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Gorenjska regija - Nova srednješolska 

programa v šolskem letu 2021/2022

 Gimnazija Franceta Prešerna - ŠPORTNI ODDELEK GIMNAZIJE

 Srednja gostinska in turistična šola Radovljica - KOZMETIČNI 

TEHNIK/KOZMETIČNA TEHNICA



Namere učencev 9. razredov za šolsko leto 

2021/22

Nižje in srednje poklicno izobraževanje 

Največkrat izbrani za 2020/21 Največkrat izbrani za 2021/22

frizer frizer

avtoserviser avtoserviser

računalnikar računalnikar

mizar mizar

mehatronik operater mehatronik operater

gastronomske in hotelske storitve gastronom hotelir

elektrikar slaščičar

bolničar-negovalec elektrikar



Namere učencev 9. razredov za šolsko leto 

2021/22

Srednje strokovno izobraževanje 

Največkrat izbrani za 2020/2021 Največkrat izbrani za 2021/2022

predšolska vzgoja zdravstvena nega

tehnik računalništva tehnik računalništva

strojni tehnik ekonomski tehnik

ekonomski tehnik predšolska vzgoja

zdravstvena nega strojni tehnik

elektrotehnik elektrotehnik

kozmetični tehnik kozmetični tehnik

medijski tehnik medijski tehnik



Informativni dnevi na srednjih šolah

v petek, 12. februarja 2021 in 

soboto, 13. februarja 2021

 potekali bodo na virtualni način oz. s spletno 

predstavitvijo

 tabela z informacijami (SŠ, izobraževalni programi, 

spletna stran, termini, prijava)

 učenci in starši si podrobno poglejte spletne strani šol, ki 

vas zanimajo



Vajeniška izvedba nekaterih programov

program se bo izvajal v šolski in vajeniški obliki (obe obliki 
enakovredni - enaka izobrazba, enake možnosti za 
nadaljevanje),

polovica programa se izvede kot PUD pri delodajalcu 
(okvirno 56 tednov v treh letih),

prednost vajeniške oblike: zgodnejši stik z delodajalcem, 
več praktičnih izkušenj, večja možnost za zaposlitev,

vajeniška nagrada (250 EUR v 1. l., 300 EUR v 2. l. in 400 
evrov v 3. l. mesečno),

kandidati z vajeniško pogodbo izvzeti iz izbirnega 
postopka, če dostavijo vajeniško pogodbo do začetka 
izbirnega postopka.



Vajeniška izvedba nekaterih programov

MIZAR: ŠC Škofja Loka,

OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR: ŠC Škofja Loka, Srednja poklicna in 
strokovna šola Bežigrad, 

KAMNOSEK: Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana,

PAPIRNIČAR: Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad,

SLIKOPLESKAR – ČRKOSLIKAR: ŠC Kranj,

STROJNI MEHANIK: ŠC Škofja Loka, 

ZIDAR: ŠC Kranj, Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola 
Ljubljana, 

ELEKTRIKAR: ŠC Kranj, 

MEHATRONIK OPERATER: Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad,

KLEPAR – KROVEC: SIC Ljubljana - Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad,



Vajeniška izvedba nekaterih programov

Nova programa

 AVTOSERVISER: ŠC Škofja Loka, SIC Ljubljana - Srednja poklicna in strokovna 
šola Bežigrad, 

 AVTOKAROSERIST: ŠC Škofja Loka, SIC Ljubljana - Srednja poklicna in 

strokovna šola Bežigrad.



Pomembni datumi ... Rokovnik…

 4. marec- prijava na opravljanje preizkusa nadarjenosti/izpolnjevanje 

športnih pogojev;

 med 11. in 20. marcem preizkusi na šolah;

 do 26. marca SŠ posredujejo potrdila o opravljenih preizkusih;

 2. april – zadnji dan prijav;

 8. april – objava stanja prijav na spletni strani MIZŠ;

 22. april – zadnji dan prenosa prijav;

 do 27. maja objava šol, ki bodo omejile vpis;

 16. – 21. junij – izvedba 1. kroga izbirnega postopka;

 24. junij do 15. ure – prijava v 2. krogu izbirnega postopka

 29. junij do 9. ure - izvedba 2. kroga izbirnega postopka (MIZŠ).



Izpolnjevanje prijavnic

2. polovica marca 

Možnost A

 prijavnico za vpis v SŠ izpolnimo skupaj z devetošolci v šoli

• prijavnice učenci dobijo v šoli, kjer jo skupaj izpolnemo

• starši jo doma pregledate in podpišete

• prijavnico učenci prinesejo nazaj v šolo

• prijavnice na SŠ pošlje šola



Izpolnjevanje prijavnic

Možnost B

 prijavnico za vpis v SŠ izpolnimo skupaj z devetošolci (povezani 

prek aplikacije Teams)

• prijavnice učenci natisnejo doma/dobijo v šoli

• učenci izpolnijo prijavnico doma ob soprisotnosti svetovalne delavke (prek 

aplikacije Teams) 

• starši prijavnico pregledate in podpišete

• starši pošljete prijavnico na SŠ (priporočeno ali prek e-pošte)



Prenos prijavnic

do 22. aprila 2021

prenos prijavnic na drug program ali srednjo šolo

 zaradi spremembe namere 

 prenos prijavnice - elektronsko

 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  30. junija 2021, do 14. ure. 



Možnost individualnega svetovanja

 Svetovalna služba na OŠ Matije Čopa Kranj (preko Teamsov,                 

Mojca Gašparić)

 Zavod RS za zaposlovanje Kranj (https://www.ess.gov.si/ncips/cips)

 Karierni center za mlade (preko Zoom-a, kontakt: g. Andraž Šiler)

https://www.ess.gov.si/ncips/cips


Štipendije

informacije na spletnih straneh:

 Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije in

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

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti

http://www.sklad-kadri.si/
https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/javni-sektor/podrobnosti-institucije.html?id=319


Kontakt: 

Mojca Gašparić, univ. dipl. soc. del.

tel.: 04 201 36 65

e-naslov: gasparic.mojca@guest.arnes.si

mailto:gasparic.mojca@guest.arnes.si


Hvala za vašo pozornost.


