
ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE 

IZBOR POMEMBNEJŠIH DATUMOV:  

Datum DEJAVNOST 

22. 1. 2018 Objava RAZPISA za vpis v srednje šole 

9. 2. 2018 

10. 2. 2018 

INFORMATIVNI DNEVI NA SREDNJIH ŠOLAH IN V 

DIJAŠKIH DOMOVIH V SLOVENIJI 

5. 3. 2018 prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja 

in spretnosti v programih, za katere je to posebni vpisni pogoj, 

ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega 

pogoja za program Gimnazija (š)  

med 12. 3. 2018 in      

24.  3. 2018 

opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in 

spretnosti ter ugotavljanje izp. pogojev kandidatov za 

program Gimnazija (š)  

29. 3. 2018 posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne 

nadarjenosti, znanja in spretnosti ter izp. pogoja za program 

Gimnazija (š)  

5. 4. 2018 Oddaja PRIJAVNICE za vpis v srednjo šolo 2018/19 

10. 4. 2018 do 16. ure javna objava številčnega stanja prijav za vpis na posameznih 

srednjih šolah na Internetu 

20. 4. 2018 javna objava sprememb obsega vpisa (zmanjšanja) in stanja 

prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2018/19 (internet) 

 25. 4. 2018 morebitni prenosi prijav za vpis v srednje šole za šol. leto 

2018/19 

4.  5.  2018 slovenščina 

7.  5.  2018 matematika 

9.  5.  2018 kemija 

31. 5. 2018 obveščanje OŠ in SŠ o omejitvah in spremembah obsega 

razpisanih mest v SŠ za šolsko leto 2018/19 

JAVNA OBJAVA ŠOL, KI BODO OMEJILE VPIS - Internet 

6. 6. 2018 obveščanje učencev o omejitvah vpisa 

15. 6. 2018 razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razreda 

med 19. in 22. 6. 2018 

(do 14. ure) 

vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka.  

vpis učencev v SŠ brez omejitve.  

 22. 6. 2018  (do 15. ure) objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev 

kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka z 

možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv. Učenci, ki 

bodo izbrani v 1. krogu, se bodo vpisali, ostali pa gredo v 2. 

krog izbora.  

 22. 6. 2018  ( do 16. 

ure) 

objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na Internetu 

27. 6. 2018  (do 11. ure) prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog 

izbirnega postopka 

29. 6. 2018 do 9. ure izvedba in posredovanje podatkov o rezultatih 2. kroga 

izbirnega postopka srednjim šolam 



29. 6. 2018 

(do 15. ure) 

objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka 

5.7.2018 (do 14. ure) vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega 

postopka 

6. 7. 2018 do 15. ure objava srednjih šol, ki imajo še prosta mesta ( na Internetu ) 

za učence, ki se niso uspeli vpisati v prvem ali drugem krogu 

izbirnega postopka. Objava prostih mest za vpis. 

31. 8. 2018 vpis učencev na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta 
 

 

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE  
  

Državna štipendija je namenjena dijakom in študentom, ki se izobražujejo in izhajajo iz 

socialno šibkejših družin. Skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (v 

nadaljevanju: ZUPJS)  roka (ali javnega poziva) za oddajo vloge za uveljavljanje pravice do 

državne štipendije ni več. Zakon določa, da državna štipendija upravičencu pripada od 

prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, o čemer center za socialno delo vsako 

šolsko/študijsko leto odloča ponovno (na podlagi vložene vloge za nadaljnje prejemanje 

državne štipendije).  

  

  

Dohodkovni 
razred 

  

Povprečni mesečni 
dohodek na osebo (v 
eurih)  

Osnovna 

višina eurih za 
upravičenca 
do 18 let 
starosti 

Osnovna 

višina v eurih za 
upravičenca nad 
18 let starosti 

1 do 309,05 95 190 

2 od 309,06 do 370,86 80 160 

3 od 370,87 do 432,67 65 130 

4 od 432,68 do 545,98 50 100 

5 od 545,99 do 576,89 35 70 

  

Če se želi štipendist prepisati v drug izobraževalni program, je dolžan v 8 dneh po 

nastanku spremembe o tem obvestiti center za socialno delo in od njega pridobiti pisno 

soglasje. 

   

Dijaki naj vlogo za uveljavljanje državne štipendije vložijo v mesecu avgustu, da bodo ob 

izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. septembrom. Polnoletni dijaki 

vlogo oddajo sami. Mladoletni dijaki lahko vlogo oddajo sami, poleg podpisa vlagatelja pa je 

potreben še podpis zakonitega zastopnika. Za mladoletne dijake lahko vlogo za dodelitev 

državne štipendije vložijo tudi starši oziroma zakoniti zastopniki na enotni vlogi za 

uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.  

  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4780


Študenti naj vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo v mesecu septembru, da bodo ob 

izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. oktobrom.  

  

Vlogo je treba oddati pri pristojnem centru za socialno delo.  

-         vloge  

-         poenostavljena elektronska vloga  - z veljavnim digitalnim potrdilom lahko za 

državno štipendijo oddate poenostavljeno e-vlogo (prek portala e-uprava), če pri tem ne 

zaprošate tudi za zahtevnejše pravice, kot so denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, 

subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, 

pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje (za navedene pravice je 

treba vložiti običajno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev).  

-         več o elektronski oddaji prek portala e-uprava  

  

K državni štipendiji se lahko dodelijo naslednji dodatki:  

  

1. Dodatek za bivanje  
Dodatek v višini 80 eurov mesečno je mogoče dodeliti štipendistu, ki:  

-         ima prijavljeno začasno prebivališče v kraju izobraževanja,  

-         kraj stalnega prebivališča je oddaljen od kraja izobraževanja več kot 25 km,  

-         strošek najema znaša najmanj 65 evrov mesečno in  

-         štipendist ni lastnik ali solastnik nepremičnine v kraju izobraževanja.  

  

Štipendistu dodatek za bivanje ne pripada, če prejema subvencijo za bivanje v študentskem 

domu ali pri zasebniku ali ima sklenjeno pogodbo o bivanju v dijaškem domu skladno s 

predpisi, ki urejajo subvencioniranje bivanja študentov in dijakov.  

  

Štipendist kateremu je dodeljena državna štipendija in dodatek za bivanje ni upravičen do 

subvencionirane mesečne vozovnice, je pa upravičen do letne subvencioniranje vozovnice za 

10 voženj na mesec.  

  

Vlagatelj, ki uveljavlja dodatek za bivanje, priložiti enega od naslednjih dokazil:  

-         fotokopijo najemne pogodbe (zadošča navadna (in ne overjena) fotokopija), ali  

-         potrdilo dijaškega doma o nesubvencioniranem bivanju, če biva v zasebnem dijaškem 

domu, ali  

-         fotokopijo najemne pogodbe oziroma potrdilo študentskega oziroma dijaškega doma, 

če se izobražuje v tujini.  

  

2. Dodatek za uspeh  
Do dodatka za uspeh je upravičen dijak, ki je v preteklem šolskem letu dosegel povprečno  

oceno: 

Razred Povprečna ocena dijaka Višina dodatka 

za                                       uspeh 

v evrih/mesec 

1. od vključno 4,0 do vključno 4,25 17 

2. nad 4,25 do vključno 4,50 22 

3. nad 4,50 do vključno 4,75 30 

4. nad 4,75 40 

  

https://urednik.sess.sigov.si/mddsz/?id=11977
https://urednik.sess.sigov.si/mddsz/?id=11977
http://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1939/6913/b3178e90fd4971a51181739892c88304/


Do dodatka za uspeh je upravičen študent, ki je v preteklem študijskem letu dosegel 

povprečno oceno in opravil določeno število obveznosti za letnik v kreditnih točkah ECTS od 

skupno 60 možnih: 

Razred Povprečna ocena dijaka Višina dodatka 

za                                       uspeh 

v evrih 

1. 50 ali več ECTS, nad 8,00 17 

2. 50 ali več ECTS, nad 9,00 22 

3. 55 ali več ECTS, nad 8,00 30 

4. 55 ali več ECTS, nad 9,00 40 

  

Do dodatka za uspeh ni upravičen štipendist v prvem letniku izobraževalnega programa.  

  

3. Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami  
Dodatek je mogoče dodeliti štipendistu, ki:  

1.     mu je priznana invalidnost oz. telesna okvara na podlagi:  

        -     odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIS) ali  

        -     odločbe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ), ali  

  

2.     za katerega starši prejemajo dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in 

varstvo, ali  

  

3.     je  usmerjen v prilagojen program vzgoje in izobraževanja (samo za srednješolsko 

izobraževanje oziroma samo za dijake).  

        -     dijak, ki je usmerjen v prilagojen program vzgoje in izobraževanja, kar izhaja iz 

odločbe Zavoda za šolstvo. Ni pa mogoče podeliti dodatka dijakom, ki jim je na podlagi 

odločbe Zavoda za šolstvo omogočeno prilagojeno izvajanje rednega izobraževalnega 

programa ali jim je omogočena dodatna strokovna pomoč pri opravljanju rednega 

izobraževalnega programa. Iz odločbe Zavoda za šolstvo mora torej izhajati, da je dijak 

usmerjen v prilagojen program in ne, da gre le za prilagojeno izvajanje rednega programa.  
 

 

********************************************************************************** 

ZOISOVE ŠTIPENDIJE 

Zoisove štipendije so namenjene dijakom in študentom ob doseganju izjemnih dosežkov in s 

tem ustvarjanju dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in 

umetnosti. 

 

 

POGOJI ZA PRIDOBITEV ZOISOVE ŠTIPENDIJE 
 

Vlagatelj mora izpolnjevati splošne in posebne pogoje, ki so našteti v nadaljevanju, podroben 

opis pa je na voljo s klikom na povezavo. 

 

Splošni pogoji glede statusa vlagatelja so:  

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


 državljanstvo,  
 starost,  
 status dijaka ali študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih,  
 ustrezna izobraževalna ustanova in izobraževalni program v Sloveniji ali v tujini,  
 status glede opravljanja dela oziroma brezposelnosti,  
 ni upravičen do štipendij, ki niso združljive s Zoisovo štipendijo. 

 

Posebni pogoji za dodelitev Zoisove štipendije so:  

 izkazan vsaj en izjemni dosežek IN hkrati  
 ustrezen šolski ali študijski uspeh ali drugo posebno merilo.  

 

Zoisovo štipendijo lahko pridobi dijak, ki je dosegel izjemni dosežek iz znanja, raziskovanja, razvoja ali 
umetnosti IN ustrezno povprečno oceno. 
 
Dijaki 1. letnika neposredno ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo morajo izkazati povprečno oceno 
najmanj 4,70. Za izračun povprečne ocene se upoštevajo vse ocene 9. razreda OŠ. 

Postopek dodelitve Zoisove štipendije se izvaja po korakih:  

 preverjanje pravočasnosti in popolnosti vloge,  
 preverjanje izpolnjevanja splošnih in posebnih pogojev,  
 ugotavljanje višine štipendije (osnovne in dodatkov)  
 razvrščanje kandidatov,  
 izbira štipendistov glede na razpoložljiva sredstva,  
 izdaja ustreznih odločb vsem vlagateljem. 

Izjemni dosežki  (24. člen  ZAKONO ŠTIPENDIRANJU (ZŠtip-1) 

 (1) Za izjemne dosežke štejejo: 

-        najvišja mesta iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, sofinanciranih iz javnih            
sredstev, 

-        prejeta zlata in srebrna priznanja iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, 
sofinanciranih iz javnih sredstev, 

-        priznanja za najboljše raziskovalne naloge, 

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

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

-        objava znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka v strokovni ali 
znanstveni publikaciji ali zborniku, 

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


-        umetniško delo ali drugo delo, ki je dobilo vsaj dve pozitivni strokovni kritiki, objavljeni v 
različnih tiskanih medijih, dostopnih na območju celotne Slovenije, oziroma je 
sodelovalo na mednarodni razstavi ali festivalu, 

-        najvišja mesta na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja na državnih in 
mednarodnih tekmovanjih. 

(2) Vlagatelj lahko za pridobitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije ob prehodu med 
ravnmi izobraževanja uveljavlja izjemni dosežek iz zadnjih dveh šolskih ali študijskih let iz 
predhodne ravni izobraževanja, v vseh ostalih primerih pa izjemni dosežek, ki ga je dosegel v 
času izobraževanja na ravni izobraževanja, za katero uveljavlja Zoisovo štipendijo, pri čemer 
se posamezni dosežek lahko uveljavlja le enkrat. 

(3) Vlagatelj lahko uveljavlja individualni izjemni dosežek oziroma izjemni dosežek, dosežen v 
skupini, ki šteje največ pet članov. 

(4) Natančnejšo opredelitev in uveljavljanje izjemnih dosežkov s podzakonskim aktom določi 
minister, pristojen za delo. 

 

*************************************************************************** 

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE 
 

Namen štipendij za deficitarne poklice je spodbujanje mladih za izobraževanje za tiste 

poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom 

razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest. Deficitarna področja in 

izobraževalne programe določa Politika štipendiranja (2015-2019) s spremembami in 

dopolnitvami, sprejeta na Vladi Republike Slovenije dne 4. 6. 2015 in 4. 11. 2016.  

  

Višina štipendije  
  

Štipendija znaša 100 EUR mesečno. Vsako leto je podeljenih do 1000 štipendij.  

 

Objava razpisa  

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije vsako leto 

najpozneje do konca januarja objavi javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice. 

Vlogo za štipendijo za posamezno šolsko leto je možno oddati do 20. 9. tekočega leta.   

 

Pomembno: 

 prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka; 

 ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine; 

 dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice; 

 v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v 

višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto 



Štipendijo za deficitarne poklice bodo v šolskem letu 2018/2019 lahko pridobili dijaki, ki 

bodo v šolskem letu 2018/2019 prvič obiskovali 1. letnik srednjega poklicnega 

izobraževanja in se bodo izobraževali za sledeče poklice*: 

1.     kamnosek 

2.     mehatronik operater 

3.     izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij 

4.     inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij 

5.     oblikovalec kovin orodjar/orodjarka 

6.     elektrikar/električarka 

7.     avtokaroserist/avtokaroseristka 

8.     pek/pekarka 

9.     slaščičar/slaščičarka 

10.    mesar/mesarka 

11.    tapetnik/tapetničarka 

12.    mizar/mizarka 

13.    zidar/zidarka 

14.    tesar/tesarka 

15.    klepar-krovec/kleparka-krovka 

16.    izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje 

17.    slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka 

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

19.    gozdar/gozdarka 

20.    dimnikar/dimnikarka 

21.    steklar/steklarka 

 

Pomembne informacije: 

 prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka; 
 ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine; 
 dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice; 
 v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, 

lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto. 

 

Vlogo bo možno oddati od 15. 6. 2018 do vključno 20. 9. 2018. 

 

 

*************************************************************************** 

KADROVSKE ŠTIPENDIJE 

Namen kadrovskih štipendij je povezovanje človeških virov in zaposlovalne sfere, kajti 

podjetja si lahko preko dolgoročnega kadrovskega načrtovanja zagotovijo razvoj ustreznih 

kadrov in na ta način spodbudijo razvoj podjetij. 



Kadrovske štipendije so v povprečju najvišje med vsemi vrstami štipendij, kljub temu pa jih 

veliko vsako leto ostane nepodeljenih. Prednost kadrovskih štipendij je v tem, da zagotavljajo 

takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju. 

Dijaki in študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, 

seznanijo na več načinov:  

 preko Izmenjevalnice na spletni strani sklada (http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica/), 
kjer lahko delodajalci oddajo svoje potrebe po kadrovskih štipendistih za posamezno 
šolsko/študijsko leto; 

 na spletnih straneh RRA (regionalnih razvojnih agencij), kjer objavljajo zbrane potrebe 
delodajalcev po štipendistih; 

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

V iskanje kadrovskega štipenditorja je tako smiselno vključiti pregledovanje spletnih strani 

potencialnih kadrovskih štipenditorjev, javnega sklada in RRA, ter pregledovanje javnih občil 

oziroma vzpostavitev neposrednega stika z delodajalci. 

Kakšne so obveznosti kadrovskega štipendista?  

Praviloma večina kadrovskih štipendij vključuje poleg uspešnega nadaljevanja oziroma 

zaključka izobraževanja vključuje tudi obveznost zaposlitve pri štipenditorju po končanem 

izobraževanju. Ta obveznost je praviloma tudi terminsko opredeljena, največkrat se mora 

kadrovski štipendist pri štipenditorju zaposliti za najmanj za toliko časa, kolikor je prejemal 

kadrovsko štipendijo. Delodajalec se lahko s svojim kadrovskim štipendistom dogovori tudi 

za druge obveznosti, kot so obvezna počitniška praksa, diplomska naloga, vezana na 

podjetje, in podobno. 

Podrobneje pravila in obveznosti kadrovskega štipendista določi štipenditor že ob objavi 

ponudbe kadrovske štipendije, podrobneje pa se pravice in obveznosti iz kadrovskega 

štipendiranja uredijo tudi s pogodbo o štipendiranju. 

 

Novo mesto, 5. 2. 2018                          Povzetek pripravila, šol. ped. Breda Knafelc 

 

 

     

    

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

