše 

šole ter na oglasni deski pri šolski svetovalni službi. Tabela za izračun točk v primeru omejitve 

vpisa je dostopna na spletni strani  ministrstva, točke pa si lahko izračunate tudi v šolski 

svetovalni službi.  

 

VPIS V 1. LETNIK SREDNJE ŠOLE 

Vsi prijavljeni učenci bodo med 18. in 22. 6. 2018 izbranim 

srednjim šolam predložili dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev 

(zaključno spričevalo iz OŠ, morebitna druga potrdila). O točnih 

datumih in urah vas bodo obvestili iz vaše izbrane srednje šole. 

Učenci, ki se boste vpisovali na programe, kjer bo omejitev vpisa, 

boste predložili vsa zahtevana dokazila in tako sodelovali v 

izbirnem postopku. 

Učenci, ki na izbrani srednji šoli zaradi nedoseganja meril ob omejitvi vpisa ne bodo vpisani, se 

bodo lahko do 5. 7. 2018 vpisali na srednje šole, ki bodo imele še prosta mesta za vpis. Po tem 

roku bodo srednje šole, ki bodo imele še prosta mesta, vpisovale kandidate do 31. 8. 2018. 

 

Pripravila: 

mag. Katja Nastran, univ. dipl. psih., šolska svetovalna delavka 

 

 

OPOMBA: Na spletni strani šole je v e-obliki še priloga: Koristne spletne povezave glede vpisa v srednje šole 
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Koristne spletne povezave 

 

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (vpis v srednje šole, Razpis za vpis v srednje šole 

za šolsko leto 2018/2019) 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobraze

vanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/ 

 

VAJENIŠTVO 

Gospodarska zbornica Slovenije 

https://www.gzs.si/vajenistvo/vsebina/Druga-Podstran 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 

http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Vajeni%C5%A1tvo/Izobra%C5%BEevalniprogrami/20182019

.aspx 

 

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-

deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20182019-250-javni-ra/ 

 

ZOISOVA ŠTIPENDIJA 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS 

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zois/zstip1/ 

 

INFORMACIJE O IZBIRI POKLICA IN SREDNJIH ŠOLAH za starše in učence 

http://www.mojaizbira.si/ 

 

PROGRAM KAM IN KAKO 

https://www.ess.gov.si/ncips/kam-in-kako  

(devetošolci bodo dobili geslo za dostop v šoli) 
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