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PRILOGA I
I. POGLAVJE
INFORMACIJE O VRSTAH PROGRAMOV, SPLOŠNIH IN POSEBNIH VPISNIH POGOJIH,
ROKIH ZA PRIJAVE IN VPIS TER MERILIH ZA IZBIRO ZA PROGRAME NIŽJEGA IN
SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA, SREDNJEGA STROKOVNEGA OZIROMA
TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA IN GIMNAZIJ
V ŠOLSKEM LETU 2022/2023
Javnoveljavni programi so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju:
ministrstvo) na naslovu: https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/srednjesolsko-izobrazevanje/
I.1. VRSTE PROGRAMOV IN SPLOŠNI TER POSEBNI POGOJI ZA VPIS
Učenci se po zaključeni osnovni šoli lahko vpišejo v srednje poklicno, srednje strokovno oz. tehniško izobraževanje in gimnazijo, z
zaključeno osnovno šolo, s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom oziroma opravljeno osnovnošolsko obveznostjo pa v
nižje poklicno izobraževanje.
o

PROGRAMI NIŽJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA:

V programe nižjega poklicnega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je izpolnil a) osnovnošolsko obveznost in hkrati uspešno končal
najmanj sedmi razred osnovne šole (program devetletke) ali b) kdor je zaključil osnovno šolo po prilagojenem programu z nižjim
izobrazbenim standardom.
Ti programi trajajo dve leti. Ob koncu izobraževanja dijaki opravljajo zaključni izpit. O posebnostih posameznih programov in o
vsebini zaključnega izpita bodo učenci seznanjeni na šoli, na katero se bodo prijavili oz. vpisali. Izobraževanje lahko nadaljujejo po
programih srednjega poklicnega ali srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja.
o

PROGRAMI SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA:

V programe srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je a) uspešno zaključil osnovno šolo ali b) program nižjega
poklicnega izobraževanja, hkrati pa - velja za a) in b) - izpolnjuje tudi druge (posebne) pri posameznih programih navedene pogoje za
vpis.
Posebni pogoj, potreben za vpis v posamezni program srednjega poklicnega izobraževanja, je lahko psihofizična sposobnost.
Psihofizična sposobnost je posebni pogoj za vpis v naslednje programe, navedene po področjih:
Rudarstvo: Geostrojnik rudar (zdrava hrbtenica, dober vid in sluh);
Psihofizično sposobnost preverja pooblaščeni zdravnik v skladu s Strokovnimi navodili za izvajanje medicinskega poklicnega svetovanja
v zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine. Potrdilo o tem, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu, izda
pooblaščeni zdravnik.
Ti programi trajajo tri leta. Ob koncu izobraževanja dijaki opravljajo zaključni izpit. O posebnostih posameznih programov in o
vsebini zaključnega izpita bodo učenci seznanjeni na šoli, na katero se bodo prijavili oz. vpisali. Izobraževanje lahko nadaljujejo po
programih srednjega poklicno-tehniškega izobraževanja. Vpišejo se lahko tudi v Maturitetni tečaj.
o

PROGRAMI SREDNJEGA STROKOVNEGA OZ. TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA:

V programe srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je a) uspešno zaključil osnovno šolo ali b)
program nižjega poklicnega izobraževanja, hkrati pa - velja za a) in b) - izpolnjuje tudi druge (posebne) pri posameznih programih
navedene pogoje za vpis.
Posebni pogoj, potreben za vpis v posamezni program srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja, je lahko psihofizična sposobnost
ali posebna nadarjenost oziroma spretnost.
Psihofizična sposobnost je posebni pogoj za vpis v naslednje programe, navedene po področjih:
Rudarstvo: Geotehnik (zdrava hrbtenica, dober vid in sluh).
Psihofizično sposobnost preverja pooblaščeni zdravnik v skladu s Strokovnimi navodili za izvajanje medicinskega poklicnega svetovanja
v zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine. Potrdilo o tem, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu, izda
pooblaščeni zdravnik.
Posebna nadarjenost oz. spretnost je posebni pogoj za vpis v naslednje programe:
- 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.
Preizkus likovne nadarjenosti za programa Tehnik oblikovanja in Umetniška gimnazija, likovna smer, je vsebinsko enak. Kandidati, ki
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bodo uspešno opravili preizkus likovne nadarjenosti enega ali drugega programa, bodo lahko kandidirali za oba programa.
Posebna nadarjenost oz. spretnost se preverja s preizkusom, ki ga izvedejo šole z razpisanimi programi, za katere se navedeno zahteva. V
poglavju I.3 so po posameznih programih navedeni kraj in čas izvajanja preizkusov ter potrebščine, ki jih morajo kandidati prinesti s seboj.
Potrdilo o opravljenem preizkusu izdajo šole, ki ga izvajajo in velja samo za šolo, ki je potrdilo izdala.
Ti programi trajajo štiri leta, zaključijo pa se s poklicno maturo. O posebnostih posameznih programov in o vsebini poklicne mature
bodo učenci seznanjeni na šoli, na katero se bodo prijavili oz. vpisali. Izobraževanje lahko nadaljujejo v študijskih programih za pridobitev
višje strokovne, visoke strokovne izobrazbe, z opravljenim izpitom iz enega od predmetov splošne mature pa tudi v posameznih študijskih
programih za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Vpisni pogoji so objavljeni v vsakoletnem Razpisu za vpis v prvi letnik študijskega leta, ki
ga objavljajo univerze in samostojni visokošolski zavodi.
o

GIMNAZIJSKI PROGRAMI:

Učenci se lahko vpišejo v naslednje gimnazijske programe: gimnazijo (in posebej v gimnazijo s športnim oddelkom), klasično gimnazijo,
tehniško gimnazijo, ekonomsko gimnazijo in umetniško gimnazijo. Gimnazija zagotavlja široko splošno izobrazbo. Gimnazija s športnim
oddelkom je različica splošne s poudarkom na usklajevanju športnih in šolskih obveznosti. Povečano je tudi število ur športne vzgoje.
Klasična gimnazija je različica splošne z obvezno latinščino in večjim poudarkom na humanističnih predmetih. Tehniška gimnazija
poleg splošnih obsega tudi strokovne predmete z različnih področij tehnike, ki si jih dijaki lahko izberejo tudi za splošno maturo.
Ekonomska gimnazija omogoča poglabljanje znanja na ekonomskem področju. Umetniška gimnazija omogoča izobraževanje v štirih
smereh: Glasbeni, Plesni, Gledališču in filmu ter Likovni.
V gimnazijske programe se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil osnovno šolo. Pogoj za vpis v Umetniško gimnazijo (razen v smer
Gledališče in film) in Gimnazijo s športnimi oddelki je tudi izpolnjevanje posebnih pogojev.
Posebni pogoj, potreben za vpis v posamezni program gimnazije, je lahko psihofizična sposobnost, posebna nadarjenost oziroma spretnost,
starost in športni dosežki.
Psihofizična sposobnost je posebni pogoj za vpis v naslednje programe:
Umetniška gimnazija: Glasbena smer, modul B (petje–instrument) in C (jazz – zabavna glasba), petje, flavta, kljunasta
flavta, klarinet, oboa, fagot, saksofon, rog, trobenta, pozavna, tuba, tolkala) ter Plesna smer, modul A (balet) in B (sodobni
ples).
Psihofizično sposobnost preverja pooblaščeni zdravnik v skladu s Strokovnimi navodili za izvajanje medicinskega poklicnega
svetovanja v zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine. Potrdilo o tem, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu,
izda pooblaščeni zdravnik.
Za vpis v program Umetniška gimnazija – Glasbena smer, modul B: petje – instrument in modul C: jazz – zabavna glasba, za
predmet petje, je potrebno zdravniško potrdilo specialista foniatra (otorinolaringologa) o izpolnjevanju fizičnih zmožnosti za učenje
petja, za predmete flavto, kljunasto flavto, klarinet, oboo, fagot, saksofon, rog, trobento, pozavno, tubo in tolkala je potrebno
zdravniško potrdilo o izpolnjevanju zdravstvenih pogojev za igranje pihal, trobil oziroma tolkal.
Za vpis v program Umetniška gimnazija – Plesna smer, modul A: balet, se dokaže splošno zdravstveno stanje, anatomske
značilnosti (gibljivost sklepov in hrbtenice, odprtost nog, oblika postave in nog, posebnosti stopal) in antropometrične meritve
(sorazmerje med posameznimi deli telesa); za modul B: sodobni ples se dokaže splošno zdravstveno stanje oz. fizične zmogljivosti.
Gimnazija (športni oddelek) in Ekonomska gimnazija (športni oddelek):
Za vpis v športni oddelek je potrebno zdravniško potrdilo osebnega zdravnika, ali zdravnika specialista medicine dela in športa, ali
potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu, iz katerega je razvidno splošno zdravstveno stanje kandidata.
Posebna nadarjenost oz. spretnost je posebni vpisni pogoj za naslednje programe:
- Umetniška gimnazija:
o Likovna smer, preizkus likovne nadarjenosti, ki obsega risanje po modelu, preizkus likovne ustvarjalnosti, ploskovno-barvni
preizkus in konstrukcijsko-prostorski preizkus;
o Glasbena smer, preizkus glasbene nadarjenosti, ki obsega preizkus znanja po programu glasbene šole, in sicer za module:

glasbeni stavek: znanje nauka o glasbi v obsegu 6 razredov glasbene šole, znanje solfeggia v obsegu 2 razredov
glasbene šole in znanje klavirja v obsegu najmanj 6 razredov glasbene šole;

petje – instrument: znanje nauka o glasbi v obsegu 6 razredov glasbene šole, znanje solfeggia v obsegu 2 razredov
glasbene šole ter hkrati:
- za petje še: znanje petja v obsegu najmanj 4 razredov glasbene šole, starost za ženske je praviloma do 22 let, za moške
pa do 24 let;
- za klavir, violino, violončelo, harmoniko in kljunasto flavto še: znanje ustreznega instrumenta v obsegu 8 razredov
glasbene šole;
- za violo, kitaro, flavto, klarinet, oboo, fagot, saksofon, rog, trobento, pozavno, tubo, tolkala, citre in harfo še:
znanje ustreznega instrumenta v obsegu najmanj 6 razredov glasbene šole, starost ob vpisu na fagot, pozavno in tubo je
lahko največ 20 let;
- za kontrabas še: znanje kontrabasa v obsegu najmanj 4 razredov glasbene šole, starost ob vpisu na kontrabas je lahko
največ 20 let;
- za orgle še: znanje orgel v obsegu najmanj 2 razredov glasbene šole;
- za čembalo še: znanje klavirja v obsegu 6 razredov glasbene šole;

jazz-zabavna glasba: enako kot v modulu petje – instrument, le da je starost ob vpisu do največ 24 let;
o Plesna smer, preizkus nadarjenosti, ki obsega za modula:

balet: preizkus znanja baleta v obsegu 6 razredov programa ples – balet, obsežnejši in zahtevnejši program glasbene
šole in znanje nauka o glasbi v obsegu 2 razredov po programu glasbene šole;

sodobni ples: preizkus posebnih nadarjenosti za ples, in sicer plesno vajo (vodi jo plesni pedagog in je namenjena
ocenitvi osnovnega plesnotehničnega predznanja), predstavitev kratke kompozicije ali koreografije brez glasbene
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spremljave, ki jo pripravi kandidat sam in sme trajati do 2 minuti (z njo se preverja sposobnost interpretacije), in krajšo
improvizacijo, ki jo pripravi kandidat na preizkusu po navodilih komisije (z njo se ugotavlja stopnja kandidatove
ustvarjalnosti).
Športni dosežki so posebni pogoj za vpis v športni oddelek programov Gimnazija in Ekonomska gimnazija.
Kandidati morajo biti registrirani športniki/športnice, kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov in
morajo predložiti potrdilo nacionalne panožne športne zveze, ki vsebuje: izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem in
podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih. Na podlagi dokazil in opravljenega pogovora s kandidati šola, ki
izvaja izobraževalni program Gimnazija (športni oddelek) in Ekonomska gimnazija (športni oddelek), izda potrdilo o izpolnjevanju
posebnih pogojev za vpis v športni oddelek.
V primeru omejitve vpisa v program Gimnazija (športni oddelek) in Ekonomska gimnazija (športni oddelek) se upoštevajo še športni
dosežki, na podlagi katerih se kandidate razvrsti v statuse A, B in C:
Status A





vsi kategorizirani športniki v skladu z zakonom, ki ureja področje športa, oz. tisti, ki v času do izvedbe prvega kroga izbirnega
postopka dosežejo rezultat, ki je pogoj za pridobitev naziva kategoriziranega športnika;
individualne športne panoge: športniki, ki v olimpijskih športih panogah na uradnih državnih prvenstvih dosegajo uvrstitve od 1.
do 5. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji, ali rekorderji ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 1. do 5. mesta na
razvrstitveni lestvici nacionalne panožne športne zveze;
kolektivne športne panoge: športniki, ki
o so člani državnih reprezentanc v olimpijskih športnih panogah;
o so člani uradnih državnih reprezentanc in jih nacionalna panožna športna zveza določi za zelo perspektivne (pri tem
upošteva številčne kvote za športnike posamezne kolektivne športne panoge, ki so navedene v »Pogojih, pravilih in
kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji«);

Status B





individualne športne panoge:
o športniki, ki v neolimpijskih športnih panogah na uradnih državnih prvenstvih dosegajo uvrstitve od 1. do 3. mesta v
svoji disciplini in svoji starostni kategoriji, ali rekorderji ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 1. do 3. mesta na
razvrstitveni lestvici nacionalne panožne športne zveze;
o športniki, ki v olimpijskih športnih panogah na uradnih državnih prvenstvih dosegajo uvrstitve od 6. do 10. mesta v svoji
disciplini in svoji starostni kategoriji, ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 6. do 10. mesta na razvrstitveni lestvici
nacionalne panožne športne zveze;
kolektivne športne panoge:
o športniki, člani ekipe, ki so v olimpijskih športih panogah na uradnih državnih prvenstvih dosegli 1. do 5. mesto;
o športniki, ki so člani državnih reprezentanc v neolimpijskih športnih panogah, oziroma so člani ekipe, ki je na uradnem
državnem prvenstvu osvojila 1. do 5. mesto;

Status C
Vsi športniki, ki ne izpolnjujejo meril za status A ali B, pri čemer imajo prednost športniki v športnih panogah, ki so uvrščene v prve štiri
razrede razvrstitve športnih panog v razrede, ministrstva, pristojnega za šport.
Na podlagi dokazil in opravljenega pogovora z učenci in dijaki šola, ki izvaja izobraževalni program Gimnazija (športni oddelek)
in Ekonomska gimnazija (športni oddelek), izda potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis v športni oddelek.
Dodatni pogoj za vpis v program Waldorfska gimnazija: Pred vpisom je obvezen pogovor z učencem in starši.
Izobraževanje po programih gimnazije traja štiri leta, zaključi pa se s splošno maturo. Vsi gimnazijski programi omogočajo pripravo
za nadaljnji univerzitetni študij.
I.2. INFORMACIJA O IZVAJANJU NEKATERIH PROGRAMOV V VAJENIŠKI OBLIKI
Ministrica, pristojna za izobraževanje, je 9. 1. 2017 sprejela sklep o uvedbi poskusa vajeniške oblike izvedbe programov
srednjega poklicnega izobraževanja, s katerim so se v šolskem letu 2017/2018 določeni izobraževalni programi na določenih šolah
začeli izvajati tudi v vajeniški obliki. V naslednjih šolskih letih se je mreža šol in programov, v katerih se dijaki lahko izobražujejo tudi v
vajeniški obliki, nekoliko dopolnila.
V šolskem letu 2022/2023 se bodo tako lahko dijaki v nekaterih izobraževalnih programih na nekaterih šolah izobraževali v
vajeniški obliki, in sicer v programih:
Mizar na Šolskem centru Novo mesto, Šolskem centru Slovenj Gradec, Šolskem centru Nova Gorica in Šolskem centru Škofja
Loka,
Kamnosek na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli Ljubljana,
Oblikovalec kovin -orodjar na Strokovnem izobraževalnem centru, Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad, Šolskemu
centru Škofja Loka, Šolskem centru Novo mesto, Šolskem centru Nova Gorica, na Tehniškem šolskem centru Maribor ter
Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota,
Gastronomske in hotelirske storitve na Srednji šoli Izola in Srednji šoli za gostinstvo in turizem Radenci,
Steklar na Šolskem centru Rogaška Slatina,
Papirničar na Strokovnem izobraževalnem centru, Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad (program se bo izvajal samo v

4

-

vajeniški obliki),
Slikopleskar – črkoslikar na Šolskem centru Kranj in Srednji gradbeni šoli in gimnaziji Maribor,
Strojni mehanik na Šolskem centru Novo mesto, Šolskem centru Škofja Loka, Šolskem centru Velenje in Šolskem centru Krško
– Sevnica,
Zidar na Šolskem centru Kranj, Šolskem centru Novo mesto in Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli Ljubljana,
Elektrikar na Šolskem centru Kranj in Šolskem centru Velenje,
Mehatronik operater na Šolskem centru Novo mesto, Srednji tehniški šoli Koper, Strokovnem izobraževalnem centru, Srednji
poklicni in strokovni šoli Bežigrad, Šolskem centru Kranj, Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota,
Klepar – krovec na Šolskem centru Ptuj in Strokovnem izobraževalnem centru, Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad,
Avtoserviser na Strokovnem izobraževalnem centru, Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad, Šolskemu centru Škofja Loka,
Šolskem centru Novo mesto in Šolskem centru Ptuj ter
Avtokaroserist na Strokovnem izobraževalnem centru, Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad, Šolskemu centru Škofja
Loka, Šolskem centru Novo mesto, Šolskem centru Nova Gorica in Šolskem centru Ptuj.

V razpisu so ti programi na navedenih šolah posebej označeni z * in s pripisom, da se bo program izvajal tudi v vajeniški obliki.
Vajeniška oblika izobraževanja se od obstoječe tako imenovane šolske oblike izobraževanja razlikuje samo v tem, da se večji del
izobraževanja izvede pri delodajalcu. V vajeniški obliki izobraževanja se namreč vsaj polovica oziroma 50 % izobraževalnega programa
izvede kot praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih (okvirno 56 tednov v treh letih), medtem ko je ta delež v šolski obliki
izobraževanja nižji in znaša povprečno 22 % oziroma 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcih.
Delodajalce, pri katerih so na voljo vajeniška učna mesta, lahko kandidati najdejo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport pod rubriko Vpis v srednje šole in naslovom Učna mesta oziroma na povezavi: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjosolo/ in na povezavi www.mojaizbira.si.
Seznam delodajalcev se bo še dopolnjeval in bo na voljo na predhodno navedenih šolah, kjer bodo kandidatom za vpis v vajeniško
obliko izobraževanja tudi sicer na voljo vse informacije v zvezi z vpisom, sklenitvijo vajeniške pogodbe in izobraževanjem na način
vajeništva.
Šole, ki bodo izvajale vajeniško obliko izobraževanja, bodo izvajale tudi običajno šolsko obliko izobraževanja, v sklopu katere se
praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih izvaja na podlagi kolektivne ali individualne učne pogodbe. Obe obliki izobraževanja,
tako vajeniška kot šolska, sta si enakovredni in zagotavljata udeležencem povsem enak standard izobrazbe, enako poklicno kvalifikacijo
in enako možnost za nadaljevanje izobraževanja. Prednost vajeniške oblike pa je, da udeležencu omogoča zgodnejši stik s potencialnim
delodajalcem in nabiranje praktičnih izkušenj, ki so pomembne za poklicno kariero, saj večajo možnosti za zaposlitev po končanem
izobraževanju. V času izobraževanja ima dijak, ki se bo v programu izobraževal v vajeniški obliki, povsem enake pravice in obveznosti
kot dijak, ki bo v isti program vpisan v šolski obliki.
V primeru omejitve vpisa v izobraževalni program na izbrani šoli, kjer se bo izvajal program tudi v vajeniški obliki, ima pri vpisu
kandidat, ki bo v roku predložil vajeniško pogodbo, to je najkasneje do začetka izbirnega postopka (16. 6. 2022), prednost pred
kandidati, ki se bodo v ta program prijavili v šolski obliki izvedbe izobraževalnega programa. Kandidat s pravočasno dostavljeno
vajeniško pogodbo bo namreč iz izbirnega postopka izvzet.
Kandidati, ki se želijo izobraževati v vajeniški obliki v navedenih izobraževalnih programih in izbranih šolah, izpolnijo enako
prijavnico kot vsi kandidati za vpis v srednjo šolo, pri navedbi programa pa morajo pripisati informacijo, da gre za vajeniško
obliko (primer: Izobraževalni program: MIZAR – VAJENIŠKA OBLIKA).
Prijavni in vpisni postopek v izobraževalni program, ki se bo izvajal tudi v vajeniški obliki, je povsem enak kot prijavni in vpisni
postopek v izobraževalni program, ki se bo izvajal v redni šolski obliki. Roki, določeni z rokovnikom za vpis v srednje šole, veljalo za
vse kandidate, ki se prijavljajo na vpis ne glede na različni izvedbi izobraževalnega programa.

I.3. PRIJAVA ZA OPRAVLJANJE PREIZKUSOV NADARJENOSTI OZIROMA SPRETNOSTI IN POSREDOVANJE DOKAZIL O
ŠPORTNIH DOSEŽKIH
I.3.1. ROKI ZA PRIJAVE IN OPRAVLJANJE PREIZKUSOV NADARJENOSTI OZIROMA SPRETNOSTI
Učenci, ki se bodo prijavljali v programe, za katere je potrebno opraviti preizkus nadarjenosti oziroma spretnosti (v nadaljevanju
preizkus) se za opravljanje preizkusa prijavijo najkasneje do 2. marca 2022 na šolo, na katero se želijo vpisati. Obrazci za prijavo so na voljo
na spletnih straneh ministrstva na naslovu: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/, v rubriki Povezane storitve.
Do navedenega roka morajo oddati prijave za opravljanje preizkusa tudi učenci in dijaki, ki bodo prijavo o vpisu oddali na šolo oz.
program, za katerega ni potrebno opraviti preizkusa, a obstaja možnost, da jo bodo v prenosnem roku (do 25. aprila 2022) prenesli na šolo
oz. za program, za katerega se to zahteva, ali le-tega navedli kot izbiro v morebitnem 2. krogu izbirnega postopka.
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*Glede na epidemiološko situacijo v državi v času izvajanja preizkusov je možno, da bodo šole preizkuse nadarjenosti izvedle na daljavo, ali izvedbo
preizkusov razporedile na več dni, kot je zapisano v nadaljevanju besedila razpisa. O vseh podrobnostih bodo šole prijavljene kandidate na preizkus
obvestile neposredno, kandidatom pa svetujemo tudi spremljanje spletnih strani šol, ki bodo izvajale preizkuse nadarjenosti za vpis v posamezne programe.

Preizkusi* bodo potekali:
a) za program Zobotehnik (preizkus ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje) na Srednji šoli za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana, v sredo, 16. marca 2022, in v četrtek, 17. marca 2022, ob 14.30.
Učenci morajo s seboj prinesti kemični svinčnik, navaden svinčnik (HB oz. 2B), radirko, ravnilo ali trikotnik (30 cm);
b) za program Fotografski tehnik na:
1) Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo, Ljubljana, v petek, 11. marca 2022, in v soboto, 12. marca 2022, ob 9. uri.
Preizkus likovne nadarjenosti bo potekal v dveh delih, in sicer bodo v prvem delu kandidati predložili mapo del, drugi del pa bo potekal
v prostorih šole. Če tega epidemiološke razmere na bodo dopuščale, bo drugi del preizkusa likovne nadarjenosti potekal na daljavo.
Kandidati morajo s seboj prinesti svinčnike (HB, 3B in 6B), pet risalnih listov formata A3, radirko, pet listov šeleshamerja formata A3,
lepilni trak, tempera barve s priborom (čopiče različnih velikosti, paleto, posodo za vodo, krpo), različna risala (flomastri, barvice,
voščenke), olfa nož, škarje, lepilo za papir, dva trikotnika, šestilo in podlago za rezanje (trši karton formata A3);
2) Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti, Celje, v četrtek, 17. marca 2022, ob 9. uri.
Kandidati morajo s seboj prinesti svinčnik, radirko, šilček, ravnilo, fotoaparat ali telefon ali katerokoli drugo napravo, s katero lahko
naredijo fotografijo;
c) za program Tehnik oblikovanja na:
1) Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo, Ljubljana, v petek, 11. marca 2022, in v soboto, 12. marca 2022, ob 9. uri.
Preizkus likovne nadarjenosti bo potekal v dveh delih, in sicer bodo v prvem delu kandidati predložili mapo del, drugi del pa bo potekal
v prostorih šole. Če tega epidemiološke razmere na bodo dopuščale, bo drugi del preizkusa likovne nadarjenosti potekal na daljavo.
Kandidati morajo s seboj prinesti svinčnike (HB, 3B in 6B), pet risalnih listov formata A3, radirko, pet listov šeleshamerja formata A3,
lepilni trak, tempera barve s priborom (čopiče različnih velikosti, paleto, posodo za vodo, krpo), različna risala (flomastri, barvice,
voščenke), olfa nož, škarje, lepilo za papir, dva trikotnika, šestilo in podlago za rezanje (trši karton formata A3);
2) Srednji šoli za oblikovanje Maribor, v petek, 18. marca 2022, ob 15. uri, v prostorih šole.
Kandidati morajo s seboj prinesti svinčnike (9B, 3B, HB), pet risalnih listov formata A3, pet šeleshamer papirjev formata A3, radirko,
lepilni trak, tempera barve, čopiče, paleto, posodo za vodo, krpo, olfa oziroma grafični nož, škarje in lepilo, dva trikotnika in šestilo;
3) Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota, v sredo, 16. marca 2022, ob 13. uri v prostorih šole.
Kandidati morajo s seboj prinesti svinčnike (HB, 3B, 6B), pet risalnih listov formata A3, radirko, pet listov šeleshamerja formata A3,
kolaž papir, lepilni trak, tempera barve s priborom (čopiče različnih velikosti, paleto, posodo za vodo, krpo), različna pisala (flomastri,
barvice, voščenke), olfa oz. grafični nož, škarje, lepilo (magnetin, uhu lepilo ali podobno), dva trikotnika in šestilo;
4) Šolskem centru Ptuj, Šoli za ekonomijo, turizem in kmetijstvo, v četrtek, 17. marca 2022, ob 15. uri v prostorih šole.
Kandidati morajo s seboj prinesti svinčnike (9B, 3B, HB), pet risalnih listov formata A3, pet listov šeleshamerja formata A3, radirko,
lepilni trak, tempera barve, čopiče, paleto, posodo za vodo, krpo, olfa oziroma grafični nož, škarje in lepilo, dva trikotnika in šestilo.
d) za program Umetniška gimnazija – Likovna smer na:
1) Šolskem centru Velenje, Gimnaziji, v soboto, 19. marca 2022, ob 9. uri (učenci morajo s seboj prinesti svinčnike (HB, 3B,
9B), radirko, tri risalne liste formata A3, kolaž papir, škarje, lepilo, tri liste šeleshamerja formata A3 oziroma 10 navadnih belih
(pisarniških) listov, lepilni trak, olfa oz. grafični nož.
Če bo neugodna epidemiološka situacija, bo šola izvedla preizkus likovne nadarjenosti na daljavo. Udeleženci preizkusa bodo predhodno
seznanjeni z navodili, likovnimi materiali in načinom oddaje likovnih nalog.
2) Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo, Ljubljana, v petek, 11. marca 2022, in v soboto, 12. marca 2022, ob 9. uri.
Preizkus likovne nadarjenosti bo potekal v dveh delih, in sicer bodo v prvem delu kandidati predložili mapo del, drugi del pa bo potekal
v prostorih šole. Če tega epidemiološke razmere na bodo dopuščale, bo drugi del preizkusa likovne nadarjenosti potekal na daljavo.
Kandidati morajo s seboj prinesti svinčnike (HB, 3B in 6B), pet risalnih listov formata A3, radirko, pet listov šeleshamerja formata A3,
lepilni trak, tempera barve s priborom (čopiče različnih velikosti, paleto, posodo za vodo, krpo), različna risala (flomastri, barvice,
voščenke), olfa nož, škarje, lepilo za papir, dva trikotnika, šestilo in podlago za rezanje (trši karton formata A3),
3) Gimnaziji Nova Gorica, v prostorih Gimnazije Nova Gorica, Delpinova ulica 9, Nova Gorica, v sredo, 16. marca 2022,
4) Gimnaziji Koper, v sredo, 16. marca 2022, ob 14. uri, v prostorih Gimnazije, Cankarjeva 2, Koper, in
5) Gimnaziji Celje – Center, v sredo, 16. marca 2022, ob 15. uri, v prostorih Gimnazije Celje – Center, Kosovelova ulica 1,
Celje.
Učenci morajo s seboj prinesti svinčnike (HB, 3B, 9B), različna pisala (flomastri, barvice, voščenke), radirko, pet risalnih listov formata
A3, pet listov šeleshamerja formata A3, kolaž papir, lepilni trak, tempera ali vodene barve s priborom za barvanje (čopiče različnih
velikosti, paleto, posodo za vodo, krpo), olfa oz. grafični nož, škarje, lepilo (magnetin, oho lepilo ali podobno), dva trikotnika in šestilo;
6) Gimnaziji Ptuj, v četrtek, 17. marca 2022, ob 14.30, v prostorih Gimnazije Ptuj, Volkmerjeva cesta 15, Ptuj (učenci morajo s
seboj prinesti pet risalnih listov A3, pet listov šeleshamerja A3, svinčnike različnih trdot (HB, B1, B3…), radirko, šilček, tempera ali akrilne
barve, pribor za slikanje (različne velikosti čopičev, paleto, lonček za vodo, krpo), škarje, grafični nož (olfa), lepilo, lepilni trak (pleskarski
lepilni trak), trikotnik ali ravnilo.
e) za program Umetniška gimnazija – Glasbena smer na:
1) Konservatoriju za glasbo in balet Maribor, v četrtek, 17. marca 2022, petek, 18. marca 2022, in v soboto, 19. marca 2022 (o
natančnejših razporeditvah bodo prijavljeni kandidati obveščeni pisno na dom). Če bodo epidemiološke razmere dopuščale bo šola
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preizkuse izvedla v živo,
2) Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, Srednji glasbeni in baletni šoli, v petek, 11. marca 2022, in v soboto, 12.
marca 2022, od 8.30 do 20. ure (o natančnejših razporeditvah bodo prijavljeni kandidati obveščeni pisno na dom),
3) Šolskem centru Velenje, Gimnaziji, v prostorih Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje, Jenkova 4, Velenje, v
soboto, 12. marca 2022, ob 9. uri, in v dodatnem roku v petek, 18. marca 2022, ob 9. uri,
4) I. gimnaziji v Celju, v prostorih Glasbene šole Celje, Slomškov trg 10, Celje, v petek, 11. marca 2022, v soboto, 12. marca
2022, v ponedeljek, 21. marca 2022, ob 8. uri, (o natančnejših razporeditvah bodo prijavljeni kandidati obveščeni pisno na dom),
5) Gimnaziji Koper v prostorih Glasbene šole Koper, Gallusova 2, Koper, v petek, 18. marca 2022, od 8. do 16. ure, in v
soboto, 19. marca 2022, od 8. do 13. ure (o natančnejših razporeditvah bodo prijavljeni kandidati obveščeni pisno na dom) in
f) za program Umetniška gimnazija – Plesna smer na:
1) Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana, v plesni dvorani šole, Kardeljeva ploščad 28a, v
torek, 15. marca 2022, ob 9. uri (učenci morajo s seboj prinesti udobno oblačilo, ki jih ne bo oviralo pri gibanju, npr. trenirko). O
natančnejših razporeditvah bodo prijavljeni kandidati pisno obveščeni,
2) Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, Srednji glasbeni in baletni šoli, v petek, 11. marca 2022, in v soboto, 12.
marca 2022, od ob 8.30 do 20. ure (o natančnejših razporeditvah bodo prijavljeni kandidati obveščeni pisno na dom), in
3) Konservatoriju za glasbo in balet Maribor, v četrtek, 17. marca 2022, petek, 18. marca 2022, in v soboto, 19. marca 2022 (o
natančnejših razporeditvah bodo prijavljeni kandidati obveščeni pisno na dom). Če bodo epidemiološke razmere dopuščale bo šola
preizkuse izvedla v živo.
Šole bodo kandidatom, ki bodo uspešno opravili preizkus, najkasneje do 28. marca 2022 o tem izdale potrdilo.
I.3.2. ROKI ZA ODDAJO DOKAZIL O ŠPORTNIH DOSEŽKIH KOT POSEBNEM VPISNEM POGOJU ZA
IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU GIMNAZIJA (ŠPORTNI ODDELEK) IN PROGRAMU EKONOMSKA GIMNAZIJA
(ŠPORTNI ODDELEK)
Učenci, ki se bodo prijavljali v programa Gimnazija (športni oddelek) in Ekonomska gimnazija (športni oddelek), morajo biti
registrirani športniki/športnice, kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov, ter šoli, ki izvaja ta dva
programa, najkasneje do 2. marca 2022 predložiti naslednja dokazila:
 zdravniško potrdilo osebnega zdravnika, ali zdravnika specialista medicine dela in športa, ali potrdilo o rednem
preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu, iz katerega je razvidno splošno zdravstveno stanje kandidata;
 potrdilo nacionalne panožne športne zveze za vpis v športni oddelek, ki vsebuje:
 izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem in
 podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih.
Vsi posebni obrazci so na voljo na spletnih straneh ministrstva na naslovu: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/, v rubriki
Povezane storitve (Prijava za opravljanje preizkusov nadarjenosti, znanja in spretnosti in izpolnjevanje posebnih pogojev za vpis).
Do navedenega roka morajo navedena dokazila za vpis v športni oddelek obeh programov oddati tudi tisti učenci in dijaki, ki bodo prijavo
sicer oddali na drugo srednjo šolo oz. za drug program, a obstaja možnost, da jo bodo v prenosnem roku (do 25. aprila 2022) prenesli v
športni oddelek obeh programov ali le-tega navedli kot izbiro v morebitnem 2. krogu izbirnega postopka. Dokazila pošljejo na šolo, ki izvaja
program: Gimnazija (športni oddelek) in Ekonomska gimnazija (športni oddelek).
Šole z razpisanim enim ali več športnih oddelkov v obeh programih bodo na podlagi dokazil in opravljenih razgovorov s kandidati (o
natančnejših razporeditvah bodo kandidati, ki so posredovali navedena dokazila, obveščeni s strani šol) le-tem najkasneje do 28. marca
2022 izdale potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev.

I.4. PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI
I.4.1. PRIJAVA
Vsi, ki se nameravajo v šolskem letu 2022/2023 vpisati v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega
oz. tehniškega izobraževanja in gimnazij, morajo izbrani srednji šoli v predpisanih rokih in na predpisanih obrazcih (ter z morebitnimi
drugimi dokazili) oddati prijavo za vpis - prijavnica za vpis je na voljo na spletnih straneh ministrstva na naslovu:
https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/, v rubriki Povezane storitve (Vpis v srednjo šolo), ali v Državni založbi Slovenije.
Vsak odda samo ENO izpolnjeno prijavnico, razen učencev in dijakov, ki se želijo poleg izbrane šole oz. programa vzporedno vpisati
tudi v program Umetniška gimnazija, Glasbena in Plesna smer. Slednji posredujejo prijavnico tudi šoli, v katero se želijo vzporedno
vpisati v program Umetniška gimnazija, Glasbena in Plesna smer, ter fotokopijo prijavnice za vpis v izbrano (matično) šolo.
Vsak naj že pred prijavo dobro preveri, ali je treba za vpis v program, ki si ga je izbral, poleg splošnih izpolnjevati tudi morebitne
posebne pogoje in do kdaj je treba predložiti dokazila o njihovem izpolnjevanju.
Učenci, ki se prijavljajo za vpis v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. tehniškega
izobraževanja in gimnazij, naj se že pred prijavo v želeni program o svoji izbiri posvetujejo tudi na svoji osnovni šoli. Preverijo naj, ali je
njihova namera ustrezna glede na izražene interese in sposobnosti, možnosti za zaposlovanje in nadaljnje izobraževanje.
Podobno velja tudi za dijake, ki se želijo vpisati v nadaljnje srednje izobraževanje z zaključenim nižjim poklicnim izobraževanjem, za
dijake, ki se želijo ponovno vpisati v 1. letnik programov iz predhodnega odstavka, kot tudi za učence, ki osnovno šolo zaključujejo v tujini.
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Učenci osnovnih šol prijavnico skupaj s potrebnimi dokazili praviloma oddajo na osnovni šoli, ostali kandidati pa bodisi na osnovni
šoli, kjer so končali osnovnošolsko izobraževanje, bodisi pa jo posredujejo neposredno izbrani srednji šoli. Učenci, ki osnovno šolo
zaključujejo v tujini, prijavo pošljejo neposredno srednji šoli, na kateri se želijo izobraževati.

I.4.2. ROKI
Učenci osnovnih šol oz. kandidati, ki se za vpis v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz.
tehniškega izobraževanja in gimnazij prijavljajo prvič, morajo prijavnico oddati najkasneje do 4. aprila 2022.
Učenci, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini, bodo lahko prijavnico oddali še do 20. maja 2022.
Dijaki, ki se želijo ponovno vpisati v prvi letnik srednje šole, vendar v drug program, se lahko za vpis prijavijo do 4. aprila 2022 po
postopku, kot velja za kandidate, ki se prijavljajo prvič. Če se ne bodo prijavili v tem roku, se bodo lahko prijavili do 20. maja 2022,
vendar le na šole oz. za programe, kjer ne bo omejitve vpisa oz. bodo še prosta mesta.
Ob prijavi je treba predložiti naslednja dokazila:
- za vpis v programe, za katere je to posebej navedeno v poglavju I.1, potrdilo o psihofizičnih sposobnostih, ki ga izda pooblaščeni
zdravnik,
- za vpis v športni oddelek programov Gimnazija in Ekonomska gimnazija (poglavje I.1.) potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev
za vpis v športni oddelek, če potrdila NI izdala šola, na katero se prijavlja, sicer mu potrdila NI potrebno posebej predložiti.
Do šolskega leta 2018/2019 je bilo treba k prijavi za vpis v programe, za katere je to posebej navedeno v poglavju I.1., predložiti tudi
potrdilo o opravljenem preizkusu nadarjenosti, če potrdila NI izdala šola, na katero se je kandidat prijavljal. Na podlagi novega
Pravilnika o vpisu v srednje šole (Uradni list RS, št.: 30/2018), ki je začel veljati z začetkom šolskega leta 2018/2019, pa potrdilo o
opravljenem preizkusu nadarjenosti velja samo na šoli, ki je potrdilo izdala in kjer je kandidat opravljal preizkus. Zato podatek o
opravljenem preizkusu šola, na katero se kandidat prijavlja in kjer je opravljal preizkus, že ima in potrdila NI treba posebej
prilagati.
Po končanem prijavnem roku bo ministrstvo, najkasneje do 8. aprila 2022 do 16. ure, na svojih spletnih straneh
https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ objavilo informacijo o številu prijav za vpis (skupaj s številom razpisanih mest) v programe
po šolah. Če ne bo dovolj prijavljenih kandidatov, bo srednja šola pred koncem roka za prenos prijav obvestila kandidate, da v šolskem
letu 2022/2023 izobraževanja po tem programu ne bo organizirala.
V roku prijavljeni učenci in dijaki bodo lahko zaradi spremembe namere na podlagi teh informacij ali iz drugih razlogov svojo prijavo
dvignili na srednji šoli, na katero so se prvotno prijavili, in jo do 25. aprila 2022 prenesli na drugo srednjo šolo oz. v drug program. Vse
šole jih bodo, ne glede na število že prejetih prijav, sprejemale do navedenega datuma. Po tem roku prijav ne bo mogoče prenašati brez
upravičenih razlogov, dokler postopek za vpis kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan, tj. do 1. julija 2022 do 14.
ure.

I.5. VPIS
Vsi prijavljeni učenci in dijaki bodo praviloma med 16. in vključno 21. junijem 2022, do 14. ure, izbranim šolam predložili dokazila o
izpolnjevanju vpisnih pogojev. O točnih datumih in urah jih bodo obvestile šole.
Učenci in dijaki, prijavljeni na šole oz. programe brez omejitve vpisa, bodo po predložitvi izvirnikov spričeval na vpogled ali kopijah
izvirnikov tudi vpisani.
Učenci in dijaki, prijavljeni na šole oz. programe z omejitvijo vpisa, bodo po predložitvi izvirnikov vseh dokazil na vpogled (spričeval
in dokazil o doseženem številu točk iz nacionalnih preizkusov znanja ter potrdil o točkah, doseženih v skladu z merili, ki jih je definirala
posamezna šola) ali kopij izvirnikov vseh dokazil sodelovali v izbirnem postopku. Učenci in dijaki bodo potrdilo o številu točk,
pridobljenih z dosežki, ki jih je definirala šola v skladu s tretjim odstavkom 4. člena sklepa, prejeli na šoli, ki je te dosežke definirala.
Učenci in dijaki, ki bodo izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, bodo do 21. junija 2022 tudi vpisani. Učenci in dijaki, ki v
prvem krogu ne bodo izbrani, bodo na šolah seznanjeni s prostimi vpisnimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali v drugem krogu izbirnega
postopka. O razvrstitvi na eno od naštetih srednjih šol oziroma programov, ki jih bodo kandidati nanizali na prijavnico za drugi krog
izbirnega postopka, bodo obveščeni 30. junija 2022, do 15. ure. Če bodo razvrščeni na šolo, na kateri so oddali prijavnico (torej, bodo
razvrščeni na prvotno izbrano šolo), se bodo tam tudi vpisali. Če pa bodo razvrščeni na drugo šolo, bodo svojo prvotno prijavnico in
dokumente dvignili ter jih do 1. julija 2022 (do 14. ure) odnesli na srednjo šolo, na katero bodo razvrščeni v drugem krogu izbirnega
postopka, in se tam tudi vpisali.
Prosta vpisna mesta bodo objavljena na spletnih straneh ministrstva najkasneje 4. julija 2022. Srednje šole bodo sprejemale prijave oz.
vpisovale, dokler bodo imele prosta mesta, vendar najdlje do 31. avgusta 2022.

I.6. MERILA ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA, IZBIRNI POSTOPEK IN ROKI
Če bo na šoli število prijavljenih učencev in dijakov za vpis v posamezni program srednjega izobraževanja tudi po koncu prenosa prijav
(25. aprila 2022) večje od razpisanega števila mest v tem programu, bo šola s soglasjem ministra sprejela sklep o omejitvi vpisa. O tem
bodo učenci in dijaki (s strani šol) obveščeni najpozneje do 27. maja 2022. Ministrstvo pa bo sicer na svojih spletnih straneh že 24. maja
2022 objavilo, katere šole bodo (v katerih programih) omejile vpis za šolsko leto 2022/2023.
V nadaljevanju objavljamo sklep o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa, ki ga je sprejel minister, pristojen za
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izobraževanje, in postopek izbire. Sklep
https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/.

in

merila

so

objavljeni

tudi

na

spletnih

straneh

ministrstva

na

naslovu:

I.6.1. MERILA
Na podlagi 30. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) in 15. člena Zakona o gimnazijah (Uradni
list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za šolstvo in šport
SKLEP
o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in
tehniškega izobraževanja ter gimnazij
1. točka
Ta sklep določa merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega
strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij, ki sta jih predlagala Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na
114. seji dne 16. junija 2008 in Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 109. seji dne 12. junija 2008.
2. točka
Kandidati, ki 9. razred osnovne šole zaključijo v šolskem letu 2008/2009, se izberejo za vpis v šolo na podlagi razvrstitve z uporabo točk,
ki jih pridobijo z učnim uspehom v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole tako, da se uporabijo:
- zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole in
- ocene splošnega učnega uspeha v 7. in 8. razredu osnovne šole.
Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 185 točk.
Kandidati, ki 9. razred osnovne šole zaključijo v šolskem letu 2009/2010, se izberejo za vpis v šolo na podlagi razvrstitve z uporabo točk,
ki jih pridobijo z učnim uspehom v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole tako, da se uporabijo:
- zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole in
- oceno splošnega učnega uspeha v 7. razredu osnovne šole.
Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 180 točk.
Kandidati, ki 9. razred osnovne šole zaključijo v šolskem letu 2010/2011 in nadaljnjih šolskih letih, se izberejo za vpis v šolo na podlagi
razvrstitve z uporabo točk, ki jih pridobijo z učnim uspehom v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole tako, da se uporabijo:
- zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole.
Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk.
3. točka
Za kandidate, ki kandidirajo za vpis v program Umetniška gimnazija, se za izbiro med njimi uporabijo merila v skladu s tem sklepom po
uspešno opravljenem preizkusu nadarjenosti.
Za kandidate, ki kandidirajo za vpis v program Gimnazija, športni oddelek, se za izbiro med njimi uporabijo:
a) merila iz 2. točke tega sklepa in
b) merilo športni dosežki,
in sicer tako, da se kandidatu k točkam po merilu iz a) podtočke te točke:
za pridobljen status športnika A prišteje 10 točk in
za pridobljen status športnika B prišteje 5 točk.
4. točka
Če se v prvem (1.) oziroma drugem (2.) krogu izbirnega postopka na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim
številom točk, pridobljenih po kriteriju iz 2. in 3. točke tega sklepa, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih
preizkusih znanja iz slovenščine (oziroma madžarščine ali italijanščine kot materinega jezika) in matematike.
Dosežki nacionalnega preizkusa znanja kandidata se uporabijo na podlagi predhodnega soglasja kandidata in staršev za mladoletnega
kandidata.
Če je po izvedbi izbire med kandidati na podlagi kriterija iz prvega odstavka te točke v šoli za preostala vpisna mesta razvrščenih več
kandidatov z istim številom točk, kakor je prostih mest, se izbira med njimi izvede na podlagi dodatnih točk, doseženih po merilih, ki jih
določi šola.
Šola mora merila iz prejšnjega odstavka objaviti na spletni strani šole in o njih obvestiti Ministrstvo za šolstvo in šport najkasneje do
začetka šolskega leta za učence 9. razreda.
5. točka
Za kandidate, ki so zaključili osnovnošolsko izobraževanje v šolskih letih pred 2008/2009, se uporabijo merila:
a) ki so veljala za vpis za prvo naslednje šolsko leto po šolskem letu, v katerem je kandidat zaključil osnovnošolsko izobraževanje,
b) ali merila v skladu s tem sklepom, če so za kandidata ugodnejša.
Ugotovljeno število točk po merilih iz a) točke prejšnjega odstavka se preračuna s količnikom na nova merila.
Na način, ki je določen v prejšnjih dveh odstavkih, se razvrstijo za izbiro za vpis v šolo tudi kandidati, ki bodo v šolskem letu 2008/2009
končali 9. razred osnovne šole po izobraževalnem programu za odrasle ali po izobraževalnem programu na domu, kandidati, ki prihajajo iz
tujine, in kandidati, ki so zaključili osnovnošolsko izobraževanje po izobraževalnih programih po posebnih pedagoških načelih.
6. točka
Ta sklep začne veljati naslednji dan po izdaji, uporablja pa se od 1. septembra 2008.
Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjega
poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja in gimnazij št. 6035-2004/2006 z dne 28. 7. 2006.
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Ta sklep in merila šol iz 3. točke tega sklepa se javno objavijo na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport.
Številka: 6035-118/2008
Ljubljana, 1. julij 2008

dr. Milan Zver
MINISTER

Tabela za izračun točk, potrebnih za vpis v srednje šole, ki bodo vpis omejile za šolsko leto 2022/2023, se nahaja na spletnih straneh
ministrstva na naslovu: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/.

I.6.2. IZBIRNI POSTOPEK IN ROKI:
Na šolah, ki bodo omejile vpis v programe srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja oz. gimnazij, bo
izbira učencev potekala tako, da bodo srednje šole v prvem krogu po navedenih merilih izbrale učence za 90 % razpisanih mest. O
rezultatih izbire bodo učenci obveščeni na šoli. Ministrstvo bo 21. junija 2022 do 16. ure na spletnih straneh objavilo spodnje meje 1.
kroga izbirnega postopka.
V 2. krogu izbirnega postopka sodelujejo kandidati, ki se po 1. krogu izbirnega postopka niso uvrstili na izbrano šolo, med njimi tudi tisti
kandidati, ki morda do 1. kroga izbirnega postopka še niso izpolnjevali vpisnih pogojev (niso dokončali osnovne šole zaradi morebitnih
popravnih izpitov), vendar so pred začetkom 2. kroga izbirnega postopka pogoj izpolnili (opravili popravne izpite). Slednji bodo kandidirali
na 10 % prostih mest na vseh srednjih šolah, ki bodo vpis omejile, in na vsa še prosta mesta na drugih srednjih šolah.
Na podlagi ponujenih prostih mest se bodo odločili za tiste programe oz. šole, na katere bi se želeli vpisati. Po (prioritetnem) vrstnem
redu bodo lahko našteli do 10 šol oz. programov, v katere bi se želeli vpisati, ter svoje namere najkasneje do 24. junija 2022 (do 15. ure)
oddali na srednji šoli, na katero so prijavljeni. O razvrstitvi na eno od naštetih srednjih šol bodo obveščeni 30. junija 2022 (do 15. ure) na
šoli, na katero so oddali svoje namere za 2. krog.
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PRILOGA I

II. POGLAVJE
INFORMACIJE O RAZMESTITVI PROGRAMOV NIŽJEGA IN SREDNJEGA POKLICNEGA
IZOBRAŽEVANJA, SREDNJEGA STROKOVNEGA OZIROMA TEHNIŠKEGA
IZOBRAŽEVANJA IN GIMNAZIJ TER OBSEGU VPISA
V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023
GORENJSKA REGIJA
Trajanje
izobraževanja

Predvideno
št. mest za
novince

Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Gospodar na podeželju
Pek
Slaščičar
Cvetličar
Vrtnar
Mesar
Mehanik kmetijskih in delovnih strojev
Hortikulturni tehnik
Kmetijsko-podjetniški tehnik
Živilsko prehranski tehnik
Naravovarstveni tehnik

2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

16
26
26
26
26
26
26
26
28
28
28
28
56

Ekonomski tehnik
Medijski tehnik

4
4
4

28
56
28

Ekonomska gimnazija
Ekonomska gimnazija (š)
Gimnazija
Gimnazija (š)

4
4
4
4

56
18
56
18

Gimnazija Jesenice
Trg Toneta Čufarja 1

Gimnazija
Gimnazija (š)

4
4

84
18

Gimnazija Kranj
Koroška c. 13

Gimnazija

4

224

Gimnazija Škofja Loka
Podlubnik 1b

Gimnazija
Klasična gimnazija

4
4

140
28

Srednja gostinska in
turistična šola Radovljica
Kranjska c. 24

Gastronomske in hotelske storitve
Gastronomija in turizem
Kozmetični tehnik

Gastronom hotelir
Gastronomsko-turistični tehnik
Kozmetični tehnik

3
4
4

52
56
28

Srednja šola Jesenice
Ul. bratov Rupar 2

Pomočnik v tehnoloških procesih
Mehatronik operater
Strojni tehnik
Zdravstvena nega
Predšolska vzgoja

Pomočnik v tehnoloških procesih
Mehatronik operater
Strojni tehnik
Tehnik zdravstvene nege
Vzgojitelj predšolskih otrok

2
3
4
4
4

16
26
28
84
56

4

56

Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe

Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Gospodar na podeželju
Pek
Slaščičar
Cvetličar
Vrtnar
Mesar
Mehanik kmetijskih in delovnih strojev
Hortikulturni tehnik
Kmetijsko-podjetniški tehnik
Živilsko prehranski tehnik
Naravovarstveni tehnik
Tehniška gimnazija

Ekonomska gimnazija in
srednja šola Radovljica
Gorenjska c. 13

Ekonomski tehnik
Medijski tehnik
Ekonomska gimnazija

Gimnazija Franceta Prešerna
Kidričeva c. 65, Kranj

Biotehniški center Naklo
Strahinj 99
Srednja šola

Šolski center Kranj
Kidričeva c. 55
Strokovna gimnazija

Tehniška gimnazija

Srednja tehniška šola
*programa se bosta izvajala
tudi v vajeniški obliki

Računalnikar
Elektrikar*

Računalnikar
Elektrikar*

3
3*

26
26*

Mehatronik operater*
Elektrotehnik
Tehnik računalništva
Tehnik mehatronike

Mehatronik operater*
Elektrotehnik
Tehnik računalništva
Tehnik mehatronike

3*
4
4
4

26*
56
84
56
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Srednja ekonomska, storitvena Pomočnik pri tehnologiji gradnje
in gradbena šola
Trgovec
Cesta Staneta Žagarja 33
Pečar - polagalec keramičnih oblog
Zidar*
Izvajalec suhomontažne gradnje
Tesar
*programa se bosta izvajala
tudi v vajeniški obliki

Pomočnik pri tehnologiji gradnje
Prodajalec
Pečar - polagalec keramičnih oblog
Zidar*
Izvajalec suhomontažne gradnje
Tesar

2
3
3
3*
3
3

16
26
26
26*
26
26

Slikopleskar – črkoslikar*

Slikopleskar – črkoslikar*

3*

26*

Administrator
Frizer
Gradbeni tehnik
Ekonomski tehnik

Administrator
Frizer
Gradbeni tehnik
Ekonomski tehnik

3
3
4
4

26
52
28
56

Pomočnik v tehnoloških procesih

Pomočnik v tehnoloških procesih

2

16

Oblikovalec kovin – orodjar*
Strojni mehanik*

Oblikovalec kovin – orodjar*
Strojni mehanik*

3*
3*

52*
26*

Inštalater strojnih inštalacij
Avtoserviser*
Avtokaroserist*
Strojni tehnik

Inštalater strojnih inštalacij
Avtoserviser*
Avtokaroserist*
Strojni tehnik

3
3*
3*
4

26
78*
26*
84

Obdelovalec lesa

Obdelovalec lesa

2

16

Mizar*
Tapetnik
Lesarski tehnik

Mizar*
Tapetnik
Lesarski tehnik

3*
3
4

52*
26
28

Šolski center Škofja Loka
Podlubnik 1b
Srednja šola za strojništvo

*programi se bodo izvajali tudi
v vajeniški obliki

Srednja šola za lesarstvo
Kidričeva c. 59

12

GORIŠKA REGIJA

3
4
4

Predvideno
št. mest za
novince
26
28
56

Gimnazija
Gimnazija (š)
Umetniška gimnazija
- Smer gledališče in film

4
4
4

112
18
28

- Likovna smer

4

28

Gimnazija Tolmin
Dijaška ul. 12b

Gimnazija

4

56

Srednja šola Veno Pilon
Ajdovščina
Cesta 5. maja 12

Predšolska vzgoja
Gimnazija

Vzgojitelj predšolskih otrok

4
4

84
56

Elektrotehniška in
računalniška šola

Računalnikar
Elektrikar
Elektrotehnik
Tehnik računalništva

Računalnikar
Elektrikar
Elektrotehnik
Tehnik računalništva

3
3
4
4

52
26
28
56

Strojna, prometna in lesarska
šola

Obdelovalec lesa
Pomočnik v tehnoloških procesih
Inštalater strojnih inštalacij
Avtokaroserist*
Avtoserviser
Mehatronik operater

Obdelovalec lesa
Pomočnik v tehnoloških procesih
Inštalater strojnih inštalacij
Avtokaroserist*
Avtoserviser
Mehatronik operater

2
2
3
3*
3
3

16
16
26
26*
26
26

Oblikovalec kovin – orodjar*

Oblikovalec kovin – orodjar*

3*

26*

Mizar*

Mizar*

3*

26*

Tehnik mehatronike

Tehnik mehatronike

4

28

Strojni tehnik
Logistični tehnik

Strojni tehnik
Logistični tehnik

4
4

28
28

Gimnazija in zdravstvena šola
Erjavčeva ul. 4a

Bolničar-negovalec
Zdravstvena nega
Tehniška gimnazija

Bolničar-negovalec
Tehnik zdravstvene nege

3
4
4

26
56
28

Biotehniška šola
Šempeter pri Gorici
Ul. padlih borcev 26

Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Slaščičar
Gospodar na podeželju
Gastronomske in hotelske storitve
Kmetijsko-podjetniški tehnik
Naravovarstveni tehnik
Gastronomija in turizem**

Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Slaščičar
Gospodar na podeželju
Gastronom hotelir
Kmetijsko-podjetniški tehnik
Naravovarstveni tehnik
Gastronomsko-turistični tehnik**

2
3
3
3
4
4
4**

16
26
26
26
28
28
28**

Trgovec
Administrator
Ekonomski tehnik

Prodajalec
Administrator
Ekonomski tehnik

3
3
4

26
26
56

Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe

Gimnazija Jurija Vege Idrija
Študentovska ul. 16

Mehatronik operater
Strojni tehnik
Gimnazija

Mehatronik operater
Strojni tehnik

Gimnazija Nova Gorica
Delpinova ul. 9

Trajanje
izobraževanja

Šolski center
Nova Gorica
Cankarjeva ul. 10

Erjavčeva ul. 4a

*programi se bodo izvajali tudi
v vajeniški obliki

**šola bo program izvajala, če
se bo v program ob roku za
prijave (4. 4. 2022) prijavilo
najmanj 16 kandidatov
Srednja ekonomska in
trgovska šola
Erjavčeva ul. 8
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JUGOVZHODNA SLOVENIJA
Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe

Ekonomska šola Novo mesto
Ulica talcev 3a
Srednja šola in gimnazija

Trgovec
Ekonomski tehnik
Medijski tehnik
Ekonomska gimnazija

Prodajalec
Ekonomski tehnik
Medijski tehnik

3
4
4
4

Predvideno
št. mest za
novince
26
28
56
28

Gimnazija in srednja šola
Kočevje
Ljubljanska c. 12

Obdelovalec lesa
Mizar
Trgovec
Oblikovalec kovin –orodjar
Ekonomski tehnik
Strojni tehnik
Tehnik računalništva

Obdelovalec lesa
Mizar
Prodajalec
Oblikovalec kovin –orodjar
Ekonomski tehnik
Strojni tehnik
Tehnik računalništva

2
3
3
3
4
4
4

16
26
26
26
28
28
28

Gimnazija

4

56

Gimnazija
Gimnazija (š)
Klasična gimnazija

4
4
4

140
18
28

Gimnazija Novo mesto
Seidlova c. 9

Trajanje
izobraževanja

Grm Novo mesto-center
biotehnike in turizma
Sevno 13
Kmetijska šola Grm in
biotehniška gimnazija

Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Gospodar na podeželju
Cvetličar
Vrtnar
Slaščičar
Mesar

Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Gospodar na podeželju
Cvetličar
Vrtnar
Slaščičar
Mesar

2
3
3
3
3
3

32
26
26
26
26
26

Kmetijsko-podjetniški tehnik
Naravovarstveni tehnik
Tehniška gimnazija

Kmetijsko-podjetniški tehnik
Naravovarstveni tehnik

4
4
4

56
28
56

Srednja šola za gostinstvo
in turizem
Ulica talcev 3

Gastronomske in hotelske storitve
Gastronomija in turizem

Gastronom hotelir
Gastronomsko-turistični tehnik

3
4

26
28

Srednja šola Črnomelj
Kidričeva ul. 18a

Oblikovalec kovin - orodjar
Strojni tehnik
Ekonomski tehnik
Gimnazija

Oblikovalec kovin - orodjar
Strojni tehnik
Ekonomski tehnik

3
4
4
4

26
28
28
56

Srednja elektro šola in
tehniška gimnazija

Elektrikar
Računalnikar
Elektrotehnik
Tehnik računalništva
Tehniška gimnazija

Elektrikar
Računalnikar
Elektrotehnik
Tehnik računalništva

3
3
4
4
4

26
26
56
84
84

Srednja gradbena, lesarska in
vzgojiteljska šola

Obdelovalec lesa

Obdelovalec lesa

2

16

*programi se bodo izvajali tudi
v vajeniški obliki

Mizar*

Mizar*

3*

52*

Zidar*
Izvajalec suhomontažne gradnje
Tesar
Pečar – polagalec keramičnih oblog
Gradbeni tehnik
Lesarski tehnik
Predšolska vzgoja

Zidar*
Izvajalec suhomontažne gradnje
Tesar
Pečar – polagalec keramičnih oblog
Gradbeni tehnik
Lesarski tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok

3*
3
3
3
4
4
4

26*
26
26
26
28
28
56

Pomočnik v tehnoloških procesih
Inštalater strojnih inštalacij

Pomočnik v tehnoloških procesih
Inštalater strojnih inštalacij

2
3

16
26

Oblikovalec kovin orodjar*
Strojni mehanik*

Oblikovalec kovin orodjar*
Strojni mehanik*

3*
3*

26*
26*

Avtokaroserist*
Avtoserviser*
Mehatronik operater*

Avtokaroserist*
Avtoserviser*
Mehatronik operater*

3*
3*
3*

26
52*
26*

Šolski center Novo mesto
Šegova ul. 112

Srednja strojna šola

.

14

Strojni tehnik
Tehnik mehatronike

Strojni tehnik
Tehnik mehatronike

Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe

Srednja zdravstvena in
kemijska šola

Bolničar-negovalec
Zdravstvena nega
Kemijski tehnik
Farmacevtski tehnik
Kozmetični tehnik

Bolničar-negovalec
Tehnik zdravstvene nege
Kemijski tehnik
Farmacevtski tehnik
Kozmetični tehnik

4
4
Trajanje
izobraževanja
3
4
4
4
4

56
28
Predvideno
št. mest za
novince
26
84
56
84
56
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KOROŠKA REGIJA
Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe

Trajanje
izobraževanja

Predvideno
št. mest za
novince

84
18
28

Šolski center Ravne na
Koroškem
Na gradu 4
Gimnazija

Srednja šola
Koroška c. 10

Gimnazija
Gimnazija (š)
Farmacevtski tehnik

Farmacevtski tehnik

4
4
4

Pomočnik v tehnoloških procesih
Avtoserviser
Mehatronik operater
Metalurg
Oblikovalec kovin - orodjar
Strojni tehnik
Elektrotehnik
Tehnik računalništva
Metalurški tehnik

Pomočnik v tehnoloških procesih
Avtoserviser
Mehatronik operater
Metalurg
Oblikovalec kovin - orodjar
Strojni tehnik
Elektrotehnik
Tehnik računalništva
Metalurški tehnik

2
3
3
3
3
4
4
4
4

16
26
26
26
26
28
28
56
28

Obdelovalec lesa

2

16

Mizar*

3*

26*

Gastronom hotelir
Prodajalec
Ekonomski tehnik
Gastronomsko-turistični tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok
Okoljevarstveni tehnik

3
3
4
4
4
4

26
26
28
28
28
28

4

84

3
4

26
84

Šolski center Slovenj Gradec
Koroška ul. 11
Srednja šola Slovenj Gradec in Obdelovalec lesa
Muta
Mizar*
*program se bo izvajal tudi v
vajeniški obliki
Gastronomske in hotelske storitve
Trgovec
Ekonomski tehnik
Gastronomija in turizem
Predšolska vzgoja
Okoljevarstveni tehnik

Gimnazija
Gosposvetska c. 2

Gimnazija

Srednja zdravstvena šola
Gosposvetska c. 2

Bolničar-negovalec
Zdravstvena nega

Bolničar-negovalec
Tehnik zdravstvene nege

OPOMBE:
Šolski center Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta, izvaja programa Predšolska vzgoja in Okoljevarstveni tehnik v Muti, Koroška c. 53.
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PRIMORSKO - NOTRANJSKA REGIJA
Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe

Srednja gozdarska in
lesarska šola Postojna
Tržaška c. 36

Gozdar
Bolničar-negovalec
Mizar
Gozdarski tehnik
Zdravstvena nega

Gozdar
Bolničar-negovalec
Mizar
Gozdarski tehnik
Tehnik zdravstvene nege

3
3
3
4
4

Predvideno
št. mest za
novince
26
26
26
28
28

Pomočnik v tehnoloških procesih
Oblikovalec kovin - orodjar
Avtoserviser
Strojni tehnik
Ekonomski tehnik
Predšolska vzgoja
Gimnazija

Pomočnik v tehnoloških procesih
Oblikovalec kovin - orodjar
Avtoserviser
Strojni tehnik
Ekonomski tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok

2
3
3
4
4
4
4

16
26
26
28
28
28
56

Ilirska Bistrica

Tehnik računalništva
Gimnazija

Tehnik računalništva

4
4

28
28

Vzgojni zavod Planina
Planina 142, Planina pri Rakeku

Obdelovalec lesa
Pomočnik v tehnoloških procesih
Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Obdelovalec lesa
Pomočnik v tehnoloških procesih
Pomočnik v biotehniki in oskrbi

2
2
2

za
vključene v
vzgojnem
zavodu

Šolski center Postojna
Cesta v Staro vas 2
Srednja šola

Trajanje
izobraževanja
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OBALNO-KRAŠKA REGIJA
Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Gimnazija Antonio Sema
Piran
Portorož, Med vrtovi 8

Gimnazija (IS)

4

Predvideno
št. mest za
novince
16

Gimnazija, elektro in
pomorska šola Piran
Bolniška ul. 11

Gimnazija (SI)

4

56

4
4
4
4

28
28
28
28

Gimnazija Gian Rinaldo Carli Gimnazija (IS)
Koper
Gimnazijski trg 7

4

16

Gimnazija Koper
Cankarjeva ul. 2

4
4
4

84
18

Pot pomorščakov 4,
Portorož

Srednja ekonomsko-poslovna
šola Koper
Martinčev trg 3

Logistični tehnik (SI)
Elektrotehnik (SI)
Plovbni tehnik (SI)
Ladijski strojni tehnik (SI)

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe

Logistični tehnik
Elektrotehnik
Plovbni tehnik
Ladijski strojni tehnik

Gimnazija (SI)
Gimnazija (š) (SI)
Umetniška gimnazija (SI)
- Glasbena smer
Petje - instrument
- Likovna smer (SI)

Trajanje
izobraževanja

14
14

Trgovec (SI)
Administrator (SI)
Ekonomski tehnik (SI)
Ekonomska gimnazija (SI)

Prodajalec
Administrator
Ekonomski tehnik

3
3
4
4

26
26
56
56

Zdravstvena nega (SI)
Kozmetični tehnik (SI)

Tehnik zdravstvene nege
Kozmetični tehnik

4
4

56
28

Gastronomske in hotelske storitve (SI)*

Gastronom hotelir*

3*

26*

Gastronomija in turizem (SI)
Predšolska vzgoja (SI)

Gastronomsko-turistični tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok

4
4

56
28

Srednja šola Pietro Coppo
Izola
Zustovičeva ul. 6

Avtoserviser (IS)
Gastronomske in hotelske storitve (IS)
Administrator (IS)
Trgovec (IS)
Računalnikar (IS)
Oblikovalec kovin-orodjar (IS)
Ekonomski tehnik (IS)
Predšolska vzgoja (IS)

Avtoserviser
Gastronom hotelir
Administrator
Prodajalec
Računalnikar
Oblikovalec kovin-orodjar
Ekonomski tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok

3
3
3
3
3
3
4
4

16
16
16
16
16
16
16
16

Srednja tehniška šola Koper
Šmarska cesta 4E

Pomočnik v tehnoloških procesih
Inštalater strojnih inštalacij (SI)
Avtoserviser (SI)
Frizer (SI)
Računalnikar (SI)

Pomočnik v tehnoloških procesih
Inštalater strojnih inštalacij
Avtoserviser
Frizer
Računalnikar

2
3
3
3
3

16
26
26
26
52

*program se bo izvajal tudi v
vajeniški obliki

Mehatronik operater*(SI)

Mehatronik operater*

3*

26*

Strojni tehnik (SI)
Tehniška gimnazija (SI)

Strojni tehnik

4
4

56
56

Ekonomski tehnik
Aranžerski tehnik
Gimnazija

Ekonomski tehnik
Aranžerski tehnik

4
4
4

28
28
56

Srednja šola Izola
Polje 41
Ul. Prekomorskih brigad 7
*program se bo izvajal tudi v
vajeniški obliki

Šolski center Srečka Kosovela
Sežana
Stjenkova ul. 3
Gimnazija in ekonomska šola

OPOMBE:
Na Gimnaziji Koper se bo v strokovni del programa Umetniška gimnazija (SI) lahko vključilo še 6 dijakov (vzporedno izobraževanje).
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OSREDNJESLOVENSKA REGIJA
Trajanje
izobraževanja

Predvideno
št. mest za
novince

Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Pek
Slaščičar
Mesar
Živilsko prehranski tehnik
Naravovarstveni tehnik

2
3
3
3
4
4

32
26
104
26
56
56

Veterinarski tehnik
Tehniška gimnazija

Veterinarski tehnik

4
4

84
56

Center za izobraževanje,
rehabilitacijo in usposabljanje
Kamnik, Srednja šola
Novi trg 43a

Pomočnik v tehnoloških procesih (GIB)
Pomožni administrator (GIB)
Računalnikar (GIB)
Elektrikar (GIB)
Administrator (GIB)
Ekonomski tehnik (GIB)

Pomočnik v tehnoloških procesih
Pomožni administrator
Računalnikar
Elektrikar
Administrator
Ekonomski tehnik

3
3
4
4
4
4

po
odločbah o
usmeritvi

Ekonomska šola Ljubljana
Prešernova c. 6

Ekonomski tehnik
Ekonomska gimnazija

Ekonomski tehnik

4
4

84
84

Elektrotehnik
Tehnik računalništva

4
4
4

84
112
56

4
4

196
18

4
4
4

56
56
112

Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe

Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Pek
Slaščičar
Mesar
Živilsko prehranski tehnik
Naravovarstveni tehnik

Gimnazija in veterinarska šola
Cesta v Mestni log 47

Biotehniški izobraževalni
center Ljubljana
Ižanska c. 10
Živilska šola

Elektrotehniško-računalniška Elektrotehnik
strokovna šola in gimnazija Tehnik računalništva
Ljubljana
Tehniška gimnazija
Vegova ul. 4
Gimnazija Bežigrad
Ljubljana, Peričeva ul. 4
Gimnazija

Gimnazija
Gimnazija (š)

Gimnazija in srednja šola
Rudolfa Maistra Kamnik
Novi trg 41a

Ekonomski tehnik
Predšolska vzgoja
Gimnazija

Gimnazija Jožeta Plečnika
Ljubljana, Šubičeva ul. 1

Gimnazija

4

168

Gimnazija Ledina
Ljubljana, Resljeva c. 12

Gimnazija

4

196

Gimnazija Moste
Ljubljana, Zaloška c. 49

Gimnazija

4

140

Gimnazija Poljane
Ljubljana,
Strossmayerjeva ul. 1

Gimnazija
Klasična gimnazija

4
4

168
56

Gimnazija Šentvid
Ljubljana, Prušnikova ul. 98

Gimnazija
Gimnazija (š)

4
4

112
36

Gimnazija Šiška
Ljubljana, Aljaževa ul. 32

Gimnazija
Gimnazija (š)

4
4

56
72

Gimnazija Vič
Ljubljana, Tržaška c. 72

Gimnazija

4

168

Umetniška gimnazija
- Glasbena smer
Glasbeni stavek
Petje - instrument
Jazz - zabavna glasba
- Plesna smer
Balet

4

56

4

140

Konservatorij za glasbo in
balet Ljubljana
Ižanska c. 12
Srednja glasbena in baletna
šola

Srednja ekonomska šola
Ljubljana
Roška c. 2

Ekonomski tehnik

Ekonomski tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok

Ekonomski tehnik

19

Srednja frizerska šola
Ljubljana
Litostrojska c. 53

Frizer

Frizer

3

156

Srednja gradbena, geodetska
in okoljevarstvena šola
Ljubljana
Dunajska c. 102

Pomočnik pri tehnologiji gradnje
Upravljalec težke gradbene
mehanizacije
Tesar
Zidar*
Kamnosek*

Pomočnik pri tehnologiji gradnje
Upravljalec težke gradbene
mehanizacije
Tesar
Zidar*
Kamnosek*

2
3

16
26

3
3*
3*

26
26*
26*

Pečar – polagalec keramičnih oblog
Gradbeni tehnik
Geodetski tehnik
Okoljevarstveni tehnik
Tehniška gimnazija

Pečar – polagalec keramičnih oblog
Gradbeni tehnik
Geodetski tehnik
Okoljevarstveni tehnik

3
4
4
4
4

26
84
28
28
28

Srednja medijska in grafična
šola Ljubljana
Pokopališka ul. 33
Strokovni izobraževalni center
Ljubljana,
Ptujska ul. 6

Grafični tehnik
Medijski tehnik

Grafični tehnik
Medijski tehnik

4
4

28
140

Srednja poklicna in strokovna
šola Bežigrad

Pomočnik v tehnoloških procesih
Preoblikovalec tekstilij
Izdelovalec oblačil
Oblikovalec kovin – orodjar*

Pomočnik v tehnoloških procesih
Preoblikovalec tekstilij
Izdelovalec oblačil
Oblikovalec kovin – orodjar*

2
2
3
3*

32
16
26
26*

Papirničar**

Papirničar**

3**

26**

Avtoserviser*
Avtokaroserist*
Klepar – krovec*
Mehatronik operater*
Logistični tehnik
Ustvarjalec modnih oblačil

Avtoserviser*
Avtokaroserist*
Klepar – krovec*
Mehatronik operater*
Logistični tehnik
Ustvarjalec modnih oblačil

3*
3*
3*
3*
4
4

104*
52*
26*
52*
56
28

4

56

*programa se bosta izvajala
tudi v vajeniški obliki

*programi se bodo izvajali tudi
v vajeniški obliki
**program se bo izvajal samo v
vajeniški obliki

Srednja šola Domžale
Cesta talcev 12

Gimnazija

Gimnazija
Trgovec
Inštalater strojnih inštalacij
Avtoserviser
Tehnik računalništva

Prodajalec
Inštalater strojnih inštalacij
Avtoserviser
Tehnik računalništva

3
3
3
4

26
26
26
56

Srednja šola Josipa Jurčiča
Ivančna Gorica
Cesta občine Hirshaid 3
Srednja šola tehniških strok
Šiška
Ljubljana, Litostrojska c. 51

Ekonomski tehnik
Gimnazija

Ekonomski tehnik

4
4

56
112

Elektrikar
Računalnikar
Tehnik mehatronike

Elektrikar
Računalnikar
Tehnik mehatronike

3
3
4

78
52
84

Srednja šola za farmacijo,
kozmetiko in zdravstvo
Ljubljana, Zdravstvena pot 1

Farmacevtski tehnik
Tehnik laboratorijske biomedicine
Zobotehnik
Kozmetični tehnik

Farmacevtski tehnik
Tehnik laboratorijske biomedicine
Zobotehnik
Kozmetični tehnik

4
4
4
4

84
28
56
56

Srednja šola za gastronomijo
in turizem Ljubljana
Preglov trg 9

Gastronomske in hotelske storitve
Gastronomija in turizem
Gimnazija

Gastronom hotelir
Gastronomsko-turistični tehnik

3
4
4

52
140
56

Srednja šola za oblikovanje
in fotografijo Ljubljana
Gosposka ul. 18

Tehnik oblikovanja:
Grafični oblikovalec
Modni oblikovalec
Oblikovalec uporabnih
predmetov
Fotografski tehnik
Umetniška gimnazija
- Likovna smer

Tehnik oblikovanja

4

skupaj 112

Fotografski tehnik

4

28

4

56

Poklicna in strokovna šola

20

Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe

Srednja trgovska šola
Ljubljana
Poljanska c. 28a

Trgovec
Aranžerski tehnik

Prodajalec
Aranžerski tehnik

3
4

Predvideno
št. mest za
novince
78
56

Srednja upravnoAdministrator
administrativna šola Ljubljana Ekonomski tehnik
Zdravstvena pot 10

Administrator
Ekonomski tehnik

3
4

26
84

Srednja vzgojiteljska šola,
gimnazija in umetniška
gimnazija Ljubljana
Kardeljeva ploščad 28A

Vzgojitelj predšolskih otrok

4
4
4

112
28

Srednja zdravstvena šola
Ljubljana
Poljanska c. 61

Predšolska vzgoja
Gimnazija
Umetniška gimnazija

Trajanje
izobraževanja

- Plesna smer
Sodobni ples

28

- Smer gledališče in film

84

Bolničar-negovalec
Zdravstvena nega

Bolničar-negovalec
Tehnik zdravstvene nege

3
4

26
196

4

84

Šolski center Ljubljana
Aškerčeva c. 1
Gimnazija Antona Aškerca

Gimnazija

Srednja lesarska šola

Obdelovalec lesa
Mizar
Lesarski tehnik

Obdelovalec lesa
Mizar
Lesarski tehnik

2
3
4

16
78
56

Srednja strojna in kemijska
šola

Strojni tehnik
Kemijski tehnik
Tehnik varovanja

Strojni tehnik
Kemijski tehnik
Tehnik varovanja

4
4
4

140
56
28

Ekonomski tehnik
Tehnik elektronskih komunikacij

Ekonomski tehnik
Tehnik elektronskih komunikacij

4
4

84
56

Vzgojno-izobraževalni
zavod Višnja Gora
Cesta Dolenjskega odreda 19

Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Administrator
Gastronomske in hotelske storitve
Izdelovalec oblačil

Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Administrator
Gastronom hotelir
Izdelovalec oblačil

2
3
3
3

za
vključene v
vzgojnem
zavodu

Zavod za gluhe in naglušne

Pomočnik v tehnoloških procesih (GLU,
GJM)
Preoblikovalec tekstilij (GLU, GJM)
Pomočnik v biotehniki in oskrbi (GLU,
GJM)
Obdelovalec lesa (GLU, GJM)
Izdelovalec oblačil (GLU, GJM)
Mizar (GLU, GJM)
Grafični operater (GLU, GJM)
Oblikovalec kovin – orodjar (GLU,
GJM)
Računalnikar (GLU, GJM)
Slaščičar (GLU, GJM)
Gastronomske in hotelske storitve
(GLU, GJM)
Vrtnar (GLU, GJM)
Medijski tehnik (GLU, GJM)
Grafični tehnik (GLU, GJM)

Pomočnik v tehnoloških procesih

3

Preoblikovalec tekstilij
Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Obdelovalec lesa

3
3
3

Izdelovalec oblačil
Mizar
Grafični operater
Oblikovalec kovin - orodjar

4
4
4
4

Računalnikar
Slaščičar
Gastronom hotelir
Vrtnar
Medijski tehnik

4
4
4
4
5

Grafični tehnik

5

Pomočnik v tehnoloških procesih
Obdelovalec lesa
Avtokaroserist

Pomočnik v tehnoloških procesih
Obdelovalec lesa
Avtokaroserist

2
2
3

Šolski center za pošto,
ekonomijo in telekomunikacije
Ljubljana
Celjska ul. 16
Srednja tehniška in strokovna
šola

Ljubljana
Vojkova c. 74

Zavod za vzgojo in
izobraževanje Logatec
Tržaška c. 63

po
odločbah
o usmeritvi

za
vključene v
vzgojnem
zavodu

21

Center IRIS - Center za
izobraževanje, rehabilitacijo,
inkluzijo in svetovanje za slepe
in slabovidne, Ljubljana
Langusova ul. 8

Pomočnik v biotehniki in oskrbi (slepi
in slabovidni)
Pomožni administrator (slepi in
slabovidni)
Administrator (slepi in slabovidni)
Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni)
Gastronomija in turizem (slepi in
slabovidni)

OPOMBE:
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik
izvaja prilagojene programe, namenjene gibalno oviranim dijakom. V
večini programov je trajanje šolanja podaljšano. Izjema je program
Ekonomski tehnik.
Na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, Srednji glasbeni in
baletni šoli, se bo v strokovni del programa Umetniška gimnazija lahko
vključilo še 56 dijakov (vzporedno izobraževanje).

Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Pomožni administrator
Administrator
Ekonomski tehnik
Gastronomsko-turistični tehnik

3
3
4
4
5

po
odločbah o
usmeritvi

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana izvaja prilagojene programe,
namenjene le gluhim in naglušnim dijakom ter dijakom z govornimi in
jezikovnimi motnjami. Šolanje v vseh programih je zaradi prilagoditev
podaljšano.
Center IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in
svetovanje za slepe in slabovidne izvaja prilagojene programe,
namenjene le slepim in slabovidnim. V večini programov je trajanje
šolanja podaljšano. Izjema je program Ekonomski tehnik (slepi in
slabovidni).
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PODRAVSKA REGIJA
Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe

Biotehniška šola Maribor
Vrbanska c. 30

Cvetličar
Mehanik kmetijskih in delovnih strojev
Kmetijsko-podjetniški tehnik
Naravovarstveni tehnik
Veterinarski tehnik

Cvetličar
Mehanik kmetijskih in delovnih strojev
Kmetijsko-podjetniški tehnik
Naravovarstveni tehnik
Veterinarski tehnik

3
3
4
4
4

Predvideno
št. mest za
novince
26
26
28
28
84

Gimnazija in srednja šola za
kemijo in farmacijo Ruše
Šolska ul. 16

Farmacevtski tehnik
Kemijski tehnik
Gimnazija

Farmacevtski tehnik
Kemijski tehnik

4
4
4

56
28
28

Gimnazija Ormož
Hardek 5a

Gimnazija
Predšolska vzgoja
Zdravstvena nega

4
4
4

28
28
28

Gimnazija Ptuj
Volkmerjeva c. 15

Gimnazija
Gimnazija (š)
Umetniška gimnazija
Smer gledališče in film
Likovna smer

4
4
4

112
18

II. gimnazija Maribor
Trg Miloša Zidanška 1

Gimnazija
Gimnazija (š)

4
4

168
18

III. gimnazija Maribor
Gosposvetska c. 4

Predšolska vzgoja
Gimnazija
Gimnazija (š)

Vzgojitelj predšolskih otrok

4
4
4

56
140
18

Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Pek
Slaščičar
Mesar

Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Pek
Slaščičar
Mesar

2
3
3
3

48
26
78
26

4

28

4
4
4

56
56
28

4
4

140
56

Izobraževalni center Piramida
Maribor
Park mladih 3
Srednja šola za prehrano in
živilstvo

Konservatorij za glasbo in
balet Maribor
Mladinska ul. 12

Umetniška gimnazija
- Glasbena smer
Glasbeni stavek
Petje - instrument
- Plesna smer
Balet

Prometna šola Maribor
Preradovičeva ul. 33

Logistični tehnik
Tehnik varovanja
Tehnik elektronskih komunikacij

Vzgojitelj predšolskih otrok
Tehnik zdravstvene nege

Trajanje
izobraževanja

14
14

Logistični tehnik
Tehnik varovanja
Tehnik elektronskih komunikacij

Srednja prometna šola in
dijaški dom
Prva gimnazija Maribor
Trg generala Maistra 1

Gimnazija
Klasična gimnazija

Srednja ekonomska šola in
gimnazija Maribor
Trg Borisa Kidriča 3
Srednja elektro – računalniška
šola
Smetanova ul. 6

Ekonomski tehnik
Ekonomska gimnazija

Ekonomski tehnik

4
4

84
56

Elektrikar
Računalnikar
Elektrotehnik
Tehnik računalništva
Tehniška gimnazija

Elektrikar
Računalnikar
Elektrotehnik
Tehnik računalništva

3
3
4
4
4

26
26
56
112
28

Srednja gradbena šola in
gimnazija Maribor
Smetanova ul. 35

Pomočnik pri tehnologiji gradnje
Zidar
Tesar
Dimnikar
Izvajalec suhomontažne gradnje
Pečar – polagalec keramičnih oblog

Pomočnik pri tehnologiji gradnje
Zidar
Tesar
Dimnikar
Izvajalec suhomontažne gradnje
Pečar – polagalec keramičnih oblog

2
3
3
3
3
3

16
26
26
26
26
26

*program se bo izvajal tudi v
vajeniški obliki

Slikopleskar – črkoslikar*

Slikopleskar – črkoslikar*

3*

26*

Gradbeni tehnik
Okoljevarstveni tehnik
Tehniška gimnazija

Gradbeni tehnik
Okoljevarstveni tehnik

4
4
4

56
28
28

23

Metalurški tehnik

3
4
4
4

Predvideno
št. mest za
novince
26
28
56
28

Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Gastronomske in hotelske storitve
Gastronomija in turizem

Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Gastronom hotelir
Gastronomsko-turistični tehnik

2
3
4

16
78
112

Srednja šola za oblikovanje
Maribor
Park mladih 8

Frizer
Izdelovalec oblačil
Grafični operater
Tehnik oblikovanja
Medijski tehnik

Frizer
Izdelovalec oblačil
Grafični operater
Tehnik oblikovanja
Medijski tehnik

3
3
3
4
4

104
14
14
56
56

Srednja šola za trženje in
dizajn Maribor
Mladinska ul. 14

Trgovec
Administrator
Ekonomski tehnik
Aranžerski tehnik

Prodajalec
Administrator
Ekonomski tehnik
Aranžerski tehnik

3
3
4
4

52
26
56
28

Srednja zdravstvena in
kozmetična šola Maribor
Trg Miloša Zidanška 3

Bolničar-negovalec
Zdravstvena nega
Kozmetični tehnik

Bolničar-negovalec
Tehnik zdravstvene nege
Kozmetični tehnik

3
4
4

26
140
28

Oblikovalec kovin – orodjar*

Oblikovalec kovin – orodjar*

3*

26*

Inštalater strojnih inštalacij
Mehatronik operater
Avtoserviser
Avtokaroserist

Inštalater strojnih inštalacij
Mehatronik operater
Avtoserviser
Avtokaroserist

3
3
3
3

26
26
52
26

Strojni tehnik
Tehnik mehatronike

Strojni tehnik
Tehnik mehatronike

4
4

56
56

Obdelovalec lesa
Mizar
Gozdar
Gozdarski tehnik
Lesarski tehnik

Obdelovalec lesa
Mizar
Gozdar
Gozdarski tehnik
Lesarski tehnik

2
3
3
4
4

16
52
26
28
28

Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Gospodar na podeželju
Cvetličar
Gastronomske in hotelske storitve

Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Gospodar na podeželju
Cvetličar
Gastronom hotelir

2
3
3
3

16
26
26
26

Kmetijsko-podjetniški tehnik

Kmetijsko-podjetniški tehnik

4

28

Trgovec
Ekonomski tehnik
Tehnik oblikovanja

Prodajalec
Ekonomski tehnik
Tehnik oblikovanja

3
4
4

26
56
28

Elektro in računalniška šola

Elektrikar
Mehatronik operater
Elektrotehnik
Tehnik računalništva
Tehnik mehatronike

Elektrikar
Mehatronik operater
Elektrotehnik
Tehnik računalništva
Tehnik mehatronike

3
3
4
4
4

26
26
28
56
28

Strojna šola

Pomočnik v tehnoloških procesih
Oblikovalec kovin – orodjar
Inštalater strojnih inštalacij
Klepar-krovec*
Izdelovalec kovinskih konstrukcij
Avtoserviser*
Avtokaroserist*
Strojni tehnik

Pomočnik v tehnoloških procesih
Oblikovalec kovin – orodjar
Inštalater strojnih inštalacij
Klepar-krovec*
Izdelovalec kovinskih konstrukcij
Avtoserviser*
Avtokaroserist*
Strojni tehnik

2
3
3
3*
3
3*
3*
4

16
26
26
26*
26
26*
26*
56

Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe

Srednja šola Slovenska
Bistrica
Ulica dr. Jožeta Pučnika 21

Trgovec
Ekonomski tehnik
Gimnazija
Metalurški tehnik

Prodajalec
Ekonomski tehnik

Srednja šola za gostinstvo
in turizem Maribor
Mladinska ul. 14a

Trajanje
izobraževanja

Tehniški šolski center Maribor
Zolajeva ul. 12
Srednja strojna šola
*program se bo izvajal tudi v
vajeniški obliki

Lesarska šola Maribor
Lesarska ul. 2

Šolski center Ptuj
Volkmerjeva c. 19

Šola za ekonomijo, turizem in
kmetijstvo

*programi se bodo izvajali tudi
v vajeniški obliki

24

OPOMBE:
Na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor se bo v strokovni del programa Umetniška gimnazija lahko vključilo še 28 dijakov (vzporedno
izobraževanje). Za slednje kandidate je od šolskega leta 2017/2018 naprej razpisan tudi modul C – jazz – zabavna glasba.
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POMURSKA REGIJA
Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe

Biotehniška šola Rakičan
Murska Sobota,
Lendavska ul. 3, Rakičan

Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Gospodar na podeželju
Kmetijsko-podjetniški tehnik

Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Gospodar na podeželju
Kmetijsko-podjetniški tehnik

2
3
4

Predvideno
št. mest za
novince
16
26
28

Dvojezična srednja šola
Lendava
Kolodvorska ul. 2e

Pomočnik v tehnoloških procesih (DV)
Pomočnik v biotehniki in oskrbi (DV)
Frizer (DV)
Gastronomske in hotelske storitve (DV)
Avtoserviser (DV)
Pečar - polagalec keramičnih oblog
(DV)
Elektrikar (DV)
Trgovec (DV)
Oblikovalec kovin – orodjar (DV)
Inštalater strojnih inštalacij (DV)
Mehatronik operater (DV)
Ekonomski tehnik (DV)
Strojni tehnik (DV)
Kemijski tehnik (DV)
Predšolska vzgoja (DV)
Gimnazija (DV)

Pomočnik v tehnoloških procesih
Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Frizer
Gastronom hotelir
Avtoserviser
Pečar - polagalec keramičnih oblog

2
2
3
3
3
3

14
14
16
16
16
16

Elektrikar
Prodajalec
Oblikovalec kovin – orodjar
Inštalater strojnih inštalacij
Mehatronik operater
Ekonomski tehnik
Strojni tehnik
Kemijski tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok

3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

16
16
16
16
16
16
16
16
16
32

Trgovec
Ekonomski tehnik
Logistični tehnik
Tehnik varovanja
Ekonomska gimnazija

Prodajalec
Ekonomski tehnik
Logistični tehnik
Tehnik varovanja

3
4
4
4
4

26
28
28
28
28

Predšolska vzgoja
Medijski tehnik
Gimnazija
Umetniška gimnazija
Smer gledališče in film

Vzgojitelj predšolskih otrok
Medijski tehnik

4
4
4

28
28
112

4

28

4
4

84
18

Ekonomska šola Murska
Sobota
Noršinska ul. 13
Srednja šola in gimnazija

Gimnazija Franca Miklošiča
Ljutomer
Prešernova ul. 34

Gimnazija Murska Sobota
Šolsko naselje 12
Srednja poklicna in tehniška
šola Murska Sobota
Šolsko naselje 12

Gimnazija
Gimnazija (š)

Trajanje
izobraževanja

Inštalater strojnih inštalacij
Avtoserviser
Mizar
Elektrikar
Mehatronik operater*
Oblikovalec kovin – orodjar*

Inštalater strojnih inštalacij
Avtoserviser
Mizar
Elektrikar
Mehatronik operater*
Oblikovalec kovin – orodjar*

3
3
3
3
3*
3*

26
26
26
26
26*
26*

Strojni tehnik
Tehnik računalništva
Elektrotehnik
Tehnik oblikovanja

Strojni tehnik
Tehnik računalništva
Elektrotehnik
Tehnik oblikovanja

4
4
4
4

56
56
56
28

Gastronomske in hotelske storitve*

Gastronom hotelir*

3*

26*

*program se bo izvajal tudi v
vajeniški obliki

Gastronomija in turizem

Gastronomsko-turistični tehnik

4

56

Srednja zdravstvena šola
Murska Sobota
Ul. dr. Vrbnjaka 2, Rakičan

Bolničar-negovalec
Zdravstvena nega
Kozmetični tehnik

Bolničar-negovalec
Tehnik zdravstvene nege
Kozmetični tehnik

3
4
4

26
84
28

*programa se bosta izvajala
tudi v vajeniški obliki

Srednja šola za gostinstvo
in turizem Radenci
Mladinska ul. 5

26

SAVINJSKA REGIJA
Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe

Trgovec
Ekonomski tehnik
Tehnik varovanja
Ekonomska gimnazija

Prodajalec
Ekonomski tehnik
Tehnik varovanja

Trajanje
izobraževanja

Predvideno
št. mest za
novince

3
4
4
4

78
56
28
56

4
4

112
28

4

84

4
4

140
28

4
4

18
28

Ekonomska šola Celje
Kosovelova ul. 4
Gimnazija in srednja šola

Gimnazija Celje-Center
Kosovelova ul. 1

I. gimnazija v Celju
Kajuhova ul. 2

Gimnazija
Umetniška gimnazija
- Likovna smer
Predšolska vzgoja

Vzgojitelj predšolskih otrok

Gimnazija
Umetniška gimnazija
- Glasbena smer
Petje - instrument
Gimnazija (š)
Klasična gimnazija

Srednja šola za gostinstvo
in turizem Celje
Kosovelova ul. 2

Gastronomske in hotelske storitve
Gastronomija in turizem

Gastronom hotelir
Gastronomsko-turistični tehnik

3
4

52
84

Srednja zdravstvena in
kozmetična šola Celje
Ipavčeva ul. 10

Bolničar-negovalec
Zdravstvena nega
Kozmetični tehnik

Bolničar-negovalec
Tehnik zdravstvene nege
Kozmetični tehnik

3
4
4

52
140
84

Vrtnar
Cvetličar
Hortikulturni tehnik
Aranžerski tehnik
Fotografski tehnik

Vrtnar
Cvetličar
Hortikulturni tehnik
Aranžerski tehnik
Fotografki tehnik

3
3
4
4
4

26
26
28
28
28

4
4

112
28

Šola za hortikulturo in
vizualne umetnosti Celje
Ljubljanska c. 97
Srednja poklicna in strokovna
šola

Šolski center Celje
Pot na Lavo 22
Gimnazija Lava

Gimnazija
Tehniška gimnazija

Srednja šola za gradbeništvo
in varovanje okolja

Pomočnik pri tehnologiji gradnje
Zidar
Tesar
Izvajalec suhomontažne gradnje
Pečar – polagalec keramičnih oblog
Gradbeni tehnik
Okoljevarstveni tehnik

Pomočnik pri tehnologiji gradnje
Zidar
Tesar
Izvajalec suhomontažne gradnje
Pečar – polagalec keramičnih oblog
Gradbeni tehnik
Okoljevarstveni tehnik

2
3
3
3
3
4
4

16
26
26
26
26
56
28

Srednja šola za kemijo,
elektrotehniko in
računalništvo

Elektrikar
Elektrotehnik
Tehnik računalništva
Kemijski tehnik

Elektrikar
Elektrotehnik
Tehnik računalništva
Kemijski tehnik

3
4
4
4

26
56
56
28

Srednja šola za strojništvo,
mehatroniko in medije

Pomočnik v tehnoloških procesih
Oblikovalec kovin - orodjar
Inštalater strojnih inštalacij
Mehatronik operater
Tehnik mehatronike
Strojni tehnik
Medijski tehnik

Pomočnik v tehnoloških procesih
Oblikovalec kovin - orodjar
Inštalater strojnih inštalacij
Mehatronik operater
Tehnik mehatronike
Strojni tehnik
Medijski tehnik

2
3
3
3
4
4
4

16
26
26
26
28
56
56

Srednja šola za storitvene
dejavnosti in logistiko
Ljubljanska c. 17

Preoblikovalec tekstilij
Avtoserviser
Avtokaroserist
Frizer
Ustvarjalec modnih oblačil
Logistični tehnik

Preoblikovalec tekstilij
Avtoserviser
Avtokaroserist
Frizer
Ustvarjalec modnih oblačil
Logistični tehnik

2
3
3
3
4
4

16
52
26
78
28
28

27

Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe

Šolski center Rogaška Slatina
Steklarska ul. 1

Tehnik optik
Tehnik steklarstva
Gimnazija
Gimnazija (š)
Steklar*

Tehnik optik
Tehnik steklarstva

*program se bo izvajal tudi v
vajeniški obliki

Steklar*

4
4
4
4
3*

Predvideno
št. mest za
novince
28
28
56
18
26*

4

56

Trajanje
izobraževanja

Šolski center Slovenske
Konjice-Zreče
Tattenbachova ul. 2a
Gimnazija Slovenske Konjice

Gimnazija

Srednja poklicna in strokovna
šola Zreče
Dravinjska c. 1

Oblikovalec kovin - orodjar
Inštalater strojnih inštalacij
Strojni tehnik
Gastronomija in turizem

Oblikovalec kovin - orodjar
Inštalater strojnih inštalacij
Strojni tehnik
Gastronomsko-turistični tehnik

3
3
4
4

26
26
28
28

Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Mehanik kmetijskih in delovnih strojev
Slaščičar
Pek
Kmetijsko-podjetniški tehnik
Živilski prehranski tehnik
Veterinarski tehnik

Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Mehanik kmetijskih in delovnih strojev
Slaščičar
Pek
Kmetijsko-podjetniški tehnik
Živilski prehranski tehnik
Veterinarski tehnik

2
3
3
3
4
4
4

16
52
26
26
28
28
28

Elektro in računalniška šola

Elektrikar*
Elektrotehnik
Tehnik računalništva
Tehnik mehatronike

Elektrikar*
Elektrotehnik
Tehnik računalništva
Tehnik mehatronike

3*
4
4
4

26*
28
56
28

Gimnazija

Gimnazija
Gimnazija (š)
Umetniška gimnazija
- Glasbena smer
Petje - instrument
- Likovna smer

4
4
4

84
18

Šolski center Šentjur
Cesta na kmetijsko šolo 9
Srednja poklicna in
strokovna šola

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3

Šola za strojništvo, geotehniko
in okolje

*programa se bosta izvajala
tudi v vajeniški obliki

Šola za storitvene dejavnosti

14
14

Geostrojnik rudar
Geotehnik
Okoljevarstveni tehnik

Geostrojnik rudar
Geotehnik
Okoljevarstveni tehnik

3
4
4

26
28
28

Pomočnik v tehnoloških procesih
Inštalater strojnih inštalacij

Pomočnik v tehnoloških procesih
Inštalater strojnih inštalacij

2
3

16
26

Avtoserviser
Mehatronik operater
Oblikovalec kovin – orodjar

Avtoserviser
Mehatronik operater
Oblikovalec kovin – orodjar

3
3
3

26
26
26

Strojni mehanik*

Strojni mehanik*

3*

26*

Strojni tehnik

Strojni tehnik

4

28

Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Gastronomske in hotelske storitve
Trgovec
Gastronomija in turizem
Ekonomski tehnik

Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Gastronom hotelir
Prodajalec
Gastronomsko-turistični tehnik
Ekonomski tehnik

2
3
3
4
4

16
26
26
28
28

OPOMBE:
Na I. gimnaziji v Celju se bo v strokovni del programa Umetniška gimnazija lahko vključilo še 16 dijakov (vzporedno izobraževanje).
Na Šolskem centru Velenje, Gimnazija, se bo v strokovni del programa Umetniška gimnazija lahko vključilo še 12 dijakov (vzporedno izobraževanje).
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POSAVSKA REGIJA
Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe

Trgovec
Ekonomski tehnik
Predšolska vzgoja
Zdravstvena nega

Prodajalec
Ekonomski tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok
Tehnik zdravstvene nege

Trajanje
izobraževanja

Predvideno
št. mest za
novince

3
4
4
4

26
28
28
56

4
4

112
18

Strokovno izobraževalni
center Brežice
Bizeljska c. 45

Gimnazija Brežice
Trg izgnancev 14

Gimnazija
Gimnazija (š)

Šolski center Krško - Sevnica
Cesta krških žrtev 131
Srednja šola Krško

*program se bo izvajal tudi v
vajeniški obliki

Srednja šola Sevnica
Savska c. 2

Tehniška gimnazija
Pomočnik v tehnoloških procesih
Elektrikar
Oblikovalec kovin - orodjar
Avtoserviser

Pomočnik v tehnoloških procesih
Elektrikar
Oblikovalec kovin - orodjar
Avtoserviser

4
2
3
3
3

28
16
26
26
26

Strojni mehanik*

Strojni mehanik*

3*

26*

Strojni tehnik
Elektrotehnik
Tehnik računalništva

Strojni tehnik
Elektrotehnik
Tehnik računalništva

4
4
4

56
28
28

Mizar
Frizer

Mizar
Frizer

3
3

26
26

29

ZASAVSKA REGIJA
Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe

Gimnazija in ekonomska
srednja šola Trbovlje
Gimnazijska c. 10

Ekonomski tehnik
Gimnazija
Gimnazija (š)

Ekonomski tehnik

4
4
4

Predvideno
št. mest za
novince
28
56
18

Srednja šola Zagorje
Zagorje ob Savi, Cesta zmage 5

Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Trgovec
Gastronomske in hotelske storitve
Zdravstvena nega

Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Prodajalec
Gastronom hotelir
Tehnik zdravstvene nege

2
3
3
4

16
26
26
56

Srednja tehniška in poklicna
šola Trbovlje
Šuštarjeva kolonija 7a

Pomočnik v tehnoloških procesih
Inštalater strojnih inštalacij
Avtoserviser
Oblikovalec kovin - orodjar
Elektrotehnik
Strojni tehnik
Tehnik računalništva

Pomočnik v tehnoloških procesih
Inštalater strojnih inštalacij
Avtoserviser
Oblikovalec kovin - orodjar
Elektrotehnik
Strojni tehnik
Tehnik računalništva

2
3
3
3
4
4
4

16
26
26
26
28
28
28

4

84

Gimnazija Litija
Bevkova ul. 1c

Gimnazija

Trajanje
izobraževanja
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RAZMESTITEV PROGRAMOV IN OBSEG VPISA
V PROGRAME ZASEBNIH ŠOL ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023
Vzgojno izobraževalni zavod

Program

ERUDIO izobraževalni center
ERUDIO zasebna gimnazija*
Litostrojska c. 40

Gimnazija

4

Predvideno
št. mest za
novince
56

Škofijska gimnazija Vipava*
Goriška c. 29

Gimnazija

4

84

Waldorfska šola Ljubljana*
Streliška ul. 12

Waldorfska gimnazija

4

28

Zavod Antona Martina
Slomška
Škofijska gimnazija Antona
Martina Slomška*
Maribor, Vrbanska c. 30

Gimnazija

4

84

Zavod sv. Frančiška Saleškega
Gimnazija Želimlje*
Škofljica, Želimlje 46

Gimnazija

4

84

Zavod sv. Stanislava
Škofijska klasična gimnazija*
Ljubljana-Šentvid, Štula 23

Klasična gimnazija

4

168

Trajanje
izobraževanja

OPOMBE:
V Zavodu sv. Stanislava, na Škofijski klasični gimnaziji, je 5 oddelkov (140 vpisnih mest) namenjenih izobraževanju v smeri brez grščine in 1 oddelek (28
vpisnih mest) v smeri z grščino.
* O višini šolnin bodo zasebni zavodi seznanili kandidate na informativnih dnevih.
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