
PRED VPISOM 
V SREDNJE ŠOLE

za šolsko leto 
2022 - 2023



ŠOLSKI  PROGRAMI

NIŽJE 
POKLICNO
IZOBRAŽEVANJE
2,5 let

- POMOČNIK 

SREDNJE 
POKLICNO
IZOBRAŽEVANJE
3 leta
(zaključni izpiti)

- GASTRONOM
-PRODAJALEC
-INSTALATER
-AVTOSERVISER
-MIZAR, ZIDAR…

SREDNJE
STROKOVNO
IZOBRAŽEVANJE
4 leta
(poklicna matura)

-EKONOMSKI TEHNIK
-STROJNI TEHNIK
-ELEKTROTEHNIK 
-TEHNIK MEHATRONIKE
-MEDICINSKA SESTRA
-FARMACEVTSKI T.
- ZOBOTEHNIK
-LESARSKI TEHNIK
-MEDIJSKI TEHNIK
-VETERINARSKI T.
-VZGOJITELJ…

GIMNAZIJA
4 leta
(splošna matura)

SPLOŠNA
-Športni oddelek

KLASIČNA

EKONOMSKA
TEHNIŠKA
UMETNIŠKA

-Likovna 
-Glasbena 
-Plesna 
-Dramska 

POKLICNO 
TEHNIŠKO

IZOBRAŽEVANJE
3+2

UNIVERZITETNI 
ŠTUDIJ

3 - 4 - 5 - 6 let

VISOKOŠOLSKI
ŠTUDIJ

3 leta

VIŠJEŠOLSKI
ŠTUDIJ

2 leti

O  S  N  O  V  N  A      Š  O  L  A

+1



INFORMATIVNI  DAN

• Petek,   17. februar,  ob   9.00 uri in

ob   15.00 uri.

• Sobota, 18. februar,  ob  9.00 uri.MOČNA 

PODROČJA

SPOSOBNOSTI
UČNE 

NAVADE

ŽELJE KOLIKO SEM ZA 

SVOJO ŽELJO 

PRIPRAVLJEN 

NAREDITI?



do 3. april 2023
(tudi vpis v dijaški dom)

Vsak učenec lahko poda le 1 prijavo. 

Obrazce priskrbi šola. (Za dijaški dom poskrbite sami.)

Izpolnijo jih učenci v šoli, domov jih prinesejo staršem v 
podpis.

Osnovna šola pošlje prijave na ustrezne srednje šole.

PRIJAVA  ZA  VPIS



 Psihofizične sposobnosti - zdravniško potrdilo
Rudarstvo: Geostrojnik rudar (zdrava hrbtenica, dober vid in sluh);

Umetniška gimnazija: 

- glasbena smer

- plesna smer

Gimnazija (športni oddelek) 

• zdravniško potrdilo 
• potrdilo nacionalne športne panožne zveze o registraciji športnika,
• izjavo trenerja o sodelovanju s šolo in program treningov ter tekem,
• potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije 

 Preizkusi posebnih nadarjenosti
- 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.

Umetniška gimnazija:- likovna, glasbena in plesna smer

 Prijave k preizkusom in dokazila sami oddati do 

2. 3. 2023

POSEBNI POGOJI



 17. in 18. februar 2023 – informativna dneva

 2. marec 2023 – prijava na preizkuse posebne 
nadarjenosti, znanja in spretnosti

zobotehnik, fotografski tehnik, tehnik oblikovanja, umetniška gimnazija – likovna, glasbena in plesna smer

ŠPORTNA GIMNAZIJA

 10.–20. marec 2023 – opravljanje preizkusov posebne 
nadarjenosti

 3. april 2023 – prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ

 24. april 2023 – zadnji dan morebitnega prenosa 
prijav

 do 29. maj 2023 – obveščanje prijavljenih kandidatov o 
omejitvah vpisa (SŠ)

 31. avgust 2023 – vpis na SŠ, ki še imajo prosta mesta

POMEMBNI DATUMI



MERILA ZA IZBIRO:

- OCENE obveznih predmetov
7., 8. in 9. razreda največ    175 točk

- za tiste z enakim številom točk na spodnji meji prijav tudi

 DOSEŽEK NA NPZ iz SLO in MAT (soglasje staršev)

OMEJITEV  VPISA
kadar je število prijav večje od števila razpisanih mest



 RAZPIS  ZA  VPIS le na spletu 

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

 spletne strani srednjih šol

 www.mojaizbira.si

 šolska spletna stran: 

 http://www.os-toncke-cec.si/#

KJE LAHKO NAJDEM VSE INFORMACIJE?

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/
http://www.mojaizbira.si/
http://www.os-toncke-cec.si/


Javni skladi RS za razvoj kadrov in štipendije

 Zoisove štipendije – hkrati lahko prejema s sofinancirano kadrovsko ali štipendijo za deficitarne poklice

Dijaki 1. letnika neposredno ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo morajo izkazati povprečno oceno najmanj 4,70. Za izračun povprečne ocene 

se upoštevajo vse ocene 9. razreda OŠ.

Izjemni dosežki

Vlagatelj lahko za pridobitev Zoisove štipendije ob prehodu med ravnmi izobraževanja (za 1. letnik) uveljavlja izjemni dosežek iz zadnjih dveh 

šolskih ali študijskih let iz predhodne ravni izobraževanja.

 Državne štipendije– hkrati lahko prejema s sofinancirano kadrovsko ali štipendijo za deficitarne poklice

AVGUST/SEPTEMBER (CSD) 

 Štipendije za deficitarne poklice – združljiva z vsemi štipendijam razen s kadrovsko

 Kadrovske štipendije -Dijaki in študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, seznanijo na več načinov:

 preko Izmenjevalnice na spletni strani sklada, kjer lahko delodajalci oddajo svoje potrebe po kadrovskih štipendistih za posamezno 

šolsko/študijsko leto;

 na spletnih straneh regionalnih razvojnih agencij, kjer objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih v svojih regijah;

 objave delodajalcev, ki jih ti naredijo v svojih internih glasilih, na svojih spletnih straneh, v javnih občilih itd.

ŠTIPENDIJE

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


DEFICITARNI POKLICI

1. kamnosek 

2. mehatronik operater 

3. izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij 

4. inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij 

5. oblikovalec kovin orodjar/orodjarka 

6. elektrikar/električarka 

7. avtokaroserist/avtokaroseristka

8. pek/pekarka

9. slaščičar/slaščičarka 

10. mesar/mesarka 

11. tapetnik/tapetničarka

12. mizar/mizarka 

13. zidar/zidarka 

14. tesar/tesarka 

15. klepar-krovec/kleparka-krovka 

16. izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje 

17. slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka 

18. pečar– polagalec keramičnih oblog / pečarka-polagalka keramičnih oblog 

19. gozdar/gozdarka 

20. dimnikar/dimnikarka

21. steklar/steklarka 



NE PREMIŠLJUJ O TEM, 

ČESAR NIMAŠ.

PREMIŠLJUJ O TEM, 

KAJ LAHKO NAREDIŠ S TEM,

KAR IMAŠ.

(Ernest Hemingway)


