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OŠ Šmartno v Tuhinju



VSEBINA

1. Vrste srednješolskih programov,
2. Informativni dan,
3. Posebni pogoji za vpis,
4. Prijava za vpis,
5. Pomembni datumi,
6. Omejitev vpisa,
7. NPZ,
8. Bivanje v dijaškem domu,

9. Štipendije,
10. Potrebe na trgu dela.

2



3



4



VRSTE SREDNJEŠOLSKIH PROGRAMOV

1. Programi nižjega poklicnega izobraževanja
• trajanje: praviloma 2 leti,
• zaključek: zaključni izpit;

2. Programi srednjega poklicnega izobraževanja
• trajanje: 3 leta,
• zaključek: zaključni izpit,
• možnost nadaljevanja po programih srednjega 

poklicno-tehniškega izobraževanja ali Maturitetni tečaj;
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3. Programi srednjega strokovnega oz. tehniškega 
izobraževanja

• trajanje: 4 leta,

• zaključek: poklicna matura,

• nadaljevanje šolanja: študijski programi za pridobitev 
višje strokovne, visoko strokovne izobrazbe. Z 
opravljenim izpitom iz enega od predmetov splošne 
mature tudi v posameznih študijskih programih za 
pridobitev univerzitetne izobrazbe (vpisni pogoji v 
Razpisu za vpis v prvi letnik študijskega leta).
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4. Gimnazijski programi

• trajanje: 4 leta,

• različne vrste gimnazij:
gimnazija (splošna izobrazba),
klasična (latinščina, humanistični predmeti),
tehniška (strokovni predmeti z različnih področij 

tehnike), 
ekonomska (poglabljanje znanja na ekonomskem 

področju),
umetniška (glasbena, plesna, gledališče in film, likovna),
športna (usklajevanje športnih in šolskih obveznosti, več 

športa).

• zaključek: splošna matura,
• nadaljevanje šolanja: univerzitetni študij;
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INFORMATIVNI DAN
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petek, 14. februar 2020, ob 9. in 15. uri in
sobota, 15. februar 2020, ob 9. uri.

Učenci 9. razreda namesto pouka obiščejo SŠ (malica in 
kosilo odjavljena). 

Dodatne informacije o izvedbi inf. dneva za posamezne 
šole zapisane – glej Razpis za vpis ali spletna stran naše 
šole.



Kako izbrati šolo?

ŠOLA

PREDNOSTI “SLABOSTI” / OMEJITVE / 
STRAHOVI

Zakaj si želim vpisati?
Kaj me je pritegnilo?
Kaj pozitivnega sem izvedel?

Kateri so razlogi, da se ne bi 
vpisal?
Kaj me skrbi / omejuje?
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Vprašanja za informativni dan

vprašanja pripraviti vnaprej, npr.:

• kriteriji za vpis v preteklih letih (ocene, NPZ),

• posebni pogoji za vpis,

• začetek in konec pouka,

• predmetnik,

• možnosti izbirnih predmetov,

• organiziranost praktičnega usposabljanja,

• izbira predmetov na maturi,

• nadaljevanje šolanja, …
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POSEBNI POGOJI ZA VPIS

1. PSIHOFIZIČNE SPOSOBNOSTI so pogoj za vpis na:

• rudarstvo: geostrojnik rudar, geotehnik (zdrava 
hrbtenica, dober sluh in vid),

• umetniška gimnazija (glasbena smer* in plesna smer),
• gimnazija (športni oddelek) in Ekonomska gimnazija 

(športni oddelek).

Potrdilo o tem, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po 
programu, izda pooblaščeni zdravnik in/ali specialist 
medicine dela in športa*.
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POSEBNI POGOJI ZA VPIS

2. POSEBNA NADARJENOST OZ. SPRETNOST je posebni 
pogoj za vpis na:

• zobotehnik,
• fotografski tehnik,
• tehnik oblikovanja,
• umetniška gimnazija (likovna smer, glasbena smer, 

plesna smer).

Potrdilo o opravljenem preizkusu izdajo šole, ki ga izvajajo. 

Termini izvajanja – glej Razpis za vpis, Priloga I, 
str. 5, 6 (marec 2020)
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POSEBNI POGOJI ZA VPIS

3. ŠPORTNI DOSEŽKI

• posredovanje dokazil do 4. marca: 
zdravniško potrdilo, potrdilo 
nacionalne športne panožne zveze, 
potrdilo kluba ali društva, potrdilo 
Olimpijskega komiteja Slovenije.
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POSEBNI POGOJI ZA VPIS

• prijavnica k opravljanju preizkusov nadarjenosti in
obrazci za dokazila o športnih dosežkih se dobijo pri 
Petri Potočnik ali spletna stran MIZŠ.

• možnost prenosa prijave ali izbira v 2. krogu izbirnega 
postopka – prijaviti na preizkus oz. posredovati športne 
dosežke!

• prijavnice in obrazce vrniti Petri Potočnik najkasneje do 
pon., 24. februarja 2020.
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PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI
učenci prijavnico za vpis dobijo v šoli,

izberejo le eno srednjo šolo.

Izpolnjevanje prijavnic: 

• 16./19. marec 2020 v šoli,

• izpolnjene prijavnice vrnejo Petri Potočnik najkasneje       
do petka, 20. marca 2020,

• podpisi obeh staršev (ločeni starši),

• k prijavnici morajo učenci v skladu z določili programa 
priložiti dokazila o izpolnjevanju posebnih vpisnih 
pogojev,

• pooblastilo.
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Dobro je vedeti …

• vpis v SŠ in DSP: kandidat, ki bo kandidiral na program z 
omejitvijo vpisa, bo moral zbrati 90% točk na spodnji 
meji,

• preizkus nadarjenosti: opraviti na tisti šoli, kamor se 
želijo vpisati,

• status dijaka: traja le toliko časa, kot traja program, plus 
dodatni 2 leti, eno za ponavljanje, drugo za prepis.
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POMEMBNI DATUMI

Srednje šole bodo sprejemale prijave do 2. aprila 2020.

• 8. april 2020: objava stanja prijav na SŠ (spletne strani 
MIZŠ),

• učenci, ki bodo želeli svojo odločitev spremeniti, bodo 
lahko prenesli prijavo na drugo šolo do 23. aprila 2020,
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POMEMBNI DATUMI

• če bo na srednjih šolah tudi po prenosu prijav število 
prijav večje od prostih mest, bo šola sprejela sklep o 
omejitvi vpisa. Če bo na SŠ omejitev vpisa, bodo učenci o 
tem obveščeni najpozneje do 27. maja 2020 (na spletnih 
straneh MIZŠ bo seznam SŠ z omejitvijo objavljen           
22. maja 2020).

• vpis: 16. – 19. junij 2020
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MERILA ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA

• zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. 
razreda. 

• maksimalno št. točk = 175.

• Če je kandidatov na spodnji meji z istim številom točk 
več, se upošteva število točk doseženih na NPZ iz 
matematike in slovenščine.

• Kot tretji kriterij pa šola lahko sama določi kriterije za 
dodatne točke (npr. preizkus nadarjenosti, športni 
dosežki).
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http://www.ossmartno-tuhinj.si/images/Dokumenti/2012-13/Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa-1.pdf


NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ)

Redni rok:

• torek, 5. maj 2020: SLOVENŠČINA

• četrtek, 7. maj 2020: MATEMATIKA

• ponedeljek, 11. maj 2020: ZGODOVINA
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DIJAŠKI DOM

• informativni dan: 14. in 15. februar 2020,

• prijava najkasneje do 2. aprila 2020

(prijavnico oddati Petri Potočnik do 20. 3. 2020)



ŠTIPENDIJE

Op.: povzeto po Zakonu o štipendiranju (ZŠtip-1)

Vrste štipendij:

1. državne,

2. Zoisove,

3. za deficitarne poklice,

4. kadrovske (sofinanciranje).
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Splošni pogoji za pridobitev štipendije

• upravičenci: dijaki, študenti, udeleženci izobraževanja 
odraslih,

• starost (dijaki pred dopolnjenim 22. letom ob 1. vpisu v 
1. letnik poklicne oziroma srednje šole),

• ne sme biti zaposlen ali samozaposlen,

• ne sme biti vpisan v evidenco brezposelnih oseb.
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Državna štipendija

• dijaki iz socialno šibkejših družin,

• ugotavljanje izpolnjevanja materialnih pogojev na 
podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,

• VLOGO za dodelitev štipendije se lahko odda kadarkoli 
med šolskim letom – NI VEČ JAVNEGA POZIVA in ROKA za 
oddajo vloge!

• Štipendist mora sam pravočasno predložiti tudi vlogo za 
nadaljnje prejemanje štipendije.

• O pravici se odloči s prvim dnem naslednjega meseca po 
vložitvi vloge.
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Zoisove štipendije

Dodatni pogoji: IZJEMNI DOSEŽEK in v zaključnem razredu 
OŠ povprečna ocena najmanj 4,70 (obvezni + izbirni 
predmeti).

Izjemni dosežki so dosežki iz znanja ali raziskovanja, 
razvojne dejavnosti ali umetnosti:

- ob prehodu med ravnmi izobraževanja je možno 
uveljavljati izjemni dosežek iz zadnjih dveh let,

- posamezni dosežek se lahko uveljavlja le enkrat.
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Zoisove štipendije

Izjemni dosežki: 
▫ najvišja mesta iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, 

sofinanciranih iz javnih sredstev,

▫ zlata in srebrna priznanja iz znanja in raziskovanja na državnih 
tekmovanjih, sofinanciranih iz javnih sredstev

▫ udeležba in najvišja mesta na mednarodnih tekmovanjih iz 
znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti ali umetnosti,

▫ nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo 
na državni ali mednarodni ravni,

▫ individualni ali skupinski (do 5 članov v skupini),

▫ umetniško delo ali drugo delo, ki je dobilo vsaj dve pozitivni 
strokovni kritiki, idr.

Dosežki s področja športa po Zštip-1 ne štejejo več med izjemne 
dosežke.
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Zoisove štipendije

Vloga za dodelitev štipendije se vloži na podlagi javnega 
razpisa:

• javni razpis in potrebne obrazce objavi sklad do konca 
junija;

• objava je na voljo na spletni strani Javnega sklada RS za 
razvoj kadrov in štipendije: www.sklad-kadri.si;

• vlogo je potrebno oddati do roka v javnem razpisu.
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Štipendije za deficitarne poklice

Upravičenci: dijaki, ki se izobražujejo na ravneh in področjih 
izobraževanja, opredeljenih v politiki štipendiranja.

Politiko štipendiranja sprejme Vlada RS za obdobje 5 let.

Vloga za dodelitev štipendije na spletni strani Javnega 
sklada RS za razvoj kadrov in štipendije: www.sklad-kadri.si.
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http://www.sklad-kadri.si/






Sofinanciranje kadrovskih štipendij

Sklad ali RRA sofinancirata kadrovske štipendije delodajalcem.
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VEČ INFORMACIJ

• pedagoginja Petra Potočnik (osebno ali 
petra.potocnik@ossmartno-tuhinj.si),

• spletna stran OŠ Šmartno v Tuhinju (poklicna orientacija),

• spletne strani srednjih šol,

• spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport (MIZŠ),

• www.mojaizbira.si,

• http://www.sklad-kadri.si/.
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http://www.ossmartno-tuhinj.si/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=218&Itemid=418
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/#c17909
http://www.mojaizbira.si/
http://www.sklad-kadri.si/

