VSEBINA, INFORMATIVNI DAN, MEDANRODNA MATURA
Uvodoma so predstavljene vsebine prilog od I do VII, informacije o informativnem dnevu in informacije o programu
Mednarodna matura. Prilogam od I do VII sledi Razpis prostih učnih mest.
Javnoveljavni programi so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport na naslovu:
http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/programi_v_ss/ .

VSEBINA PRILOG
V Prilogi I (Razpis za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oziroma
tehniškega izobraževanja in gimnazij za šolsko leto 2011/2012) so objavljene informacije, ki so namenjene:
a) učenkam in učencem (v nadaljevanju: učenci), ki se v srednjo šolo vpisujejo po zaključeni osnovni šoli oz. opravljeni
osnovnošolski obveznosti,
b) dijakinjam in dijakom (v nadaljevanju: dijaki), ki se vpisujejo z zaključenim nižjim poklicnim izobraževanjem, in
c) dijakom, ki so sicer že vpisani v srednjo šolo, a se želijo ponovno vpisati v prvi letnik drugega programa nižjega in
srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja ali gimnazij.
Uvodoma, v poglavju I, so predstavljene vrste srednješolskih izobraževalnih programov (v nadaljevanju: programi) , splošni in
posebni pogoji za vpis, postopki prijave in vpisa, merila za izbiro v primeru omejitve vpisa in druge pomembne informacije
V tej prilogi, v poglavju II, učenci in dijaki najdejo informacije tudi o tem, katere programe razpisuje posamezna šola oz. njena
organizacijska enota za šolsko leto 2011/2012. Ob posameznem programu je tudi informacija o nazivu poklicne/strokovne izobrazbe,
času trajanja izobraževanja in številu razpisanih mest za novinke in novince (v nadaljevanju: novinci).
Vsi programi so razpisani pogojno. Če bo število prijav bistveno manjše od števila razpisanih mest, šola v šolskem letu
2011/2012 ne bo izvajala programa.
Ob nekaterih programih so posebne oznake, in sicer:
• (š) – športni oddelek v okviru programa Gimnazija, namenjen izobraževanju dijakov športnikov (posebni vpisni pogoji!),
• IS – program z italijanskim učnim jezikom,
•
(eksp.) – program se izvaja v poskusu.
Pri programih, ki jih izvajajo zavodi za mladostnike s posebnimi potrebami, je namesto števila razpisanih mest zapisano
besedilo »po odločbah o usmeritvi«. Učenci, ki se vpisujejo v te zavode, morajo ob vpisu predložiti odločbo Zavoda Republike
Slovenije za šolstvo o usmeritvi, s katero so usmerjeni v prilagojeni program z enakovrednim izobrazbenim standardom, ki ga zavod,
v katerega se vpisujejo, izvaja.
Učenci in dijaki naj bodo pozorni na opozorila oz. dodatna pojasnila v opombah na koncu »razpisa« za posamezno regijo
oz. na koncu »razpisa« za zasebne šole.
V Prilogi II (Razpis za vpis v programe poklicno-tehniško izobraževanja za šolsko leto 2011/2012) so objavljene
informacije, ki so namenjene kandidatkam in kandidatom (v nadaljevanju: kandidati), ki se z zaključenim ustreznim programom
srednješolskega izobraževanja vpisujejo v programe poklicno-tehniškega izobraževanja.
Uvodoma, v poglavju I, so predstavljeni splošni in posebni pogoji za vpis, postopki prijave in vpisa, merila za izbiro v primeru
omejitve vpisa in druge pomembne informacije
V tej prilogi, v poglavju II, kandidati najdejo informacije tudi o tem, katere programe razpisuje posamezna šola oz. njena
organizacijska enota za šolsko leto 2011/2012. Ob posameznem programu je tudi informacija o nazivu strokovne izobrazbe in
številu razpisanih mest za novince.
Vsi programi so razpisani pogojno. Če bo število prijav bistveno manjše od števila razpisanih mest, šola v šolskem letu
2011/2012 ne bo izvajala programa.
Pri programih, ki jih izvajajo zavodi za mladostnike s posebnimi potrebami, je namesto števila razpisanih mest zapisano
besedilo »po odločbah o usmeritvi«. Dijaki, ki se vpisujejo v te zavode, morajo ob vpisu predložiti odločbo Zavoda Republike
Slovenije za šolstvo o usmeritvi, s katero so usmerjeni v prilagojeni program z enakovrednim izobrazbenim standardom, ki ga zavod,
v katerega se vpisujejo, izvaja.
V Prilogi III (Razpis za vpis v poklicne tečaje za šolsko leto 2011/2012) so objavljene informacije, ki so namenjene
kandidatkam in kandidatom (v nadaljevanju: kandidati) ki se z zaključenim ustreznim programom srednješolskega izobraževanja
vpisujejo v programe poklicnih tečajev.
Uvodoma, v poglavju I, so predstavljeni splošni pogoji za vpis, postopki prijave in vpisa, merila za izbiro v primeru omejitve
vpisa in druge pomembne informacije
V tej prilogi, v poglavju II, kandidati najdejo informacije tudi o tem, katere programe razpisuje posamezna šola oz. njena
organizacijska enota za šolsko leto 2011/2012. Ob posameznem programu je tudi informacija o nazivu strokovne izobrazbe in številu
razpisanih mest za novince.
Vsi programi so razpisani pogojno. Če bo število prijav bistveno manjše od števila razpisanih mest, šola v šolskem letu
2011/2012 ne bo izvajala programa.
V Prilogi IV (Razpis za vpis v maturitetni tečaj v šolskem letu 2011/2012) so objavljene informacije, ki so namenjene
kandidatkam in kandidatom (v nadaljevanju: kandidati), ki se z zaključenim ustreznim programom srednješolskega izobraževanja
vpisujejo v program maturitetnega tečaja.
Uvodoma, v poglavju I, so predstavljeni splošni pogoji za vpis, postopki prijave in vpisa, merila za izbiro v primeru omejitve
vpisa in druge pomembne informacije
objave
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V tej prilogi, v poglavju II, kandidati najdejo informacije tudi o tem, katera šola oz. njena organizacijska enota razpisuje ta
program za šolsko leto 2011/2012 in številu razpisanih mest za novince.
Vsi programi so razpisani pogojno. Če bo število prijav bistveno manjše od števila razpisanih mest, šola v šolskem letu
2011/2012 ne bo izvajala programa.
V Prilogi V (Razpis izbirnih predmetov splošne mature v gimnazijah in maturitetnem tečaju) je po posameznih šolah
navedena ponudba izbirnih predmetov splošne mature, izmed katerih bodo lahko izbirali gimnazijci, ki bodo splošno maturo
opravljali v šolskem letu 2013/14 oz. dijaki maturitetnega tečaja, ki bodo splošno maturo opravljali v šolskem letu 2011/2012.
Ponudba izbirnih predmetov splošne mature je informativnega značaja. Na podlagi prijav ter ob upoštevanju standardov in
normativov bo šola odločila, za katere izbirne predmete splošne mature bo lahko dejansko izvedla pouk.
V Prilogi VI (Razpis za sprejem učencev v dijaške domove v Republiki Sloveniji v šolskem letu 2011/2012) je zajetih nekaj
osnovnih informacij v zvezi s prijavo za bivanje v dijaškem domu in samim vpisom vanj. Hkrati je navedeno tudi število razpisanih
mest za novince v posameznem domu.
V Prilogi VII (Merila posameznih šol za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa) so objavljena merila, ki so jih
definirale posamezne šole v skladu s tretjim odstavkom 4. točke sklepa.

INFORMATIVNI DAN
Vse srednje šole bodo organizirale informativni dan, na katerem bodo učenci in dijaki lahko dobili podrobnejša pojasnila o
vpisu in izobraževanju ter druge informacije v zvezi s programi.
Informativni dan bo potekal:
- v petek, 11. februarja 2011, ob 9. in 15. uri ter
- v soboto, 12. februarja 2011, ob 9. uri.
Učenci, ki letos končujejo osnovnošolsko obveznost, bodo v petek, 11. in soboto, 12. februarja 2011 namesto pouka obiskali
šole, v katerih želijo dobiti informacije o vpisu.
V soboto, 12. februarja 2011 lahko dobijo informacije tudi kandidati, ki se zanimajo za izobraževanje po programih za odrasle.
Razpis za izobraževanje odraslih bo objavljen posebej, predvidoma meseca junija.

DODATNE INFORMACIJE O IZVEDBI INFORMATIVNEGA DNEVA ZA POSAMEZNE ŠOLE
(urejeno po regijah):
GORENJSKA REGIJA
1. Ekonomsko-storitveni izobraževalni center Kranj, Ekonomsko-trgovska šola bo izvedla informativni dan v petek, 11.
februarja 2011, ob 9. in 15. uri ter v soboto, 12. februarja 2011, ob 9. uri, na lokaciji Cesta Staneta Žagarja 33.
2. Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za strojništvo bo izvedla informativni dan v petek, 11. februarja 2011, ob 11. in
15. uri in v soboto, 12. februarja 2011, ob 9. uri.
3. Gimnazija Kranj, bo program Mednarodne mature predstavila na informativnem dnevu v petek, 11. februarja 2011, od
14. do 16. ure, in v soboto, 12. februarja 2011, od 12. do 14. ure.
NOTRANJSKO-KRAŠKA REGIJA
1.
Šolski center Postojna, dislocirana enota v Ilirski Bistrici, bo izvedla informativni dan v petek, 11. februarja
2011, ob 11. in 15. uri in v soboto, 12. februarja 2011, ob 9. uri.
OSREDNJESLOVENSKA REGIJA
1. Gimnazija Šiška bo na informativnem dnevu v petek, 11. februarja 2011, dajala informacije o programih:
- Gimnazija (š) ob 9. uri,
- Gimnazija ob 10.30 uri,
- Gimnazija (š) - nogometni oddelek ob 12. uri.
Istega dne popoldne, ob 15. uri, in v soboto, 12. februarja 2011, ob 9. uri, bo posredovala informacije za vse programe
hkrati.
2. Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana bo na informativnem dnevu v petek, 11. februarja 2011,
dajala informacije o programih:
-Farmacevtski tehnik ob 9. uri,
-Kozmetični tehnik in Tehnik laboratorijske biomedicine ob 10.30 uri,
-Zobotehnik ob 12. uri.
Istega dne popoldne, ob 15. uri, in v soboto, 12. februarja 2011, ob 9. uri, bo posredovala informacije za vse programe
hkrati.
3. Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana bo izvedel informativni dan samo v petek, 11. februarja 2011, ob 9. in 15. uri.
4. Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana bo izvedel informativni dan v petek, 11. februarja 2011, ob 11.30 uri in
soboto, 12. februarja 2011, ob 9. uri.
5. Gimnazija Bežigrad, Mednarodna šola, bo na informativnem dnevu dajala informacije o programu Mednarodna matura
v petek, 11. februarja 2011, ob 15. uri, in v soboto, 12. februarja 2011, ob 9. uri.
objave
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PODRAVSKA REGIJA
1. Na II. gimnaziji Maribor bo informativni dan za vključitev v program Mednarodna matura v petek, 11. februarja 2011, ob
15. uri in v soboto, 12. februarja 2011, ob 9. uri.
SAVINJSKA REGIJA

1.

Na Šolskem centru Velenje bo informativni dan potekal po naslednjem razporedu:
v petek, 11. februarja 2011,
ob 9. uri:
- za programe, razpisane na Gimnaziji, v dvorani Doma kulture Velenje, Titov trg 4,
- za programe, razpisane na Elektro in računalniški šoli in Strojni šoli, v Medpodjetniškemu izobraževalnemu centru, Koroška
cesta 62a, Velenje,
ob 10. uri:
- za programe, razpisane na Rudarski šoli, v mali predavalnici Višje strokovne šole C112, Trg mladosti 3,
ob 11. uri:
- za programe, razpisane na Šoli za storitvene dejavnosti, v veliki predavalnici Višje strokovne šole, Trg mladosti 3,
v petek, 11. februarja 2011, ob 15. uri in v soboto, 12. februarja 2011, ob 9. uri:
- za programe, razpisane na Elektro in računalniški šoli, Strojni šoli in Rudarski šoli, v Medpodjetniškemu izobraževalnemu
centru, Koroška cesta 62a, Velenje,
- za programe, razpisane na Gimnaziji, v učilnici A112, v stavbi Gimnazije, Trg mladosti 3,
- za programe, razpisane na Šoli za storitvene dejavnosti, v veliki predavalnici Višje strokovne šole, Trg mladosti 3.

ZASAVSKA REGIJA

1.

Srednja šola Zagorje bo informacije o vpisu v programa poklicno-tehniškega izobraževanja Gastronomija in Ekonomski
tehnik posredovala v petek, 11. februarja 2011, ob 11. uri v predavalnici Srednje šole Zagorje.

MEDNARODNA MATURA
I. SPLOŠNI POGOJI ZA VPIS
Program intenzivno pripravlja dijake na opravljanje mednarodne mature (International Baccalaureate). Uspešno opravljena
mednarodna matura omogoča vpis na več kot 400 univerz po svetu.
Pogoji za vpis:
starost od 16 do 17 let;
- v šolskem letu 2010/2011 končan drugi letnik srednje šole (štiriletni program) z najmanj prav dobrim splošnim učnim
uspehom;
- najmanj prav dober učni uspeh iz predmetov slovenščina ali italijanščina ali madžarščina kot materni jezik, angleščina in
matematika;
aktivno vključevanje v dejavnosti na področju kulture in športa ter udeležba na različnih tekmovanjih (državnih,
olimpiadah) iz znanja matematike, jezikov, naravoslovja, računalništva in podobno.

II. PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI
Dijaki, ki se želijo vključiti v program mednarodne mature, oddajo svojo vlogo na posebnem obrazcu, ki ga hkrati s podrobnimi
informacijami o samem programu dobijo na gimnazijah, ki program izvajajo. To so:
1. II. gimnazija Maribor, Trg Miloša Zidanška 1, Maribor,
2. Gimnazija Bežigrad, Peričeva 4, Ljubljana in
3. Gimnazija Kranj, Koroška cesta 13, Kranj.
Šole bodo v šolskem letu 2011/2012 vpisale vsaka po 20 dijakov.
Zainteresirani dijaki morajo prijavo z zahtevano dokumentacijo priporočeno in z oznako »IB2011« izbrani šoli poslati najkasneje do
31. marca 2011. K vlogi morajo priložiti fotokopijo spričevala prvega letnika in obvestila o uspehu v drugem letniku, dokazila o
udejstvovanju in uspehu na področju obšolskih dejavnosti in dokazila o dosežkih na tekmovanjih. Nepopolne prijave in prijave, ki
bodo prispele po za to določenem roku, ne bodo upoštevane.

III. MERILA ZA IZBIRO IN ROKI
Dokončno izbiro med kandidati, ki se bodo prijavili za vpis v program mednarodne mature, bodo opravile šole na podlagi osebnega
pogovora s kandidati v mesecu aprilu tega leta.
O izbiri bodo dijaki obveščeni do konca maja 2011.

objave
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PRILOGA I

RAZPIS ZA VPIS V PROGRAME NIŽJEGA IN SREDNJEGA
POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA, SREDNJEGA STROKOVNEGA
OZIROMA TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA IN GIMNAZIJ
V ŠOLSKEM LETU 2011/2012
I. POGLAVJE
INFORMACIJE O VRSTAH PROGRAMOV, SPLOŠNIH IN POSEBNIH VPISNIH
POGOJIH, ROKIH ZA PRIJAVE IN VPIS TER MERILIH ZA IZBIRO
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 praviloma 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);
- Storitvene dejavnosti: Frizer.
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 praviloma 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
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.2 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.

objave
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Ti programi trajajo praviloma 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, Dramsko-gledališki in Likovni.
V gimnazijske programe se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil osnovno šolo. Pogoj za vpis v Umetniško gimnazijo (razen v
Dramsko-gledališko smer) 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 – zabavne glasbe, petje, flavta, kljunasta flavta,
klarinet, oboa, fagot, saksofon, rog, trobenta, pozavna, tuba) 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 – 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.
Za vpis v program Umetniška gimnazija – Glasbena smer, modul B: petje – instrument in modul C: jazz – zabavna glasba, za
predmet petje, je zdravstveno stanje pevskega organa, za predmete flavto, kljunasto flavto, klarinet, oboo, fagot, saksofon, rog,
trobento, pozavno, tubo, ustrezno oblikovan zgornji in spodnji zobni lok in normalni med čeljustni odnos.
- Gimnazija (športni oddelek) in Ekonomska gimnazija (športni oddelek v poskusu):
Psihofizično sposobnost preverja pooblaščeni zdravnik ali zdravnik specialist medicine dela in športa. Potrdilo o tem, da ni
zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu, izda pooblaščeni zdravnik ali zdravnik specialist medicine dela in športa.
Za vpis programa se dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu in da je kandidat sposoben prenašati večje
napore na treningih in tekmovanjih.
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 letnikov glasbene šole in znanje klavirja v obsegu 4 letnikov glasbene
šole;
• petje – instrument: znanje nauka o glasbi v obsegu 6 letnikov glasbene šole in hkrati
- za petje še: znanje petja v obsegu 2 letnikov glasbene šole;
- za violino, violo, violončelo, klavir, kitaro, harmoniko, kljunasto flavto še: znanje ustreznega instrumenta v obsegu 6
letnikov glasbene šole;
- za flavto, klarinet, oboo, fagot, saksofon, rog, trobento, pozavno, tubo, kontrabas, tolkala še: znanje ustreznega
instrumenta v obsegu 4 letnikov glasbene šole;
- za harfo še: znanje harfe v obsegu 4 letnikov glasbene šole;
- za orgle še: znanje orgel v obsegu 2 letnikov in klavirja v obsegu 6 letnikov glasbene šole;
• jazz-zabavna glasba: enako kot v modulu petje – instrument in
o Plesna smer preizkus nadarjenosti, ki obsega za modula:
• balet: preizkus znanja, s katerim učenec dokaže znanje klasičnega baleta, ritmike in stilov plesa v obsegu 4 letnikov
baletne šole, znanje nauka o glasbi v obsegu 3 letnikov glasbene šole, znanje instrumenta v obsegu 2 letnikov baletne
šole;
• sodobni ples: preizkus posebnih nadarjenosti za ples, in sicer plesno vajo (vodi jo plesni pedagog in je namenjena
ocenitvi osnovnega plesno-tehničnega predznanja), predstavitev kratke kompozicije ali koreografije brez glasbene
spremljave, ki jo pripravi kandidat sam in sme trajati do 4 minute (z njo se preverja sposobnost interpretacije), in krajšo
improvizacijo, ki jo pripravi kandidat na preizkusu po navodilih komisije (z njo se ugotavlja stopnja lastne
ustvarjalnosti).
Preizkus likovne nadarjenosti za program Tehnik oblikovanja in Umetniška gimnazija, Likovna smer, je vsebinsko enak.
Kandidati, ki 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
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zahteva. V poglavju I.2. 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.
Starost je posebni pogoj za Umetniško gimnazijo – Glasbena smer, modul B: petje – instrument, za petje, in sicer za dekleta
praviloma 17 let, za fante praviloma 18 let in zaključena mutacija. Starost se dokazuje z osebnim identifikacijskim dokumentom.
Športni dosežki so posebni pogoj za vpis v športni oddelek programa Gimnazija in Ekonomska gimnazija v poskusu. Kandidate se na
podlagi športne uspešnosti razvrsti v statuse A, B in C. Za določitev statusov so izdelana merila, po katerih nacionalne panožne športne
zveze določijo status posameznemu kandidatu športniku.
Status A
• vsi kategorizirani športniki Olimpijskega komiteja Slovenije – ZŠZ oz. tisti, ki v času do izvedbe prvega kroga izbirnega
postopka dosežejo rezultat, ki je skladno s kriteriji OKS pogoj za pridobitev naziva kategoriziranega športnika;
• individualni športi: športniki, ki v olimpijskih športih na uradnih državnih prvenstvih nacionalnih panožnih športnih zvez
dosegajo uvrstitve od 1. do 5. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji, ter rekorderji ali športniki, ki dosegajo uvrstitve
od 1. do 5. mesta na razvrstitveni lestvici nacionalnih panožnih športnih zvez, ali mednarodno priznane športne dosežke, ki jih
ovrednoti nacionalna panožna športna zveza;
• ekipni športi: športniki, ki so člani državnih reprezentanc v olimpijskih športih oz. jih nacionalna panožna športna zveza razglasi
za zelo perspektivne mlade igralce.
Status B
• individualni športi:
- športniki, ki v neolimpijskih športih na uradnih državnih prvenstvih nacionalnih panožnih športnih zvez dosegajo uvrstitve od 1.
do 3. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji, ter rekorderji ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 1. do 3. mesta na
razvrstitveni lestvici nacionalnih panožnih športnih zvez, ali mednarodno priznane športne dosežke, ki jih ovrednoti nacionalna
panožna športna zveza;
- športniki, ki v olimpijskih športih na uradnih državnih prvenstvih nacionalnih panožnih športnih zvez dosegajo uvrstitve od 6.
do 10. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji, ter rekorderji ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 6. do 10. mesta na
razvrstitveni lestvici nacionalnih panožnih športnih zvez, ali mednarodno priznane športne dosežke, ki jih ovrednoti nacionalna
športna panožna zveza;
• ekipni športi:
- športniki, ki so člani državnih reprezentanc v neolimpijskih športih oziroma jih nacionalna panožna športna zveza razglasi za
zelo perspektivne mlade športnike;
- športniki, ki so v olimpijskih športih na uradnih državnih prvenstvih nacionalnih panožnih športnih zvez državni prvaki.
Status C
• individualni športi, ekipni športi: športniki, ki so v rednem procesu treniranja in tekmujejo v ligaškem sistemu uradnih
tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka v svoji starostni kategoriji. Prednost imajo
kandidati iz športov, uvrščenih v prve štiri razrede kriterijev Ministrstva za šolstvo in šport – Direktorata 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) v poskusnem izvajanju, izda potrdilo o izpolnjevanju športnih dosežkov.
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. PRIJAVA ZA OPRAVLJANJE PREIZKUSOV NADARJENOSTI OZIROMA SPRETNOSTI IN POSREDOVANJE
DOKAZIL O ŠPORTNIH DOSEŽKIH
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 18. februarja 2011 na šolo, na katero se želijo vpisati. Obrazci za prijavo so na
voljo na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport na naslovu:
http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/#c671 .
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 15. aprila 2011) prenesli na šolo
oz. za program, za katerega se to zahteva, ali le-tega navedli kot izbiro v morebitnem 2. krogu izbirnega postopka.
Preizkusi bodo potekali:
a) za program Zobotehnik na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana, v sredo, 2. marca 2011, ob 13.30.
Učenci morajo s seboj prinesti navaden svinčnik (HB oz. 2B), radirko, ravnilo ali trikotnik (30 cm), škarje, lepilni trak (selotejp) in bel
list papirja formata A4;
b) za program Fotografski tehnik na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo, Ljubljana, v četrtek, 3. marca 2011, ob 14.30.
Učenci morajo s seboj prinesti kemični svinčnik, svinčnika trdote HB, 3B, 6B, ravnilo, radirko, belo in črno tempera barvo s priborom za
barvanje (čopiči različnih velikosti, paleta, posoda za vodo in krpo), kolaž papir – barvna vetrnica formata A4, tri risalne liste formata A3,
barvne flomastre, škarje, olfa oz. grafični nož, lepilni trak in lepilo za papir;
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c) za program Tehnik oblikovanja na:
1) Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo, Ljubljana, v četrtek, 3. marca 2011, ob 8. uri in
2) Srednji šoli za oblikovanje Maribor, v petek, 4. marca 2011, ob 8. uri.
Učenci morajo s seboj prinesti svinčnike (HB, 3B, 9B), 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, oho ali podobno), dva trikotnika in šestilo.
d) za program Umetniška gimnazija – Likovna smer na:
1) Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo, Ljubljana, v petek, 4. marca 2011, ob 8. uri,
2) Gimnaziji Nova Gorica, v ateljejih umetniške gimnazije v Kromberku, Pri hrastu 18/a, Nova Gorica, v sredo,
2. marca 2011, ob 9. uri,
3) Gimnaziji Koper, v sredo, 2. marca 2011, ob 14. uri, v prostorih gimnazije,
4) Šolskem centru Velenje, Gimnaziji, v soboto, 5. marca 2011, ob 9. uri in
5) Gimnaziji Celje – Center, v soboto, 5. marca 2011, ob 9. uri v risalnici gimnazije.
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.
e) za program Umetniška gimnazija – Glasbena smer na:
1) Konservatoriju za glasbo in balet Maribor, v petek, 4. in v soboto, 5. marca 2011 (o natančnejših razporeditvah
bodo prijavljeni kandidati obveščeni pisno na dom),
2) Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, Srednji glasbeni in baletni šoli, v petek, 4. in v soboto, 5. marca 2011
(o natančnejših razporeditvah bodo prijavljeni kandidati obveščeni pisno na dom),
3) Šolskem centru Velenje, Gimnaziji, v prostorih Glasbene šole Fran Korun Koželjski, Jenkova 4, Velenje, v
soboto, 5. marca 2011, ob 9. uri,
4) I. gimnaziji v Celju, v prostorih Glasbene šole Celje, Slomškov trg 10, Celje, v torek, 1. marca 2011, med 8.
in 13. uro (o natančnejših razporeditvah bodo prijavljeni kandidati obveščeni pisno na dom),
5) Gimnaziji Koper v prostorih Glasbene šole Koper, Gallusova 2, Koper, v petek, 4. marca, od 9. do 18. ure in v
soboto, 5. marca 2011, od 9. do 13. ure in
f) za program Umetniška gimnazija – Plesna smer na:
1) Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana, v prostorih šole, Kardeljeva pl. 16, v četrtek, 3. marca 2011, ob
9. uri (učenci morajo s seboj prinesti udobno oblačilo, ki jih ne bo oviralo pri gibanju, npr. trenirko),
2) Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, Srednji glasbeni in baletni šoli, v petek, 4. in v soboto, 5. marca
2011 (o natančnejših razporeditvah bodo prijavljeni kandidati obveščeni pisno na dom), in
3) Konservatoriju za glasbo in balet Maribor, v petek, 4. in v soboto, 5. marca 2011 (o natančnejših razporeditvah
bodo prijavljeni kandidati obveščeni pisno na dom).
Šole bodo kandidatom, ki bodo uspešno opravili preizkus, najkasneje do 15. marca 2011 o tem izdale potrdilo.
2. ROKI ZA ODDAJO DOKAZIL O ŠPORTNIH DOSEŽKIH KOT POSEBNEM VPISNEM POGOJU ZA
IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU GIMNAZIJA (ŠPORTNI ODDELEK) IN PROGRAMU V POSKUSNEM
IZVAJANJU EKONOMSKA GIMNAZIJA (ŠPORTNI ODDELEK)
Učenci, ki se bodo prijavljali v programa Gimnazija (športni oddelek) in Ekonomska gimnazija (športni oddelek v poskusu) morajo šoli,
ki izvaja ta programa, najkasneje do 18. februarja 2011 posredovati naslednja dokazila:
a) zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu ali potrdilo
zdravnika specialista medicine dela in športa, iz katerega je razvidno, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu in da je
kandidat sposoben prenašati večje napore na treningih in tekmovanjih. Če kandidat ne more pridobiti prvih dveh potrdil, ga šola, ki bo
ugotavljala izpolnjevanje športnih kriterijev, napoti na pregled k zdravniku specialistu medicine dela in športa in pregled plača;
b) izpolnjen posebni obrazec, na katerem nacionalna panožna športna zveza potrdi, da je kandidat pri njej registriran in da
tekmuje v uradnem tekmovanju te športne zveze ter da po športnih dosežkih skladno z merili za izbiro kandidatov sodi v športni
oddelek;
c) s strani društva ali kluba potrjen izpolnjeni posebni obrazec, na katerem je izjava trenerja o sodelovanju s športnim
koordinatorjem, podatki o perspektivnosti mladega športnika (ki zajemajo tudi podatke o telesnem in gibalnem razvoju), podatki o
programu treniranja in tekmovanj, o športnih ciljih in kandidatovih najboljših rezultatih;
d) potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez o dodelitvi in trajanju naziva, če ga kandidat ima.
Vsi
posebni
obrazci
so
na
voljo
na
spletnih
straneh
Ministrstva
za
šolstvo
in
šport
na
naslovu:
http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/#c1903.
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 15. aprila 2011) 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 s športnim oddelkom in Ekonomska gimnazija (športni oddelek, v poskusu).
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 15. marca
2011 izdale potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev.

I. 3. PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI
1. PRIJAVA
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Vsi, ki se nameravajo v šolskem letu 2011/2012 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 - prijavnico z oznako MŠŠ-2-1,20/08, ki je na voljo na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in
šport na naslovu: http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/#c671 (prijavnico z oznako
DZS 1,20 lahko kupijo tudi v knjigarnah).
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 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 in uradu
Republiškega zavoda za zaposlovanje. 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.
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, ali pa jo posredujejo neposredno izbrani srednji šoli. Učenci, ki osnovno šolo
zaključujejo v tujini, prijavo pošljejo neposredno srednji šoli, na kateri se želijo izobraževati.
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 23. marca 2011.
Dijaki nižjega poklicnega izobraževanja, ki uspešno zaključujejo izobraževanje v programih nižjega poklicnega izobraževanja že po
dveh letih izobraževanja, in učenci, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini, bodo lahko prijavnico oddali še do 6. junija 2011.
Dijaki, ki se želijo ponovno vpisati v prvi letnik srednje šole, vendar v drug program, se lahko za vpis prijavijo do 23. marca 2011 po
postopku, kot velja za kandidate, ki se prijavljajo prvič. Če se ne bodo prijavili v tem roku, se bodo lahko prijavili do 6. junija 2011,
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 programe, za katere je to posebej navedeno v poglavju I.1., potrdilo o opravljenem preizkusu, če potrdila ni izdala šola, na
katero se prijavlja, sicer mu potrdila ni potrebno posebej predložiti,
- za vpis v športni oddelek programa Gimnazija in Ekonomska gimnazija - v poskusu (poglavje I.1.) potrdilo o izpolnjevanju športnih
pogojev, če potrdila ni izdala šola, na katero se prijavlja, sicer mu potrdila ni potrebno posebej predložiti.
Po končanem prijavnem roku bo Ministrstvo za šolstvo in šport najkasneje do 4. aprila 2011 na svojih spletnih straneh 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 2011/2012 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 15. aprila 2011 prenesli na drugo srednjo šolo oz. v drug
program. Vse šole jih bodo, ne glede na število že prejetih prijav, sprejemale do 15. aprila 2011. 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 24. junija
2011.

I. 4. VPIS
Vsi prijavljeni učenci in dijaki bodo praviloma med 16. in vključno 20. junijem 2011, do 12. 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 spričeval in dokazil o doseženem
številu točk iz nacionalnih preizkusov znanja ter potrdilo o točkah, doseženih v skladu z merili, ki so jih definirale posamezne šole, na
vpogled ali kopij izvirnikov vseh dokazil sodelovali v izbirnem postopku. Učenci in dijaki bodo potrdilo o številu točk, pridobljenih z
dosežki, ki sta jih je definirali šoli v skladu s tretjim odstavkom 4. člena sklepa, prejeli na šoli, ki je te dosežke definirala. Potrdila bosta šoli
izdajali do 15. junija 2011. Za učence in dijake, ki bodo sodelovali v 2. krogu izbirnega postopka, pa tudi do 19. junija 2011.
Učenci in dijaki, ki bodo izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, bodo do 21. junija 2011 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. O razvrstitvi na eno od
naštetih srednjih šol bodo obveščeni 24. junija 2011, do 10. ure. Če bodo razvrščeni na šolo, na kateri so oddali prijavnico, se bodo tam tudi
vpisali. Če pa bodo razvrščeni na drugo šolo, bodo svojo prijavnico in dokumente dvignili ter jih v času od 24. do 28. junija 2011 (do 14.
ure) odnesli na srednjo šolo, na katero bodo razvrščeni, in se tam tudi vpisali.
Prosta vpisna mesta bodo objavljena na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport 30. junija 2011. Srednje šole bodo sprejemale
prijave oz. vpisovale, dokler bodo imele prosta mesta, vendar najdlje do 31. avgusta 2011.

objave

11

I.5. 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
(15. aprila 2011) večje od razpisanega števila mest v tem programu, bo šola s soglasjem ministra za šolstvo in šport sprejela sklep o
omejitvi vpisa. O tem bodo učenci in dijaki (s strani šol) obveščeni najpozneje do 10. maja 2011. Ministrstvo za šolstvo in šport bo na
svojih spletnih straneh 9. maja 2011 objavilo, katere šole bodo (v katerih programih) omejile vpis za šolsko leto 2011/2012.
V nadaljevanju objavljamo sklep o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa, ki ga je sprejel minister, pristojen za šolstvo,
in postopek izbire. Merila, ki sta jih sprejeli šoli, pa so objavljena v Prilogi VII. Sklep in merila posameznih šol so objavljeni tudi na
spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport na naslovu:
http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/#c671.
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 2009/2011, 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 2011/2012 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
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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.
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 2011/2012, se nahaja na spletnih straneh
Ministrstva za šolstvo in šport na naslovu:
http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/.
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 za šolstvo in šport bo 21. junija 2011 (do 9. ure) na spletnih straneh
objavilo spodnje meje 1. kroga izbirnega postopka.
V 2. krogu izbirnega postopka sodelujejo le tisti kandidati, ki se po 1. krogu izbirnega postopka niso uvrstili na izbrano šolo. 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 23. junija 2011 (do 12. ure)
oddali na srednji šoli, na katero so prijavljeni. O razvrstitvi na eno od naštetih srednjih šol bodo obveščeni 24. junija 2011 (do 10. ure) na
šoli, na katero so oddali svoje namere za 2. krog.
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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 2011/2012
GORENJSKA REGIJA
Vzgojno izobraževalni
zavod
Biotehniški center Naklo
Strahinj 99
Srednja šola

Ekonomska gimnazija in
srednja šola Radovljica
Gorenjska c. 13

Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe

Trajanje
izobraževanja

Predvideno
št. mest za
novince

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

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

2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

16
26
26
26
26
26
28
28
28
28
56

Ekonomski tehnik
Medijski tehnik
Ekonomska gimnazija

Ekonomski tehnik
Medijski tehnik

4
4
4

28
56
56

4
4

112
18

Program

Ekonomsko-storitveni
izobraževalni center Kranj
Kidričeva c. 65
Gimnazija

Ekonomska gimnazija
Ekonomska gimnazija (š) (eksp.)

Ekonomsko-trgovska šola
Cesta Staneta Žagarja 33

Administrator
Trgovec
Ekonomski tehnik
Logistični tehnik

Administrator
Prodajalec
Ekonomski tehnik
Logistični tehnik

3
3
4
4

26
26
84
30

Gradbeno-storitvena šola
Cesta Staneta Žagarja 33

Pomočnik pri tehnologiji gradnje
Pečar - polagalec keramičnih oblog
Slikopleskar - črkoslikar
Izvajalec suhomontažne gradnje
Zidar
Tesar
Frizer
Gradbeni tehnik

Pomočnik pri tehnologiji gradnje
Pečar - polagalec keramičnih oblog
Slikopleskar - črkoslikar
Izvajalec suhomontažne gradnje
Zidar
Tesar
Frizer
Gradbeni tehnik

2
3
3
3
3
3
3
4

16
26
26
26
26
26
52
28

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

Gastronom hotelir
Gastronomsko-turistični tehnik

3
4

52
56

Srednja šola Jesenice
Ul. bratov Rupar 2

Pomočnik v tehnoloških procesih
Administrator
Mehatronik operater
Strojni tehnik
Zdravstvena nega

Pomočnik v tehnoloških procesih
Administrator
Mehatronik operater
Strojni tehnik
Srednja medicinska sestra/
Srednji zdravstvenik

2
3
3
4
4

16
26
26
28
84
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Predšolska vzgoja

Vzgojitelj predšolskih otrok

Program

Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe

Srednja šola za strojništvo

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

Srednja šola za lesarstvo
Kidričeva c. 59

Obdelovalec lesa
Mizar
Tapetnik
Lesarski tehnik
Okoljevarstveni tehnik

Vzgojno izobraževalni
zavod

4

56

Trajanje
izobraževanja

Predvideno
št. mest za
novince

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

2
3
3
3
3
3
4

16
26
26
26
78
26
28

Obdelovalec lesa
Mizar
Tapetnik
Lesarski tehnik
Okoljevarstveni tehnik

2
3
3
4
4

16
52
26
28
28

4

56

3
3
3
4
4
4

26
26
26
28
56
56

Trajanje
izobraževanja

Predvideno
št. mest za
novince

3
4
4

26
28
84
112
118

Šolski center Škofja Loka
Podlubnik 1b

Tehniški šolski center Kranj
Kidričeva c. 55
Strokovna gimnazija

Tehniška gimnazija

Strokovna in poklicna šola

Računalnikar
Elektrikar
Mehatronik operater
Elektrotehnik
Tehnik računalništva
Tehnik mehatronike

Računalnikar
Elektrikar
Mehatronik operater
Elektrotehnik
Tehnik računalništva
Tehnik mehatronike

Program

Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe

GORIŠKA REGIJA
Vzgojno izobraževalni
zavod
Gimnazija Jurija Vege Idrija
Študentovska ul. 16

Mehatronik operater
Strojni tehnik
Gimnazija

Mehatronik operater
Strojni tehnik

Gimnazija Nova Gorica
Delpinova ul. 9

Gimnazija
Gimnazija (š)
Umetniška gimnazija
- Likovna smer
- Dramsko gledališka smer

4
4
4

Gimnazija Tolmin
Dijaška ul. 12b

Gimnazija

4

56

Srednja ekonomska in
trgovska šola Nova Gorica
Erjavčeva ul. 8

Trgovec
Administrator
Ekonomski tehnik
Ekonomska gimnazija

Prodajalec
Administrator
Ekonomski tehnik

3
3
4
4

26
26
56
56

Srednja šola Veno Pilon
Ajdovščina
Cesta 5. maja 12

Predšolska vzgoja
Gimnazija

Vzgojitelj predšolskih otrok

4
4

84
84

Računalnikar
Elektrikar
Elektrotehnik
Tehnik računalništva

Računalnikar
Elektrikar
Elektrotehnik
Tehnik računalništva

3
3
4
4

26
26
28
56

28
28

Tehniški šolski center
Nova Gorica
Cankarjeva ul. 10
Elektrotehniška in
računalniška šola
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(se nadaljuje)

Vzgojno izobraževalni
zavod

Trajanje
izobraževanja

Predvideno
št. mest za
novince

Pomočnik v tehnoloških procesih
Obdelovalec lesa
Oblikovalec kovin - orodjar
Inštalater strojnih inštalacij
Avtokaroserist
Avtoserviser
Mehatronik operater
Mizar
Tehnik mehatronike
Strojni tehnik
Logistični tehnik

2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4

16
16
26
26
26
26
26
26
28
28
28

Bolničar-negovalec
Srednja medicinska sestra/
Srednji zdravstvenik

3
4

26
84

4

56

Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Slaščičar
Mesar
Vrtnar
Gastronom hotelir
Hortikulturni tehnik
Kmetijsko-podjetniški tehnik
Naravovarstveni tehnik

2
3
3
3
3
4
4
4

16
26
13
26
26
28
28
28

Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe

Trajanje
izobraževanja

Predvideno
št. mest za
novince

Program

Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe

Strojna, prometna in lesarska
šola

Pomočnik v tehnoloških procesih
Obdelovalec lesa
Oblikovalec kovin - orodjar
Inštalater strojnih inštalacij
Avtokaroserist
Avtoserviser
Mehatronik operater
Mizar
Tehnik mehatronike
Strojni tehnik
Logistični tehnik

Tehniška gimnazija in
zdravstvena šola

Bolničar-negovalec
Zdravstvena nega
Tehniška gimnazija

Biotehniška šola
Šempeter pri Gorici
Ul. padlih borcev 26

Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Slaščičar
Mesar
Vrtnar
Gastronomske in hotelske storitve
Hortikulturni tehnik
Kmetijsko-podjetniški tehnik
Naravovarstveni tehnik

JUGOVZHODNA SLOVENIJA
Vzgojno izobraževalni
zavod
Ekonomska šola Novo mesto
Ulica talcev 3a
Srednja šola in gimnazija

Program

Trgovec
Ekonomski tehnik
Medijski tehnik
Ekonomska gimnazija

Prodajalec
Ekonomski tehnik
Medijski tehnik

3
4
4
4

26
28
28
56

Gimnazija Kočevje
Ljubljanska c. 12

Ekonomski tehnik
Gimnazija

Ekonomski tehnik

4
4

28
56

Gimnazija Novo mesto
Seidlova c. 9

Gimnazija
Gimnazija (š)
Klasična gimnazija

4
4
4

140
18
28

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

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

objave

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

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

16

Srednja šola za gostinstvo
in turizem
Ulica talcev 3

Vzgojno izobraževalni
zavod

Gastronomske in hotelske storitve
Gastronomija in turizem

Gastronom hotelir
Gastronomsko-turistični tehnik

3
4

26
28

Program

Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe

Trajanje
izobraževanja

Predvideno
št. mest za
novince

4

56

Srednja šola Črnomelj
Kidričeva ul. 18a
Gimnazija

Gimnazija

Srednja poklicna in strokovna
šola

Oblikovalec kovin - orodjar
Ekonomski tehnik
Strojni tehnik

Oblikovalec kovin - orodjar
Ekonomski tehnik
Strojni tehnik

3
4
4

26
28
28

Srednja šola Kočevje
Trg zbora odposlancev 22

Obdelovalec lesa
Mizar
Trgovec

Obdelovalec lesa
Mizar
Prodajalec

2
3
3

16
26
26

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
28
84
84

Srednja gradbena in lesarska
šola

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

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

2
2
3
3
3
3
3
4
4
4

16
16
52
26
26
26
26
28
28
28

Srednja strojna šola

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

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

2
3
3
3
3
3
3
3
4

16
26
26
26
26
26
52
26
56

Srednja zdravstvena in
kemijska šola

Bolničar-negovalec
Zdravstvena nega

3
4

26
84

Kemijski tehnik
Farmacevtski tehnik
Kozmetični tehnik

Bolničar-negovalec
Srednja medicinska sestra/
Srednji zdravstvenik
Kemijski tehnik
Farmacevtski tehnik
Kozmetični tehnik

4
4
4

28
56
28

Predšolska vzgoja

Vzgojitelj predšolskih otrok

4

56

Program

Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe

Trajanje
izobraževanja

Predvideno
št. mest za
novince

Šolski center Novo mesto
Šegova ul. 112

Srednja šola Metlika
Partizanski trg 4

KOROŠKA REGIJA
Vzgojno izobraževalni
zavod
Šolski center Ravne na
Koroškem
Na gradu 4

objave

17

Gimnazija

Gimnazija
Gimnazija (š)

4
4

140
18

Trajanje
izobraževanja

Predvideno
št. mest za
novince

(se nadaljuje)

Program

Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe

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

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

2
3
3
3
3
4
4
4

16
26
26
26
26
28
28
28

Srednja ekonomska šola

Trgovec
Ekonomski tehnik
Logistični tehnik

Prodajalec
Ekonomski tehnik
Logistični tehnik

3
4
4

26
28
28

Gimnazija
Gosposvetska c. 2

Gimnazija

4

84

Srednja gostinsko turistična in
lesarska šola
Gosposvetska c. 4

Obdelovalec lesa
Mizar
Gastronomske in hotelske storitve
Gastronomija in turizem

Obdelovalec lesa
Mizar
Gastronom hotelir
Gastronomsko-turistični tehnik

2
3
3
4

16
26
26
28

Srednja zdravstvena šola
Gosposvetska c. 2

Bolničar-negovalec
Zdravstvena nega

Bolničar-negovalec
Srednja medicinska sestra/
Srednji zdravstvenik

3
4

26
84

Srednja šola Muta
Koroška c. 53

Izdelovalec oblačil
Ustvarjalec modnih oblačil
Predšolska vzgoja
Okoljevarstveni tehnik

Izdelovalec oblačil
Ustvarjalec modnih oblačil
Vzgojitelj predšolskih otrok
Okoljevarstveni tehnik

3
4
4
4

26
28
28
28

Trajanje
izobraževanja

Predvideno
št. mest za
novince

Vzgojno izobraževalni
zavod
Srednja šola
Koroška c. 10

Šolski center Slovenj Gradec
Koroška ul. 11

NOTRANJSKO-KRAŠKA REGIJA
Vzgojno izobraževalni
zavod
Srednja gozdarska in
lesarska šola Postojna
Tržaška c. 36

Program

Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe

Gozdar
Mizar
Bolničar-negovalec
Gozdarski tehnik
Zdravstvena nega

Gozdar
Mizar
Bolničar-negovalec
Gozdarski tehnik
Srednja medicinska sestra/
Srednji zdravstvenik

3
3
3
4
4

26
26
26
28
28

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

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

2
3
3
4
4
4

16
26
26
56
28
84

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

Obdelovalec lesa
Pomočnik v tehnoloških procesih

2
2

odvisno od
št. gojencev

Šolski center Postojna
Cesta v Staro vas 2
Srednja šola

objave

18

objave

19

OBALNO-KRAŠKA REGIJA
Trajanje
izobraževanja

Predvideno
št. mest za
novince

Gimnazija

4

16

Gimnazija Gian Rinaldo Carli Gimnazija
Koper
Gimnazijski trg 7

4

16

Gimnazija Koper
Cankarjeva ul. 2

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

4
4
4

84
18

Gimnazija

4

84

Vzgojno izobraževalni
zavod
Gimnazija Antonio Sema
Piran
Portorož, Med vrtovi 8

Gimnazija Piran
Bolniška ul. 11
Pomorski in tehniški
izobraževalni center Portorož
Pot pomorščakov 4
Srednja šola in dijaški dom

Program

Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe

14
14

Elektrotehnik
Plovbni tehnik
Ladijski strojni tehnik
Logistični tehnik

Elektrotehnik
Plovbni tehnik
Ladijski strojni tehnik
Logistični tehnik

4
4
4
4

28
28
28
28

Srednja ekonomsko-poslovna
šola Koper
Martinčev trg 3

Trgovec
Administrator
Ekonomski tehnik
Ekonomska gimnazija

Prodajalec
Administrator
Ekonomski tehnik

3
3
4
4

26
26
56
56

Srednja gostinska in
turistična šola Izola
Ul. Prekomorskih brigad 7

Gastronomske in hotelske storitve
Gastronomija in turizem
Predšolska vzgoja

Gastronom hotelir
Gastronomsko-turistični tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok

3
4
4

26
56
28

Srednja šola Pietro Coppo
Izola
Zustovičeva ul. 6

Avtoserviser
Gastronomske in hotelske storitve
Administrator
Trgovec
Računalnikar
Oblikovalec kovin-orodjar
Ekonomski tehnik

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

3
3
3
3
3
3
4

16
16
16
16
16
16
16

Srednja tehniška šola Koper
Izolska vrata 2

Pomočnik v tehnoloških procesih
Oblikovalec kovin - orodjar
Inštalater strojnih inštalacij
Avtoserviser
Mehatronik operater
Frizer
Računalnikar
Strojni tehnik
Tehniška gimnazija

Pomočnik v tehnoloških procesih
Oblikovalec kovin - orodjar
Inštalater strojnih inštalacij
Avtoserviser
Mehatronik operater
Frizer
Računalnikar
Strojni tehnik

2
3
3
3
3
3
3
4
4

16
26
26
26
26
26
26
28
56

Srednja medicinska sestra/
Srednji zdravstvenik
Kozmetični tehnik

4

56

4

28

Ekonomski tehnik
Aranžerski tehnik

4
4
4

28
28
56

Srednja zdravstvena šola Izola Zdravstvena nega
Polje 41
Kozmetični tehnik
Šolski center Srečka Kosovela
Sežana
Stjenkova ul. 3
Gimnazija in ekonomska šola

Ekonomski tehnik
Aranžerski tehnik
Gimnazija

OPOMBE:
Na Gimnaziji Koper se bo v strokovni del programa Umetniška

objave

gimnazija lahko vključilo še 12 dijakov (vzporedno izobraževanje).

20

OSREDNJESLOVENSKA REGIJA
Program

Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe

Trajanje
izobraževanja

Predvideno
št. mest za
novince

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

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

2
3
3
3
4
4

32
26
52
26
28
28

Gimnazija in veterinarska šola Veterinarski tehnik
Cesta v Mestni log 47
Tehniška gimnazija

Veterinarski tehnik

4
4

56
56

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

Pomočnik v tehnoloških procesih
Pomožni administrator
Računalnikar
Elektrikar
Administrator
Ekonomski tehnik

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

Gimnazija
Gimnazija (š)

4
4

196
18

Gimnazija Jožeta Plečnika
Ljubljana, Šubičeva ul. 1

Gimnazija

4

196

Gimnazija Ledina
Ljubljana, Resljeva c. 12

Gimnazija

4

196

Gimnazija Litija
Bevkova ul. 1c

Gimnazija

4

84

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

4

56

Vzgojno izobraževalni
zavod
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

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

objave

21

Petje - instrument
Jazz - zabavna glasba
- Plesna smer
Balet

Trajanje
izobraževanja

Predvideno
št. mest za
novince

Ekonomski tehnik

4

84

Frizer

Frizer

3

182

Pomočnik pri tehnologiji gradnje
Zidar
Tesar
Upravljalec težke gradbene
mehanizacije
Izvajalec suhomontažne gradnje
Kamnosek
Pečar – polagalec keramičnih oblog

Pomočnik pri tehnologiji gradnje
Zidar
Tesar
Upravljalec težke gradbene
mehanizacije
Izvajalec suhomontažne gradnje
Kamnosek
Pečar – polagalec keramičnih oblog

2
3
3
3

16
26
26
26

3
3
3

26
26
26

Srednja strokovna šola

Gradbeni tehnik
Geodetski tehnik
Ekonomski tehnik
Okoljevarstveni tehnik

Gradbeni tehnik
Geodetski tehnik
Ekonomski tehnik
Okoljevarstveni tehnik

4
4
4
4

84
28
28
28

Srednja medijska in grafična
šola Ljubljana
Pokopališka ul. 33

Grafični operater
Grafični tehnik
Medijski tehnik

Grafični operater
Grafični tehnik
Medijski tehnik

3
4
4

26
28
140

Pomočnik v tehnoloških procesih
Preoblikovalec tekstilij
Izdelovalec oblačil
Klepar-krovec
Oblikovalec kovin - orodjar
Avtoserviser
Avtokaroserist
Mehatronik operater
Logistični tehnik
Ustvarjalec modnih oblačil

Pomočnik v tehnoloških procesih
Preoblikovalec tekstilij
Izdelovalec oblačil
Klepar-krovec
Oblikovalec kovin - orodjar
Avtoserviser
Avtokaroserist
Mehatronik operater
Logistični tehnik
Ustvarjalec modnih oblačil

2
2
3
3
3
3
3
3
4
4

32
16
26
13
26
104
26
26
28
28

4

56

Program

Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe

Srednja ekonomska šola
Ljubljana
Roška c. 2

Ekonomski tehnik

Srednja frizerska šola
Ljubljana
Litostrojska c. 53

Vzgojno izobraževalni
zavod

Srednja gradbena, geodetska
in ekonomska šola Ljubljana
Dunajska c. 102
Srednja poklicna šola

Srednja poklicna in strokovna
šola Bežigrad-Ljubljana
Ptujska ul. 6
Srednja poklicna in strokovna
šola Bežigrad

Srednja šola Domžale
Cesta talcev 12
Gimnazija

Gimnazija

Poklicna in strokovna šola

Trgovec
Inštalater strojnih inštalacij
Avtoserviser
Tehnik računalništva

Prodajalec
Inštalater strojnih inštalacij
Avtoserviser
Tehnik računalništva

3
3
3
4

26
26
26
28

Srednja šola Josipa Jurčiča
Ivančna Gorica
Cesta II. grupe odredov 38

Trgovec
Ekonomski tehnik
Gimnazija

Podajalec
Ekonomski tehnik

3
4
4

26
56
84

Srednja šola tehniških strok
Šiška
Ljubljana, Litostrojska c. 51

Elektrikar
Računalnikar
Tehnik mehatronike

Elektrikar
Računalnikar
Tehnik mehatronike

3
3
4

84
26
56

Srednja šola za farmacijo,
kozmetiko in zdravstvo

Farmacevtski tehnik
Tehnik laboratorijske biomedicine

Farmacevtski tehnik
Tehnik laboratorijske biomedicine

4
4

84
28

objave

22

Ljubljana, Zdravstvena pot 1

Zobotehnik
Kozmetični tehnik

Zobotehnik
Kozmetični tehnik

4
4

56
56

Srednja šola za gostinstvo
in turizem v Ljubljani
Preglov trg 9

Gastronomske in hotelske storitve
Gastronomija in turizem

Gastronom hotelir
Gastronomsko-turistični tehnik

3
4

52
112

Program

Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe

Trajanje
izobraževanja

Predvideno
št. mest za
novince

Vzgojno izobraževalni
zavod
Srednja šola za oblikovanje
in fotografijo Ljubljana
Gosposka ul. 18

Tehnik oblikovanja
Fotografski tehnik
Umetniška gimnazija
- Likovna smer

Tehnik oblikovanja
Fotografski tehnik

4
4
4

84
28
56

Srednja trgovska šola
Ljubljana
Poljanska c. 28a

Trgovec
Aranžerski tehnik

Prodajalec
Aranžerski tehnik

3
4

78
56

Srednja upravnoadministrativna šola
Ljubljana
Zdravstvena pot 10

Administrator
Ekonomski tehnik

Administrator
Ekonomski tehnik

3
4

52
112

Srednja vzgojiteljska šola
in gimnazija Ljubljana
Kardeljeva ploščad 16

Predšolska vzgoja
Gimnazija
Umetniška gimnazija
- Plesna smer
Sodobni ples
- Dramsko gledališka smer

Vzgojitelj predšolskih otrok

4
4
4

84
56

Bolničar-negovalec
Zdravstvena nega

Bolničar-negovalec
Srednja medicinska sestra/
Srednji zdravstvenik

Srednja zdravstvena šola
Ljubljana
Poljanska c. 61

28
28
3
4

26
224

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

112
28
28

4

140

Šolski center Rudolfa Maistra
Kamnik
Novi trg 41a
Gimnazija

Gimnazija

Srednja ekonomska šola

Ekonomski tehnik
Predšolska vzgoja

Ekonomski tehnik
Vzgojitelj predšolskih otrok

4
4

56
28

Ekonomski tehnik
Tehnik elektronskih komunikacij

Ekonomski tehnik
Tehnik elektronskih komunikacij

4
4

112
84

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

odvisno od
št. gojencev

Zavod za gluhe in naglušne
Ljubljana

Pomočnik v tehnoloških procesih
Obdelovalec lesa

Pomočnik v tehnoloških procesih
Obdelovalec lesa

3
3

po odločbah
o usmeritvi

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

objave

23

Vojkova c. 74

Izdelovalec oblačil
Mizar
Grafični operater
Oblikovalec kovin - orodjar
Računalnikar
Medijski tehnik
Grafični tehnik

Izdelovalec oblačil
Mizar
Grafični operater
Oblikovalec kovin - orodjar
Računalnikar
Medijski tehnik
Grafični tehnik

Program

Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe

Zavod za slepo in slabovidno
mladino Ljubljana
Langusova ul. 8

Administrator
Ekonomski tehnik

Zavod za vzgojo in
izobraževanje Logatec
Tržaška c. 63

Pomočnik v tehnoloških procesih
Obdelovalec lesa

Vzgojno izobraževalni
zavod

4
4
4
4
4
5
5

Trajanje
izobraževanja

Predvideno
št. mest za
novince

Administrator
Ekonomski tehnik

4
5

po odločbah
o usmeritvi

Pomočnik v tehnoloških procesih
Obdelovalec lesa

2
2

odvisno od
št. gojencev

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.

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.

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).

Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana izvaja prilagojene
programe, namenjene le slepim in slabovidnim. Šolanje v vseh programih
je zaradi prilagoditev podaljšano.

PODRAVSKA REGIJA
Vzgojno izobraževalni
zavod
Biotehniška šola Maribor
Vrbanska c. 30

Program

Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe

Trajanje
izobraževanja

Predvideno
št. mest za
novince

Vrtnar
Cvetličar
Gospodar na podeželju
Mehanik kmetijskih in delovnih
strojev
Kmetijsko-podjetniški tehnik
Hortikulturni tehnik
Naravovarstveni tehnik
Veterinarski tehnik

Vrtnar
Cvetličar
Gospodar na podeželju
Mehanik kmetijskih in delovnih
strojev
Kmetijsko-podjetniški tehnik
Hortikulturni tehnik
Naravovarstveni tehnik
Veterinarski tehnik

3
3
3
3

26
26
26
26

4
4
4
4

28
28
28
28

Farmacevtski tehnik
Kemijski tehnik

4
4
4

28
28
28

Gimnazija in srednja kemijska Farmacevtski tehnik
šola Ruše
Kemijski tehnik
Šolska ul. 16
Gimnazija
Gimnazija Ormož
Hardek 5a

Gimnazija

4

56

Gimnazija Ptuj
Volkmerjeva c. 15

Gimnazija
Gimnazija (š)

4
4

168
18

II. gimnazija Maribor
Trg Miloša Zidanška 1

Gimnazija
Gimnazija (š)

4
4

168
18

III. gimnazija Maribor
Gosposvetska c. 4

Predšolska vzgoja
Gimnazija

Vzgojitelj predšolskih otrok

4
4

56
168

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

Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Pek

Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Pek

2
3

32
26

objave

24

Slaščičar
Mlekar
Mesar
Živilsko prehranski tehnik
Konservatorij za glasbo in
balet Maribor
Mladinska ul. 12

Vzgojno izobraževalni
zavod

Slaščičar
Mlekar
Mesar
Živilsko prehranski tehnik

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

3
3
3
4

52
15
26
28

4

28

Trajanje
izobraževanja

Predvideno
št. mest za
novince

Program

Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe

Obdelovalec lesa
Mizar
Lesarski tehnik

Obdelovalec lesa
Mizar
Lesarski tehnik

2
3
4

16
52
28

Prometna šola Maribor
Preradovičeva ul. 33
Srednja prometna šola in
dijaški dom

Logistični tehnik
Tehnik varovanja

Logistični tehnik
Tehnik varovanja

4
4

56
56

Prva gimnazija Maribor
Trg generala Maistra 1

Gimnazija
Klasična gimnazija

4
4

140
56

Srednja ekonomska šola
Maribor
Trg Borisa Kidriča 3

Ekonomski tehnik
Ekonomska gimnazija

Ekonomski tehnik

4
4

84
84

Poklicna in strokovna šola

Elektrikar
Računalnikar
Elektrotehnik
Tehnik računalništva

Elektrikar
Računalnikar
Elektrotehnik
Tehnik računalništva

3
3
4
4

26
26
56
84

Strokovna gimnazija

Tehniška gimnazija

4

56

Srednja gradbena šola in
gimnazija Maribor
Smetanova ul. 35

Pomočnik pri tehnologiji gradnje
Zidar
Tesar
Pečar – polagalec keramičnih oblog
Polagalec talnih oblog
Slikopleskar - črkoslikar
Izvajalec suhomontažne gradnje
Dimnikar
Gradbeni tehnik
Okoljevarstveni tehnik
Tehniška gimnazija

Pomočnik pri tehnologiji gradnje
Zidar
Tesar
Pečar – polagalec keramičnih oblog
Polagalec talnih oblog
Slikopleskar - črkoslikar
Izvajalec suhomontažne gradnje
Dimnikar
Gradbeni tehnik
Okoljevarstveni tehnik

2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4

16
26
26
26
26
26
26
26
56
28
56

Srednja šola Slovenska
Bistrica
Ulica dr. Jožeta Pučnika 21

Trgovec
Ekonomski tehnik
Gimnazija

Prodajalec
Ekonomski tehnik

3
4
4

26
56
56

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

Gastronomske in hotelske storitve
Gastronomija in turizem

Gastronom hotelir
Gastronomsko-turistični tehnik

3
4

78
112

Srednja šola za oblikovanje
Maribor
Park mladih 8

Frizer
Tehnik oblikovanja
Medijski tehnik

Frizer
Tehnik oblikovanja
Medijski tehnik

3
4
4

78
56
56

Prodajalec
Administrator
Ekonomski tehnik

3
3
4

52
26
28

Lesarska šola Maribor
Lesarska ul. 2
Srednja poklicna in strokovna
šola

Srednja elektro-računalniška
šola Maribor
Smetanova ul. 6

Srednja trgovska šola Maribor Trgovec
Mladinska ul. 14
Administrator
Ekonomski tehnik

objave

25

Aranžerski tehnik

Aranžerski tehnik

4

28

Bolničar-negovalec
Zdravstvena nega

3
4

26
112

Kozmetični tehnik

Bolničar-negovalec
Srednja medicinska sestra/
Srednji zdravstvenik
Kozmetični tehnik

4

28

Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Gospodar na podeželju

Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Gospodar na podeželju

2
3

16
26

Program

Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe

Trajanje
izobraževanja

Predvideno
št. mest za
novince

Cvetličar
Vrtnar
Kmetijsko-podjetniški tehnik
Okoljevarstveni tehnik
Hortikulturni tehnik

Cvetličar
Vrtnar
Kmetijsko-podjetniški tehnik
Okoljevarstveni tehnik
Hortikulturni tehnik

3
3
4
4
4

26
26
28
28
28

Trgovec
Ekonomski tehnik

Prodajalec
Ekonomski tehnik

Aranžerski tehnik
Ekonomska gimnazija

Aranžerski tehnik

3
4
4
4

26
56
28
56

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
Klepar-krovec
Izdelovalec kovinskih konstrukcij
Inštalater strojnih inštalacij
Avtoserviser
Avtokaroserist
Metalurg
Strojni tehnik

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

2
3
3
3
3
3
3
3
4

16
26
26
26
26
26
26
26
28

Tehniški šolski center Maribor
Zolajeva ul. 12
Srednja šola in dijaški dom
Pomočnik v tehnoloških procesih
Oblikovalec kovin - orodjar
Inštalater strojnih inštalacij
Izdelovalec kovinskih konstrukcij
Mehatronik operater
Avtoserviser
Avtokaroserist
Metalurg
Strojni tehnik
Tehnik mehatronike

Pomočnik v tehnoloških procesih
Oblikovalec kovin - orodjar
Inštalater strojnih inštalacij
Izdelovalec kovinskih konstrukcij
Mehatronik operater
Avtoserviser
Avtokaroserist
Metalurg
Strojni tehnik
Tehnik mehatronike

2
3
3
3
3
3
3
3
4
4

16
26
26
26
26
78
26
26
56
28

Srednja zdravstvena in
kozmetična šola Maribor
Trg Miloša Zidanška 3

Šolski center Ptuj
Volkmerjeva c. 19
Biotehniška šola
(se nadaljuje)

Vzgojno izobraževalni
zavod

Ekonomska šola

OPOMBE:
Na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor se bo v strokovni del

programa Umetniška gimnazija lahko vključilo še 28 dijakov
(vzporedno izobraževanje).

POMURSKA REGIJA
Vzgojno izobraževalni
zavod

Program

Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe

Trajanje
izobraževanja

Predvideno
št. mest za
novince

Biotehniška šola Rakičan
Murska Sobota,

Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Gospodar na podeželju

Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Gospodar na podeželju

2
3

16
13

objave

26

Lendavska ul. 3, Rakičan

Vrtnar
Kmetijsko-podjetniški tehnik
Hortikulturni tehnik

Vrtnar
Kmetijsko-podjetniški tehnik
Hortikulturni tehnik

3
4
4

13
28
28

Dvojezična srednja šola
Lendava
Kolodvorska ul. 2e

Gastronomske in hotelske storitve
Administrator
Avtoserviser
Pečar - polagalec keramičnih oblog
Elektrikar
Trgovec
Oblikovalec kovin - orodjar
Inštalater strojnih inštalacij
Mehatronik operater
Ekonomski tehnik
Strojni tehnik
Gimnazija

Gastronom hotelir
Administrator
Avtoserviser
Pečar - polagalec keramičnih oblog
Elektrikar
Prodajalec
Oblikovalec kovin - orodjar
Inštalater strojnih inštalacij
Mehatronik operater
Ekonomski tehnik
Strojni tehnik

3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
44

Trajanje
izobraževanja

Predvideno
št. mest za
novince

Vzgojno izobraževalni
zavod
Ekonomska šola Murska
Sobota
Noršinska ul. 13
Srednja šola in gimnazija

Program

Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe

Administrator
Trgovec
Ekonomski tehnik
Logistični tehnik
Ekonomska gimnazija

Administrator
Prodajalec
Ekonomski tehnik
Logistični tehnik

3
3
4
4
4

26
26
56
28
56

Gimnazija Franca Miklošiča
Ljutomer
Prešernova ul. 34

Predšolska vzgoja
Gimnazija

Vzgojitelj predšolskih otrok

4
4

56
112

Gimnazija Murska Sobota
Šolsko naselje 12

Gimnazija
Gimnazija (š)

4
4

112
18

Srednja poklicna in tehniška
šola Murska Sobota
Šolsko naselje 12

Pomočnik v tehnoloških procesih
Inštalater strojnih inštalacij
Avtoserviser
Mizar
Elektrikar
Računalnikar
Okoljevarstveni tehnik
Strojni tehnik
Tehnik računalništva
Elektrotehnik

Pomočnik v tehnoloških procesih
Inštalater strojnih inštalacij
Avtoserviser
Mizar
Elektrikar
Računalnikar
Okoljevarstveni tehnik
Strojni tehnik
Tehnik računalništva
Elektrotehnik

2
3
3
3
3
3
4
4
4
4

16
26
26
26
26
26
28
28
56
28

Srednja šola za gostinstvo
in turizem Radenci
Mladinska ul. 5

Gastronomske in hotelske storitve
Gastronomija in turizem

Gastronom hotelir
Gastronomsko-turistični tehnik

3
4

26
56

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

Bolničar-negovalec
Zdravstvena nega

Bolničar-negovalec
Srednja medicinska sestra/
Srednji zdravstvenik
Kozmetični tehnik

3
4

26
112

4

28

Trajanje
izobraževanja

Predvideno
št. mest za
novince

4
4

140
28

4

84

4
4

140
28

Kozmetični tehnik

SAVINJSKA REGIJA
Vzgojno izobraževalni
zavod
Gimnazija Celje-Center
Kosovelova ul. 1

I. gimnazija v Celju
Kajuhova ul. 2

objave

Program
Gimnazija
Umetniška gimnazija
- Likovna smer
Predšolska vzgoja
Gimnazija
Umetniška gimnazija

Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe

Vzgojitelj predšolskih otrok

27

- Glasbena smer
Petje - instrument
Gimnazija (š)
Klasična gimnazija
Poslovno-komercialna šola
Celje
Kosovelova ul. 4
Poklicna in strokovna šola

Srednja ekonomska šola
Celje
Vodnikova ul. 10

Vzgojno izobraževalni
zavod
Srednja šola za gostinstvo
in turizem Celje
Kosovelova ul. 2

18
28

Administrator
Trgovec
Ekonomski tehnik

Administrator
Prodajalec
Ekonomski tehnik

3
3
4

26
52
56

Ekonomski tehnik
Ekonomska gimnazija

Ekonomski tehnik

4
4

56
84

Program

Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe

Trajanje
izobraževanja

Predvideno
št. mest za
novince

Gastronomske in hotelske storitve
Gastronomija in turizem

Gastronom hotelir
Gastronomsko-turistični tehnik

3
4

52
84

3
4

52
140

Kozmetični tehnik

Bolničar-negovalec
Srednja medicinska sestra/
Srednji zdravstvenik
Kozmetični tehnik

4

28

Vrtnar
Cvetličar
Hortikulturni tehnik
Aranžerski tehnik

Vrtnar
Cvetličar
Hortikulturni tehnik
Aranžerski tehnik

3
3
4
4

26
26
28
28

4
4

112
28

Srednja zdravstvena šola Celje Bolničar-negovalec
Ipavčeva ul. 10
Zdravstvena nega

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

4
4

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
Pečar – polagalec keramičnih oblog
Izvajalec suhomontažne gradnje
Gradbeni tehnik
Okoljevarstveni tehnik

Pomočnik pri tehnologiji gradnje
Zidar
Tesar
Pečar – polagalec keramičnih oblog
Izvajalec suhomontažne gradnje
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
Klepar-krovec
Mehatronik operater
Tehnik mehatronike
Strojni tehnik
Medijski tehnik

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

2
3
3
3
3
4
4
4

16
26
26
26
26
28
56
56

Srednja šola za storitvene
dejavnosti in logistiko
Ljubljanska c. 17

Preoblikovalec tekstilij
Izdelovalec oblačil
Avtoserviser
Avtokaroserist
Frizer

Preoblikovalec tekstilij
Izdelovalec oblačil
Avtoserviser
Avtokaroserist
Frizer

2
3
3
3
3

16
26
52
26
78

objave

28

Šolski center Rogaška Slatina
Steklarska ul. 1

Ustvarjalec modnih oblačil
Logistični tehnik

Ustvarjalec modnih oblačil
Logistični tehnik

4
4

28
56

Steklar
Tehnik steklarstva
Tehnik optik
Gimnazija

Steklar
Tehnik steklarstva
Tehnik optik

3
4
4
4

26
28
28
56

4

56

3
3
4

26
26
28

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

Oblikovalec kovin - orodjar
Inštalater strojnih inštalacij
Strojni tehnik

Vzgojno izobraževalni
zavod

Program

Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe

Trajanje
izobraževanja

Predvideno
št. mest za
novince

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

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

2
3

32
26

3
3
4
4
4

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
28

Rudarska šola

Geostrojnik rudar
Geotehnik
Okoljevarstveni tehnik

Geostrojnik rudar
Geotehnik
Okoljevarstveni tehnik

3
4
4

26
28
28

Strojna šola

Pomočnik v tehnoloških procesih
Oblikovalec kovin - orodjar
Inštalater strojnih inštalacij
Avtoserviser
Mehatronik operater
Strojni tehnik

Pomočnik v tehnoloških procesih
Oblikovalec kovin - orodjar
Inštalater strojnih inštalacij
Avtoserviser
Mehatronik operater
Strojni tehnik

2
3
3
3
3
4

16
26
26
26
26
28

Šola za storitvene dejavnosti

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

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

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3

OPOMBE:
Na I. gimnaziji v Celju se bo v strokovni del programa Umetniška
gimnazija lahko vključilo še 16 dijakov (vzporedno izobraževanje).

objave

Na Šolskem centru Velenje, Gimnazija, se bo v strokovni del
programa Umetniška gimnazija lahko vključilo še 12 dijakov
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(vzporedno izobraževanje).

SPODNJEPOSAVSKA REGIJA
Vzgojno izobraževalni
zavod
Ekonomska in trgovska šola
Brežice
Bizeljska c. 45
Poklicna in strokovna šola

Program

Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe

Trgovec
Ekonomski tehnik
Logistični tehnik
Tehnik varovanja

Prodajalec
Ekonomski tehnik
Logistični tehnik
Tehnik varovanja

Gimnazija Brežice
Trg izgnancev 14

Gimnazija
Ekonomska gimnazija

Vzgojno izobraževalni
zavod

Program

Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe

Trajanje
izobraževanja

Predvideno
št. mest za
novince

3
4
4
4

26
56
28
28

4
4

112
28

Trajanje
izobraževanja

Predvideno
št. mest za
novince

4

56

Šolski center Krško - Sevnica
Cesta krških žrtev 131
Gimnazija Krško

Tehniška gimnazija

Srednja poklicna in strokovna
šola Krško

Pomočnik v tehnoloških procesih
Elektrikar
Oblikovalec kovin - orodjar
Avtoserviser
Strojni tehnik
Elektrotehnik
Tehnik računalništva

Pomočnik v tehnoloških procesih
Elektrikar
Oblikovalec kovin - orodjar
Avtoserviser
Strojni tehnik
Elektrotehnik
Tehnik računalništva

2
3
3
3
4
4
4

16
26
26
26
28
28
28

Srednja šola Sevnica
Savska c. 2

Mizar
Frizer

Mizar
Frizer

3
3

26
26

Program

Naziv poklicne/strokovne
izobrazbe

Trajanje
izobraževanja

Predvideno
št. mest za
novince

ZASAVSKA REGIJA
Vzgojno izobraževalni
zavod
Gimnazija in ekonomska
srednja šola Trbovlje
Gimnazijska c. 10

Ekonomski tehnik
Gimnazija

Ekonomski tehnik

4
4

56
84

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
Srednja medicinska sestra/
Srednji zdravstvenik

2
3
3
4

16
26
26
56

Srednja tehniška in poklicna
šola Trbovlje
Šuštarjeva kolonija 7a

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

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

2
3
3
3
4
4
4

16
26
26
26
28
28
28

objave
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RAZMESTITEV PROGRAMOV IN OBSEG VPISA
V PROGRAME ZASEBNIH ŠOL ZA ŠOLSKO LETO 2011/2012

Program

Trajanje
izobraževanja

Predvideno
št. mest za
novince

EURO šola Ljubljana*
Litostrojska c. 40

Gimnazija

4

56

Škofijska gimnazija Vipava*
Goriška c. 29

Gimnazija

4

91

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

112

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

Gimnazija

4

56

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

Klasična gimnazija

4

140

Vzgojno izobraževalni
zavod

OPOMBE:
V Zavodu sv. Stanislava, na Škofijski klasični gimnaziji, so 4 oddelki (112 vpisnih mest) namenjeni 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.

objave
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PRILOGA II
RAZPIS ZA VPIS V PROGRAME POKLICNO-TEHNIŠKO
IZOBRAŽEVANJA V ŠOLSKEM LETU 2011/2012
I. POGLAVJE
INFORMACIJE O SPLOŠNIH IN POSEBNIH VPISNIH POGOJIH, ROKIH ZA PRIJAVE
IN VPIS TER MERILIH ZA IZBIRO
I.1. SPLOŠNI IN POSEBNI POGOJI ZA VPIS
V programe poklicno-tehniškega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil ustrezni program srednjega
poklicnega izobraževanja oziroma njemu ustrezen program po prejšnjih predpisih oziroma je pridobil ustrezni naziv
srednje poklicne izobrazbe, hkrati pa izpolnjuje tudi druge pri posameznih programih navedene pogoje.
Posebni pogoj, ki se zahteva pred vpisom v nekatere programe poklicno-tehniškega izobraževanja, je psihofizična sposobnost pa
tudi ustrezne delovne izkušnje. Psihofizične sposobnosti kandidat dokazuje z zdravniškim potrdilom. Z njim dokaže, da ni
zdravstvenih ovir za izobraževanje po posameznem programu. Delovne izkušnje kandidat dokazuje s potrdilom delodajalca ali
delovno knjižico.
V nadaljevanju so navedeni posebni pogoji, potrebni za vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja. Za programe, kjer je
to posebej navedeno, je treba ob prijavi priložiti zdravniško potrdilo oziroma dokazilo o ustreznih delovnih izkušnjah.
- Avtoservisni tehnik: pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe s področja
a) avtoservisne dejavnosti: avtoserviser, avtokaroserist, avtomehanik, avtoklepar in avtoličar;
b) strojništva, elektrotehnike in računalništva: finomehanik, inštalater strojnih instalacij, klepar-krovec, konstrukcijski
mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin-orodjar,
urar, elektrikar, elektrikar elektronik, elektrikar energetik, mehatronik operater ali računalnikar in najmanj triletne
delovne izkušnje v avtoservisni dejavnosti.
- Ekonomski tehnik: pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: prodajalec, administrator;
- Elektrotehnik: pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: elektrikar, elektrikar energetik,
elektrikar elektronik, mehatronik operater, računalnikar, avtoserviser, avtomehanik ali drugi nazivi srednje poklicne
izobrazbe z najmanj tremi leti delovnih izkušenj na področju elektrotehnike;
- Gastronomija: pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: gastronom hotelir, kuhar, natakar,
kuhar-natakar, oskrbnik, kmetovalka-gospodinja, pek, slaščičar, slaščičar-konditor;
- Geotehnik: pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe geostrojnik rudar, rudar, strojnik
gradbene mehanizacije, izvajalec suhomontažne gradnje, avtomehanik, avtoklepar, avtoličar, avtoserviser, avtokaroserist,
klepar-krovec, finomehanik, inštalater strojnih instalacij, strojni mehanik, orodjar, oblikovalec kovin, oblikovalec kovinorodjar, konstrukcijski mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, zlatar, urar, mehatronik operater, zidar, tesar,
kamnosek, elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, mehanik kmetijskih in delovnih strojev, kmetijski
mehanik, ali drugi nazivi srednje poklicne izobrazbe z najmanj tremi leti delovnih izkušenj na področju geotehnike.
Kandidat mora predložiti zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po
programu (zdrava hrbtenica, dober vid in sluh);
- Gradbeni tehnik: pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: strojnik gradbene mehanizacije,
izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar, kamnosek, pečar-keramik, črkoslikar, dimnikar, zidar, tesar;
- Grafični tehnik: pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: avtoserviser, avtomehanik,
elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, grafičar, grafični operater, inštalater strojnih instalacij, konstrukcijski
mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, mehanik kmetijskih in delovnih strojev, kmetijski mehanik, mehatronik
operater, oblikovalec kovin-orodjar, oblikovalec kovin, orodjar, računalnikar, strojnik gradbene mehanizacije, pa tudi,
kdor ima srednjo poklicno izobrazbo in pridobljeno eno izmed naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij – tiskar za
ploski tisk ali tiskar za globoki tisk;
- Hortikulturni tehnik: pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe vrtnar ali cvetličar;
- Kmetijsko-podjetniški tehnik: pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe kmetovalec,
gospodar na podeželju, kmetovalka-gospodinja, kmetijski mehanik, mehanik kmetijskih in delovnih strojev, gozdar,
cvetličar ali vrtnar;
- Lesarski tehnik: pridobljen naziv srednje poklicne izobrazbe mizar, tapetnik ali drugi naziv srednje poklicne izobrazbe z
najmanj tremi leti delovnih izkušenj na področju lesarstva;
- Logistični tehnik: pridobljen naziv katerekoli srednje poklicne izobrazbe;
- Strojni tehnik: pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: avtomehanik, avtoklepar,
avtoserviser, avtokaroserist , avtoličar, klepar-krovec, finomehanik, inštalater strojnih instalacij, konstrukcijski mehanik,
izdelovalec kovinskih konstrukcij, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin-orodjar, urar, zlatar,
mehatronik operater, elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, strojnik gradbene mehanizacije, rudar,
geostrojnik rudar, kmetijski mehanik in mehanik kmetijskih strojev in naprav;
- Tehnik mehatronike: pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: mehatronik operater,
elektrikar energetik, elektrikar elektronik, elektrikar, računalnikar, avtoserviser, avtomehanik, orodjar, oblikovalec kovin,
oblikovalec kovin – orodjar, strojni mehanik, finomehanik, inštalater strojnih instalacij, izdelovalec kovinskih

29

-

konstrukcij, urar, zlatar, strojnik gradbene mehanizacije, grafičar, grafični operater, mehanik kmetijskih delovnih strojev,
kmetijski mehanik;
Tehnik računalništva: pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: elektrikar, elektrikar
energetik, elektrikar elektronik, računalnikar, mehatronik operater, avtoserviser, avtomehanik ali drugi naziv srednje
poklicne izobrazbe z najmanj tremi leti delovnih izkušenj na področju računalništva;
Ustvarjalec modnih oblačil: pridobljen naziv katerekoli srednje poklicne izobrazbe;
Zdravstvena nega: pridobljen naziv srednje poklicne izobrazbe bolničar-negovalec;
Živilsko-prehranski tehnik: pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: mlekar, pek,
slaščičar, slaščičar-konditor, mesar, kuhar, natakar, kuhar-natakar, oskrbnik, gastronom hotelir, kmetovalka-gospodinja,
kmetovalec, gospodar na podeželju, elektrikar, elektrikar elektronik, elektrikar energetik, mehatronik operater, inštalater
strojnih instalacij, oblikovalec kovin, orodjar, oblikovalec kovin-orodjar ali prodajalec z najmanj tremi leti delovnih
izkušenj pri prodaji živil.

Izobraževanje po teh programih traja dve leti, zaključi pa se s poklicno maturo. Tako o posebnostih posameznih programov
kot tudi 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 posamezne študijske programe 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.

I.2. PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI
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.
Kandidati, ki se nameravajo vpisati v te programe, se za izbrani program, za vpis v katerega poleg splošnih izpolnjujejo tudi
druge pogoje, prijavijo s prijavnico z oznako MŠŠ-2-1,20/08 za vpis v 1. letnik srednjega izobraževanja, ki je na voljo na
spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport na naslovu:
http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/#c671. Prijavnico z oznako DZS
1,20 lahko kupijo tudi v knjigarnah.
Vsak kandidat odda samo eno izpolnjeno prijavnico. Izpolnjeno prijavnico posredujejo izbrani srednji šoli do 2. junija 2011.
Ob prijavi za vpis v programe, za katere je to posebej navedeno v poglavju I.1., je treba priložiti zdravniško potrdilo.
Po končanem prijavnem roku bo Ministrstvo za šolstvo in šport najkasneje do 13. junija 2011 na svojih spletnih straneh objavilo
informacijo o številu prijav za vpis (skupaj s številom razpisanih mest) v navedene programe po šolah. Če ne bo dovolj
prijavljenih kandidatov, bo srednja šola pred koncem roka za prenos prijav obvestila kandidate, da v šolskem letu 2011/2012
izobraževanja po tem programu ne bo organizirala.
V roku prijavljeni kandidati 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 21. junija 2011 prenesli na drugo srednjo šolo. Vse šole jih
bodo, ne glede na število že prejetih prijav, sprejemale do 21. junija 2011. Po tem roku prijav ne bo mogoče prenašati, dokler
postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan.
Vse dodatne informacije kandidati dobijo na izbrani šoli.

I. 3. VPIS IN ROKI
Vpis in izbira kandidatov, ki so se prijavili do 2. junija 2011, bosta potekali na šolah do 21. julija 2011. O datumu in uri
vpisa bodo kandidate obveščale šole. Šole, ki bodo po 21. juliju 2011 imele še prosta mesta, bodo sprejemale prijave oz.
vpisovale do zasedbe prostih mest, vendar najkasneje do 31. avgusta 2011.

I. 4. OMEJITEV VPISA, MERILA ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA IN IZBIRNI POSTOPEK
1. OMEJITEV VPISA IN ROKI:
Če bo na šoli število prijavljenih kandidatov za vpis v posamezni program poklicno-tehniškega izobraževanja tudi po 21. juniju
2011 bistveno večje od razpisanega števila mest v tem programu, bo šola s soglasjem ministra za šolstvo in šport sprejela sklep o
omejitvi vpisa. O tem bodo kandidati (s strani šol) obveščeni najpozneje do 11. julija 2011. Tega dne bo tudi Ministrstvo za
šolstvo in šport na svojih spletnih straneh objavilo, katere šole bodo (v katerih programih) omejile vpis za šolsko leto 2011/2012.
2. MERILA ZA IZBIRO:
Prijavljene kandidate šola izbere na podlagi točk, pridobljenih z:
- učnim uspehom iz slovenščine (madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika), matematike in splošni učnim uspehom v
1., 2. in 3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja, pri čemer dijak lahko dobi največ 45 točk; kandidatom, ki so zaključili
srednje poklicno izobraževanje po programu, katerega predmetnik v posameznem letniku ne vključuje matematike, se v postopku
omejitve kot nadomestilo za to oceno upošteva oceno pri tem predmetu v zadnjem letniku, ko se po tem programu predmet še
izvaja;
-učnim uspehom iz slovenščine (madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika), strokovnega predmeta in splošnim
uspehom pri zaključnem izpitu srednjega poklicnega izobraževanja, pri čemer dijak lahko dobi največ 15 točk.
3. IZBIRNI POSTOPEK:
Šole, ki bodo omejile vpis, bodo v izbirnem postopku sprejele kandidate na vsa razpisana mesta.
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II. POGLAVJE
INFORMACIJA O RAZMESTITVI PROGRAMOV POKLICNO-TEHNIŠKEGA
IZOBRAŽEVANJA IN OBSEGU VPISA V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO
2011/2012
GORENJSKA REGIJA

Program

Naziv strokovne izobrazbe

Predvideno
št. mest za
novince

Hortikulturni tehnik
Kmetijsko-podjetniški tehnik
Živilsko prehranski tehnik

Hortikulturni tehnik
Kmetijsko-podjetniški tehnik
Živilsko prehranski tehnik

28
14
14

Ekonomsko-trgovska šola
Cesta Staneta Žagarja 33
Gradbeno-storitvena šola
Cesta Staneta Žagarja 33
Srednja gostinska in turistična šola
Radovljica
Kranjska c. 24

Ekonomski tehnik

Ekonomski tehnik

28

Gradbeni tehnik

Gradbeni tehnik

28

Gastronomija

Gastronomski tehnik

28

Srednja šola Jesenice
Ul. bratov Rupar 2

Ekonomski tehnik

Ekonomski tehnik

14

Srednja šola za strojništvo

Avtoservisni tehnik
Strojni tehnik

Avtoservisni tehnik
Strojni tehnik

28
28

Srednja šola za lesarstvo
Kidričeva c. 59

Lesarski tehnik

Lesarski tehnik

28

Elektrotehnik
Tehnik računalništva
Tehnik mehatronike

Elektrotehnik
Tehnik računalništva
Tehnik mehatronike

28
28
28

Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Naziv strokovne izobrazbe

Srednja ekonomska in trgovska šola
Nova Gorica
Erjavčeva ul. 8

Ekonomski tehnik

Ekonomski tehnik

28

Elektrotehnik
Tehnik računalništva

Elektrotehnik
Tehnik računalništva

28
28

Vzgojno izobraževalni zavod
Biotehniški center Naklo
Strahinj 99
Srednja šola

Ekonomsko-storitveni izobraževalni
center Kranj
Kidričeva c. 65

Šolski center Škofja Loka
Podlubnik 1b

Tehniški šolski center Kranj
Kidričeva c. 55
Strokovna in poklicna šola

GORIŠKA REGIJA
Predvideno
št. mest za
novince

Tehniški šolski center Nova Gorica
Cankarjeva ul. 10
Elektrotehniška in računalniška šola
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Predvideno
št. mest za
novince

Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Naziv strokovne izobrazbe

Strojna, prometna in lesarska šola

Avtoservisni tehnik
Lesarski tehnik
Strojni tehnik
Tehnik mehatronike

Avtoservisni tehnik
Lesarski tehnik
Strojni tehnik
Tehnik mehatronike

14
14
28
28

Biotehniška šola
Šempeter pri Gorici,
Ul. padlih borcev 26

Živilsko prehranski tehnik

Živilsko prehranski tehnik

28

JUGOVZHODNA SLOVENIJA
Predvideno
št. mest za
novince

Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Naziv strokovne izobrazbe

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

Ekonomski tehnik

Ekonomski tehnik

28

Kmetijska šola Grm in biotehniška
gimnazija

Hortikulturni tehnik
Kmetijsko-podjetniški tehnik

Hortikulturni tehnik
Kmetijsko-podjetniški tehnik

28
28

Srednja šola za gostinstvo in turizem
Ulica talcev 3

Gastronomija

Gastronomski tehnik

28

Srednja šola Kočevje
Trg zbora odposlancev 22

Ekonomski tehnik

Ekonomski tehnik

28

Srednja elektro šola in tehniška
gimnazija

Elektrotehnik
Tehnik računalništva

Elektrotehnik
Tehnik računalništva

28
28

Srednja gradbena in lesarska šola

Lesarski tehnik

Lesarski tehnik

28

Srednja strojna šola

Avtoservisni tehnik
Strojni tehnik

Avtoservisni tehnik
Strojni tehnik

28
28

Srednja zdravstvena in kemijska šola

Zdravstvena nega

Srednja medicinska sestra/
srednji zdravstvenik

28

Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Naziv strokovne izobrazbe

Šolski center Ravne na Koroškem
Srednja šola
Koroška c. 10

Strojni tehnik

Strojni tehnik

56

Ekonomski tehnik

Ekonomski tehnik

28

Grm Novo mesto-center biotehnike in
turizma
Sevno 13

Šolski center Novo mesto
Šegova ul. 112

KOROŠKA REGIJA
Predvideno
št. mest za
novince

Šolski center Slovenj Gradec
Koroška ul. 11
Srednja ekonomska šola

32

Predvideno
št. mest za
novince

Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Naziv strokovne izobrazbe

Srednja gostinsko turistična in
lesarska šola
Gosposvetska c. 4

Gastronomija
Lesarski tehnik

Gastronomski tehnik
Lesarski tehnik

14
14

Srednja zdravstvena šola
Gosposvetska c. 2

Zdravstvena nega

Srednja medicinska sestra/
srednji zdravstvenik

28

Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Naziv strokovne izobrazbe

Šolski center Postojna
Cesta v Staro vas 2
Srednja šola

Strojni tehnik

Strojni tehnik

Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Naziv strokovne izobrazbe

Srednja ekonomsko-poslovna šola
Koper
Martinčev trg 3

Ekonomski tehnik

Ekonomski tehnik

28

Srednja gostinska in turistična šola
Izola
Ul. Prekomorskih brigad 7

Gastronomija

Gastronomski tehnik

28

Srednja šola Pietro Coppo Izola
Zustovičeva ul. 6

Ekonomski tehnik (IS)
Gastronomija (IS)
Strojni tehnik (IS)

Ekonomski tehnik
Gastronomski tehnik
Strojni tehnik

16
16
16

Srednja tehniška šola Koper
Izolska vrata 2

Strojni tehnik
Tehnik računalništva

Strojni tehnik
Tehnik računalništva

28
28

Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Naziv strokovne izobrazbe

Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana
Ižanska c. 10
Živilska šola

Živilsko prehranski tehnik

Živilsko prehranski tehnik

NOTRANJSKO-KRAŠKA REGIJA

Predvideno
št. mest za
novince
28

OBALNO-KRAŠKA REGIJA

Predvideno
št. mest za
novince

OSREDNJESLOVENSKA REGIJA

Center za izobraževanje, rehabilitacijo Ekonomski tehnik
in usposabljanje Kamnik
Elektrotehnik
Novi trg 43a

Ekonomski tehnik
Elektrotehnik

Srednja gradbena, geodetska in
ekonomska šola Ljubljana
Dunajska c. 102
Srednja strokovna šola

Gradbeni tehnik

Gradbeni tehnik

Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Naziv strokovne izobrazbe

Srednja poklicna in strokovna šola
Bežigrad-Ljubljana
Ptujska ul. 6
Srednja poklicna in strokovna šola
Bežigrad

Avtoservisni tehnik
Logistični tehnik

Avtoservisni tehnik
Logistični tehnik

Predvideno
št. mest za
novince

56
po odločbah
o usmeritvi

28

Predvideno
št. mest za
novince

56
28
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Strojni tehnik
Tehnik mehatronike

Strojni tehnik
Tehnik mehatronike

28
28

Ekonomski tehnik
Strojni tehnik

Ekonomski tehnik
Strojni tehnik

56
28

Srednja šola tehniških strok Šiška
Ljubljana, Litostrojska c. 51

Elektrotehnik
Tehnik računalništva

Elektrotehnik
Tehnik računalništva

56
28

Srednja šola za gostinstvo in turizem v
Ljubljani
Preglov trg 9

Gastronomija

Gastronomski tehnik

28

Srednja trgovska šola Ljubljana
Poljanska c. 28a

Ekonomski tehnik

Ekonomski tehnik

56

Srednja upravno-administrativna šola
Ljubljana
Zdravstvena pot 10

Ekonomski tehnik

Ekonomski tehnik

56

Lesarski tehnik

Lesarski tehnik

56

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
Vojkova c. 74

Grafični tehnik
Ustvarjalec modnih oblačil
Lesarski tehnik
Strojni tehnik

Grafični tehnik
Ustvarjalec modnih oblačil
Lesarski tehnik
Strojni tehnik

Zavod za slepo in slabovidno mladino
Ljubljana
Langusova ul. 8

Ekonomski tehnik

Ekonomski tehnik

Srednja šola Domžale
Cesta talcev 12
Poklicna in strokovna šola

Šolski center Ljubljana
Aškerčeva c. 1
Srednja lesarska šola

po odločbah
o usmeritvi

po odločbah
o usmeritvi

PODRAVSKA REGIJA
Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Naziv strokovne izobrazbe

Predvideno št. mest za
novince

Biotehniška šola Maribor
Vrbanska c. 30

Kmetijsko-podjetniški
tehnik

Kmetijsko-podjetniški tehnik

28

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

Živilsko prehranski
tehnik

Živilsko prehranski tehnik

56

Lesarska šola Maribor
Lesarska ul. 2
Srednja poklicna in strokovna šola Lesarski tehnik

Lesarski tehnik

28

Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Naziv strokovne izobrazbe

Elektrotehnik
Tehnik računalništva

Elektrotehnik
Tehnik računalništva

28
28

Gradbeni tehnik

Gradbeni tehnik

28

Srednja elektro-računalniška šola
Maribor
Smetanova ul. 6
Poklicna in strokovna šola
Srednja gradbena šola in

Predvideno št. mest za
novince

34

gimnazija Maribor
Smetanova ul. 35
Srednja šola Slovenska Bistrica
Ulica dr. Jožeta Pučnika 21

Ekonomski tehnik

Ekonomski tehnik

28

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

Gastronomija

Gastronomski tehnik

56

Srednja trgovska šola Maribor
Mladinska ul. 14

Ekonomski tehnik

Ekonomski tehnik

56

Srednja medicinska sestra/
srednji zdravstvenik

28

Srednja zdravstvena in kozmetična Zdravstvena nega
šola Maribor
Trg Miloša Zidanška 3
Šolski center Ptuj
Volkmerjeva c. 19
Biotehniška šola

Hortikulturni tehnik

Hortikulturni tehnik

28

Ekonomska šola

Ekonomski tehnik

Ekonomski tehnik

28

Elektro in računalniška šola

Elektrotehnik

Elektrotehnik

28

Strojna šola

Avtoservisni tehnik
Strojni tehnik

Avtoservisni tehnik
Strojni tehnik

28
28

Avtoservisni tehnik
Strojni tehnik

Avtoservisni tehnik
Strojni tehnik

28
56

Tehniški šolski center Maribor
Zolajeva ul. 12
Srednja šola in dijaški dom

POMURSKA REGIJA
Predvideno
št. mest za
novince

Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Naziv strokovne izobrazbe

Dvojezična srednja šola Lendava
Kolodvorska ul. 2e

Ekonomski tehnik
Strojni tehnik

Ekonomski tehnik
Strojni tehnik

22
22

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

Ekonomski tehnik

Ekonomski tehnik

28

Elektrotehnik
Strojni tehnik

Elektrotehnik
Strojni tehnik

14
14

Gastronomski tehnik

28

Srednja poklicna in tehniška šola
Murska Sobota
Šolsko naselje 12

Srednja šola za gostinstvo in turizem
Radenci
Gastronomija
Mladinska ul. 5

SAVINJSKA REGIJA
Predvideno
št. mest za
novince

Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Naziv strokovne izobrazbe

Poslovno-komercialna šola Celje
Kosovelova ul. 4
Poklicna in strokovna šola

Ekonomski tehnik

Ekonomski tehnik

84

Gastronomija

Gastronomski tehnik

28

Srednja šola za gostinstvo in turizem
Celje
Kosovelova ul. 2

35

Srednja zdravstvena šola Celje
Ipavčeva ul. 10

Zdravstvena nega

Srednja medicinska sestra/
srednji zdravstvenik

28

Hortikulturni tehnik

Hortikulturni tehnik

28

Srednja šola za strojništvo,
mehatroniko in medije

Strojni tehnik
Tehnik mehatronike

Strojni tehnik
Tehnik mehatronike

28
28

Srednja šola za storitvene dejavnosti
in logistiko
Ljubljanska c. 17

Avtoservisni tehnik

Avtoservisni tehnik

28

Kmetijsko-podjetniški tehnik
Živilsko prehranski tehnik

Kmetijsko-podjetniški tehnik
Živilsko prehranski tehnik

14
14

Elektro in računalniška šola

Elektrotehnik

Elektrotehnik

28

Rudarska šola

Geotehnik

Geotehnik

14

Strojna šola

Avtoservisni tehnik
Tehnik mehatronike

Avtoservisni tehnik
Tehnik mehatronike

14
28

Šola za storitvene dejavnosti

Ekonomski tehnik
Gastronomija

Ekonomski tehnik
Gastronomski tehnik

14
14

Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Naziv strokovne izobrazbe

Ekonomska in trgovska šola Brežice
Bizeljska c. 45
Poklicna in strokovna šola

Ekonomski tehnik

Ekonomski tehnik

14

Šolski center Krško - Sevnica
Cesta krških žrtev 131
Srednja poklicna in strokovna šola
Krško

Elektrotehnik
Strojni tehnik

Elektrotehnik
Strojni tehnik

28
28

Šola za hortikulturo in vizualne
umetnosti Celje
Ljubljanska c. 97
Srednja poklicna in strokovna šola
Šolski center Celje
Pot na Lavo 22

Šolski center Šentjur
Cesta na kmetijsko šolo 9
Srednja poklicna in strokovna šola
Šolski center Velenje
Trg mladosti 3

SPODNJEPOSAVSKA REGIJA

Predvideno
št. mest za
novince

36

ZASAVSKA REGIJA
Predvideno
št. mest za
novince

Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Naziv strokovne izobrazbe

Srednja šola Zagorje
Zagorje ob Savi, Cesta zmage 5

Ekonomski tehnik
Gastronomija

Ekonomski tehnik
Gastronomski tehnik

28
28

Srednja tehniška in poklicna šola
Trbovlje
Šuštarjeva kolonija 7a

Strojni tehnik

Strojni tehnik

14
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PRILOGA III

RAZPIS ZA VPIS V POKLICNE TEČAJE
I. POGLAVJE
INFORMACIJE O SPLOŠNIH VPISNIH POGOJIH, ROKIH ZA PRIJAVE IN VPIS TER
MERILIH ZA IZBIRO
I.1. SPLOŠNI POGOJI ZA VPIS
V poklicni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega
programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe in izpolnjuje druge, z izobraževalnim programom določene pogoje. Na ta
način si pridobi srednjo strokovno izobrazbo.
Izobraževanje po programih poklicnih tečajev traja eno leto, zaključi pa se s poklicno maturo. V poklicnem tečaju se lahko dijak
redno izobražuje samo enkrat.

II. PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI
Vsak naj že pred prijavo dobro preveri do kdaj je treba predložiti dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev.
Kandidati, ki se nameravajo vpisati v te programe, se za izbrani program prijavijo s prijavnico za vpis v 1. letnik srednjega
izobraževanja (MŠŠ-2-1,20/08), ki je na voljo tudi na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport na naslovu:
http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/#c671. Prijavnico z oznako DZS
1,20 lahko tudi kupijo v knjigarnah.
Vsak kandidat odda samo eno izpolnjeno prijavnico. Izpolnjeno prijavnico posredujejo izbrani srednji šoli do 9.
septembra 2011. Do tega roka bodo vse srednje šole z razpisanimi programi poklicnega tečaja sprejemale prijave za vpis v te
programe.
Ob prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
1) kandidati, ki so uspešno zaključili četrti oziroma zaključni letnik programa gimnazija ali srednjega strokovnega oz. tehniškega
izobraževanja, fotokopijo spričevala tretjega in četrtega letnika,
2) kandidati, ki so uspešno zaključili zaključni letnik programa poklicno-tehniškega izobraževanja, fotokopijo spričeval prvega in
drugega letnika.
Po končanem prijavnem roku bo Ministrstvo za šolstvo in šport 19. septembra 2011 na svojih spletnih straneh objavilo
informacijo o številu prijav za vpis (skupaj s številom razpisanih mest) v navedene programe po šolah.
Vse dodatne informacije kandidati dobijo na izbrani šoli. Če ne bo dovolj kandidatov za oblikovanje oddelka programa
poklicnega tečaja, bo srednja šola takoj obvestila kandidate, da v šolskem letu 2011/2012 izobraževanja po tem programu ne
bo organizirala.

III. VPIS IN ROKI
Vpis in izbira kandidatov, ki so se prijavili do 9. septembra 2011, bosta potekali do 29. septembra 2011. Ob vpisu morajo
kandidati predložiti na vpogled izvirnike spričeval.

IV. OMEJITEV VPISA, MERILA ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA IN IZBIRNI POSTOPEK
1. OMEJITEV VPISA IN ROKI:
Če bo na šoli število prijavljenih kandidatov za vpis v posamezni program poklicnega tečaja po 9. septembru 2011
bistveno večje od razpisanega števila mest v tem programu, bo šola s soglasjem ministra za šolstvo in šport sprejela sklep o
omejitvi vpisa. O tem bodo kandidati (s strani šol) pisno obveščeni najpozneje do 23. septembra 2011.
2. MERILA ZA IZBIRO:
Prijavljene kandidate šola izbere na podlagi točk za:
a) kandidate, ki so zaključili četrti letnik gimnazije oziroma četrti letnik programa srednjega strokovnega izobraževanja šteje:
- seštevek zaključnih ocen tretjega in četrtega letnika iz slovenščine (oziroma madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika),
matematike in prvega tujega jezika ter oceni splošnega učnega uspeha;
b) za kandidate, ki so zaključili drugi letnik programa poklicno-tehniškega izobraževanja šteje:
- seštevek zaključnih ocen prvega in drugega letnika iz slovenščine (oziroma madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika),
matematike in prvega tujega jezika ter oceni splošnega učnega uspeha.
Kandidati lahko zberejo skupaj največ 40 točk.
Če se po izbirnem postopku na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, pridobljenih po
zgoraj navedenih kriterijih, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, pridobljenih iz ocen splošnega učnega uspeha in zaključnih
ocen prvega tujega jezika posameznega letnika.
3. IZBIRNI POSTOPEK:
Šole, ki bodo omejile vpis, bodo v izbirnem postopku sprejele kandidate na vsa razpisana mesta.
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II. POGLAVJE
INFORMACIJA O RAZMESTITVI POKLICNIH TEČAJEV IN OBSEGU VPISA ZA ŠOLSKO LETO
2011/2012

GORENJSKA REGIJA
Predvideno
št. mest za
novince

Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Naziv strokovne izobrazbe

Ekonomsko-storitveni izobraževalni
center Kranj
Kidričeva c. 65
Ekonomsko-trgovska šola

Ekonomski tehnik

Ekonomski tehnik

68

Tehniški šolski center Kranj
Kidričeva c. 55
Strokovna in poklicna šola

Elektrotehnik računalništva

Elektrotehnik računalništva

34

JUGOVZHODNA SLOVENIJA
Vzgojno izobraževalni zavod

Predvideno
št. mest za
novince

Program

Naziv strokovne izobrazbe

Gastronomija in turizem

Gastronomsko-turistični tehnik

34

Elektrotehnik računalništva

Elektrotehnik računalništva

34

Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Naziv strokovne izobrazbe

Srednja ekonomsko-poslovna šola
Koper
Martinčev trg 3

Ekonomski tehnik

Ekonomski tehnik

34

Srednja gostinska in turistična šola
Izola
Ul. Prekomorskih brigad 7

Gastronomija in turizem

Gastronomsko-turistični tehnik

34

Grm Novo mesto-center biotehnike in
turizma
Srednja šola za gostinstvo in turizem
Ulica talcev 3
Šolski center Novo mesto
Šegova ul. 112
Srednja elektro šola in tehniška
gimnazija

OBALNO-KRAŠKA REGIJA
Predvideno
št. mest za
novince

OSREDNJESLOVENSKA REGIJA
Predvideno
št. mest za
novince

Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Naziv strokovne izobrazbe

Elektrotehniško-računalniška
strokovna šola in gimnazija Ljubljana
Vegova ul. 4

Elektrotehnik računalništva

Elektrotehnik računalništva

34

Srednja ekonomska šola Ljubljana
Roška c. 2

Ekonomski tehnik

Ekonomski tehnik

34

Srednja šola za gostinstvo in turizem v
Ljubljani
Preglov trg 9

Gastronomija in turizem

Gastronomsko-turistični tehnik

34

39

Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Predšolska vzgoja
Ljubljana
Kardeljeva ploščad 16

Naziv strokovne izobrazbe
Vzgojitelj predšolskih otrok

Predvideno
št. mest za
novince
34

PODRAVSKA REGIJA
Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Naziv strokovne izobrazbe

Srednja ekonomska šola Maribor
Trg Borisa Kidriča 3

Ekonomski tehnik

Ekonomski tehnik

Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Naziv strokovne izobrazbe

Srednja ekonomska šola Celje
Vodnikova ul. 10

Ekonomski tehnik

Ekonomski tehnik

Predvideno
št. mest za
novince
68

SAVINJSKA REGIJA
Predvideno
št. mest za
novince
34

40

PRILOGA IV

RAZPIS ZA VPIS V MATURITETNI TEČAJ V ŠOLSKEM LETU
2011/2012
I. POGLAVJE
INFORMACIJE O SPLOŠNIH VPISNIH POGOJIH, ROKIH ZA PRIJAVE IN VPIS TER MERILIH ZA
IZBIRO
I.1. SPLOŠNI POGOJI ZA VPIS
V maturitetni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil a) srednje poklicno, b) srednje tehniško oz. strokovno
izobraževanje, c) tretji letnik gimnazije, če je (v slednjem primeru) prekinil izobraževanje za najmanj eno leto ali d) četrti
letnik programa Waldorfske gimnazije, pa tudi e) kdor je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje in hkrati opravil
preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije. Preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije kandidat opravlja na
šoli, ki izvaja maturitetni tečaj.
Izobraževanje po programu maturitetnega tečaja traja eno leto. Kandidati, ki uspešno končajo izobraževanje po tem programu,
lahko pristopijo k splošni maturi.
V šolskem letu 2011/2012 se bo izobraževanje po programu maturitetnega tečaja in poklicnih tečajev začelo predvidoma 1.
oktobra 2011.

II. PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI
Kandidati, ki se nameravajo vpisati v maturitetni tečaj, se prijavijo s posebno prijavnico za vpis v program maturitetnega
tečaja (MŠŠ-PVMT/08), ki je na voljo na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport na naslovu:
http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/#c671 .
Vsak kandidat odda samo eno izpolnjeno prijavnico. Izpolnjeno prijavnico posredujejo izbrani srednji šoli do 9.
septembra 2011.
Ob prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila, in sicer:
1) kandidati, ki so uspešno zaključili program srednjega poklicnega ali srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja,
fotokopijo spričevala o zaključnem izpitu oz. poklicni maturi in fotokopijo spričeval prvega, drugega in tretjega letnika srednje
šole;
2) kandidati, ki so zaključili program poklicno-tehniškega izobraževanja, fotokopijo spričevala o poklicni maturi in fotokopijo
spričeval prvega, drugega in tretjega letnika programa srednjega poklicnega izobraževanja;
3) kandidati, ki so zaključili tretji letnik gimnazije, fotokopijo spričeval prvega, drugega in tretjega letnika gimnazije ter potrdilo,
da niso bili v izobraževalnem procesu vsaj eno leto po zaključenem 3. letniku (slednjega dobijo na šoli, kjer so se nazadnje
izobraževali);
4) kandidati, ki imajo zaključeno le osnovnošolsko izobrazbo, fotokopijo potrdila o opravljenem preizkusu znanja na ravni
tretjega letnika gimnazije in
5) kandidati, ki so končali zasebni program Waldorfske gimnazije, spričevalo četrtega letnika.
Če spričeval o zaključnem izpitu ali poklicni maturi še nimajo, jih morajo predložiti najkasneje do izvedbe izbirnega postopka.
O datumu jih obvesti šola.
Po končanem prijavnem roku bo Ministrstvo za šolstvo in šport 19. septembra 2011 na svojih spletnih straneh objavilo
informacijo o številu prijav za vpis (skupaj s številom razpisanih mest) v navedeni program po šolah.
Vse dodatne informacije zainteresirani kandidati dobijo na izbrani šoli. Če ne bo dovolj kandidatov za oblikovanje oddelka
programa maturitetnega tečaja, bo srednja šola takoj kandidate obvestila, da v šolskem letu 2011/2012 izobraževanja po tem
programu ne bo organizirala.

III. VPIS IN ROKI
Vpis in izbira kandidatov, ki so se prijavili do 9. septembra 2011, bosta potekali do 29. septembra 2011. Ob vpisu morajo
kandidati predložiti na vpogled izvirnike spričeval.

IV. OMEJITEV VPISA, MERILA ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA IN IZBIRNI POSTOPEK
1. OMEJITEV VPISA IN ROKI:
Če bo na šoli število prijavljenih kandidatov za vpis v maturitetni tečaj po 9. septembru 2011 bistveno večje od
razpisanega števila mest v tem programu, bo šola s soglasjem ministra za šolstvo in šport sprejela sklep o omejitvi vpisa. O tem
bodo kandidati (s strani šol) pisno obveščeni najpozneje do 23. septembra 2011.
2. MERILA ZA IZBIRO:
Prijavljeni kandidati bodo izbrani na podlagi:
a) za kandidate, ki so zaključili srednje poklicno ali srednje strokovno oz. tehniško izobraževanje ali 3. letnik gimnazije šteje:
- seštevek ocen splošnega učnega uspeha, učnega uspeha iz slovenščine (oz. madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika),
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matematike in I. tujega jezika, in sicer v 1., 2. in 3. letniku. Kandidat lahko skupno dobi največ 60 točk. Kandidatom, ki so
zaključili srednje poklicno izobraževanje po programu, katerega predmetnik v posameznem letniku ne vključuje matematike oz.
tujega jezika, se v postopku omejitve kot nadomestilo za to oceno upošteva oceno pri tem predmetu v zadnjem letniku, ko se po
tem programu predmet še izvaja;
b) za kandidate, ki se vpisujejo z zaključeno osnovno šolo šteje:
- preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije, in sicer iz predmetov slovenščine (madžarščine ali italijanščine kot
maternega jezika), matematike, tujega jezika in dveh izbirnih predmetov izmed maturitetnih predmetov, pri čemer kandidat
lahko dobi največ 25 točk. Nadaljnjih največ 5 točk prinaša splošni uspeh na preizkusu, izračunan kot povprečje vseh petih
pozitivnih ocen, zaokrožen na najbližje celo število. Kandidat po uspešno opravljenem preizkusu znanja lahko dobi največ 30
točk. Če tak kandidat kandidira na šoli z omejitvijo vpisa v maturitetni tečaj, se mu točke podvojijo (dobi lahko največ 60 točk).
3. IZBIRNI POSTOPEK:
Šole, ki bodo omejile vpis, bodo v izbirnem postopku sprejele kandidate na vsa razpisana mesta.

II.

POGLAVJE
INFORMACIJA O RAZMESTITVI MATURITETNEGA TEČAJA IN OBSEGU VPISA ZA ŠOLSKO LETO
2011/2012
GORENJSKA REGIJA
Vzgojno izobraževalni zavod

Predvideno št. mest za novince

Gimnazija Jesenice
Trg Toneta Čufarja 1

30

Gimnazija Kranj
Koroška c. 13

30

GORIŠKA REGIJA
Vzgojno izobraževalni zavod
Gimnazija Nova Gorica
Delpinova ul. 9

JUGOVZHODNA SLOVENIJA
Vzgojno izobraževalni zavod

Predvideno št. mest za novince
30

Predvideno št. mest za novince

Gimnazija Kočevje
Ljubljanska c. 12

30

Gimnazija Novo mesto
Seidlova c. 9

30

KOROŠKA REGIJA
Vzgojno izobraževalni zavod
Šolski center Ravne na Koroškem
Na gradu 4
Gimnazija

OBALNO-KRAŠKA REGIJA
Vzgojno izobraževalni zavod
Gimnazija Piran
Bolniška ul. 11
Šolski center Srečka Kosovela Sežana
Stjenkova ul. 3
Gimnazija in ekonomska šola

Predvideno št. mest za novince
30

Predvideno št. mest za novince
30

30

OSREDNJESLOVENSKA REGIJA
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Vzgojno izobraževalni zavod
Gimnazija Moste

Predvideno št. mest za novince
60

Ljubljana, Zaloška c. 49
Šolski center Ljubljana
Aškerčeva c. 1
Gimnazija Antona Aškerca

120

Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik
Novi trg 41a
Gimnazija

30

PODRAVSKA REGIJA
Vzgojno izobraževalni zavod

Predvideno št. mest za novince

Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše
Šolska ul. 16

30

Gimnazija Ptuj
Volkmerjeva c. 15

30

Prva gimnazija Maribor
Trg generala Maistra 1

30

POMURSKA REGIJA
Vzgojno izobraževalni zavod

Predvideno št. mest za novince

Dvojezična srednja šola Lendava
Kolodvorska ul. 2e

22

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Prešernova ul. 34

30

SAVINJSKA REGIJA
Vzgojno izobraževalni zavod
Srednja ekonomska šola Celje
Vodnikova ul. 10
Šolski center Velenje
Trg mladosti 3
Gimnazija

SPODNJEPOSAVSKA REGIJA
Vzgojno izobraževalni zavod
Gimnazija Brežice
Trg izgnancev 14

ZASAVSKA REGIJA
Vzgojno izobraževalni zavod
Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
Gimnazijska c. 10

Predvideno št. mest za novince
60

30

Predvideno št. mest za novince
30

Predvideno št. mest za novince
30

INFORMACIJA O RAZMESTITVI MATURITETNEGA TEČAJA IN OBSEGU VPISA NA ZASEBNI ŠOLI
ZA ŠOLSKO LETO 2011/2012
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Vzgojno izobraževalni zavod
Waldorfska šola Ljubljana*
Streliška ul. 12

Predvideno št. mest za novince
30

* Šolnina.
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PRILOGA V
RAZPIS IZBIRNIH PREDMETOV SPLOŠNE MATURE
V GIMNAZIJAH IN MATURITETNEM TEČAJU

GORENJSKA REGIJA
Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Predmeti

Predmeti

Biotehniški center Naklo
Strahinj 99
Srednja šola

Tehniška gimnazija

Angleščina
Biologija
Fizika
Zgodovina
Biotehnologija
Angleščina
Nemščina
Francoščina
Sociologija

Nemščina
Kemija
Geografija
Sociologija

Nemščina
Francoščina
Sociologija
Biologija
Informatika
Angleščina
Nemščina
Francoščina
Italijanščina
Biologija
Kemija

Psihologija
Geografija
Zgodovina
Ekonomija

Angleščina
Nemščina
Sociologija
Biologija
Informatika
Angleščina
Nemščina
Francoščina
Španščina
Biologija
Kemija
Umetnostna zgodovina

Geografija
Kemija
Psihologija
Zgodovina
Fizika
Fizika
Sociologija
Psihologija
Geografija
Zgodovina
Filozofija
Informatika

Angleščina
Nemščina
Sociologija
Kemija
Psihologija
Angleščina
Nemščina
Biologija
Kemija
Fizika
Sociologija

Geografija
Zgodovina
Fizika
Informatika

Klasična gimnazija

Angleščina
Nemščina
Latinščina
Biologija
Kemija

Psihologija
Geografija
Zgodovina
Filozofija
Sociologija

Tehniška gimnazija

Angleščina
Nemščina

Mehanika
Elektrotehnika

Ekonomska gimnazija in srednja
šola Radovljica
Gorenjska c. 13
Ekonomsko-storitveni izobraževalni
center Kranj
Kidričeva c. 65
Gimnazija

Gimnazija Jesenice
Trg Toneta Čufarja 1

Ekonomska gimnazija

Ekonomska gimnazija

Gimnazija

Maturitetni tečaj

Gimnazija Kranj
Koroška c. 13

Gimnazija

Maturitetni tečaj

Gimnazija Škofja Loka
Podlubnik 1b

Tehniški šolski center Kranj
Kidričeva c. 55
Strokovna gimnazija

Gimnazija

Psihologija
Geografija
Zgodovina
Ekonomija

Fizika
Sociologija
Psihologija
Geografija
Zgodovina
Informatika

Psihologija
Geografija
Zgodovina
Filozofija
Umetnostna zgodovina

(se nadaljuje)

objave
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Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Predmeti

Predmeti

Fizika
Geografija

Računalništvo
Zgodovina

GORIŠKA REGIJA
Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Predmeti

Predmeti

Gimnazija Jurija Vege Idrija
Študentovska ul. 16

Gimnazija

Fizika
Psihologija
Geografija
Zgodovina
Sociologija

Gimnazija Nova Gorica
Delpinova ul. 9

Gimnazija

Nemščina
Italijanščina
Španščina
Informatika
Biologija
Kemija
Angleščina
Nemščina
Francoščina
Italijanščina
Španščina
Ruščina
Biologija
Kemija
Angleščina
Italijanščina

Umetnostna zgodovina
Likovna teorija

Umetniška gimnazija
- Likovna smer

Fizika
Sociologija
Psihologija
Geografija
Zgodovina
Filozofija
Umetnostna zgodovina
Informatika

Zgodovina
- Dramsko gledališka smer

Angleščina
Francoščina
Italijanščina

Zgodovina
Zgodovina in teorija drame in
gledališča

Maturitetni tečaj

Angleščina
Italijanščina
Biologija
Sociologija
Angleščina
Nemščina
Italijanščina
Biologija
Kemija
Angleščina
Italijanščina
Sociologija
Ekonomija
Angleščina
Nemščina
Francoščina
Italijanščina
Biologija
Kemija

Psihologija
Geografija
Zgodovina

Angleščina
Nemščina
Fizika

Mehanika
Elektrotehnika
Računalništvo

Gimnazija Tolmin
Dijaška ul. 12b

Gimnazija

Srednja ekonomska in trgovska
šola Nova Gorica
Erjavčeva ul. 8

Ekonomska gimnazija

Srednja šola Veno Pilon
Ajdovščina
Cesta 5. maja 12

Gimnazija

Tehniški šolski center
Nova Gorica
Cankarjeva ul. 10
Tehniška gimnazija in zdravstvena
šola

Tehniška gimnazija

Fizika
Psihologija
Geografija
Zgodovina
Umetnostna zgodovina
Geografija
Zgodovina
Psihologija
Fizika
Sociologija
Psihologija
Geografija
Zgodovina

JUGOVZHODNA SLOVENIJA
Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Predmeti

Predmeti

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

Ekonomska gimnazija

Angleščina
Nemščina
Ekonomija

Zgodovina
Geografija

objave
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Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Predmeti

Predmeti

Gimnazija Kočevje
Ljubljanska c. 12

Gimnazija

Angleščina
Nemščina
Biologija
Kemija
Fizika

Sociologija
Psihologija
Geografija
Zgodovina

Maturitetni tečaj

Angleščina
Sociologija
Angleščina
Nemščina
Francoščina
Biologija
Fizika
Kemija

Geografija
Zgodovina
Geografija
Zgodovina
Psihologija
Sociologija
Filozofija

Angleščina
Nemščina
Latinščina
Zgodovina
Kemija
Psihologija

Geografija
Biologija
Filozofija
Fizika
Sociologija

Angleščina
Nemščina
Francoščina

Zgodovina
Glasba

Maturitetni tečaj

Angleščina
Nemščina
Zgodovina
Kemija

Geografija
Psihologija
Sociologija

Tehniška gimnazija

Angleščina
Nemščina
Biotehnologija

Zgodovina
Biologija
Kemija

Gimnazija

Nemščina
Zgodovina
Informatika
Geografija
Psihologija

Fizika
Sociologija
Biologija
Kemija

Tehniška gimnazija

Angleščina
Nemščina
Zgodovina
Elektrotehnika
Mehanika
Biologija

Sociologija
Psihologija
Računalništvo
Fizika
Kemija

Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Predmeti

Predmeti

Šolski center Ravne na Koroškem
Na gradu 4
Gimnazija

Gimnazija

Angleščina
Nemščina
Fizika
Kemija
Biologija
Informatika

Zgodovina
Sociologija
Psihologija
Filozofija
Geografija

Maturitetni tečaj

Psihologija
Nemščina
Sociologija

Zgodovina
Biologija
Geografija

Gimnazija Novo mesto
Seidlova c. 9

Gimnazija

Klasična gimnazija

Umetniška gimnazija
- Glasbena smer

Grm Novo mesto-center biotehnike
in turizma
Sevno 13
Kmetijska šola Grm in biotehniška
gimnazija
Srednja šola Črnomelj
Kidričeva ul. 18a
Gimnazija

Šolski center Novo mesto
Šegova ul. 112
Srednja elektro šola in tehniška
gimnazija

KOROŠKA REGIJA

objave
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Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Predmeti

Predmeti

Šolski center Slovenj Gradec
Gimnazija
Gosposvetska c. 2

Gimnazija

Angleščina
Nemščina
Kemija
Biologija
Fizika
Informatika

Zgodovina
Sociologija
Psihologija
Geografija
Filozofija

NOTRANJSKO-KRAŠKA REGIJA
Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Predmeti

Predmeti

Šolski center Postojna
Cesta v Staro vas 2
Srednja šola
Ilirska Bistrica

Gimnazija

Angleščina
Italijanščina
Nemščina
Španščina
Francoščina
Kemija

Biologija
Fizika
Psihologija
Sociologija
Zgodovina
Geografija

OBALNO-KRAŠKA REGIJA
Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Predmeti

Predmeti

Gimnazija Antonio Sema Piran
Portorož, Med vrtovi 8

Gimnazija

Gimnazija Gian Rinaldo Carli
Koper
Gimnazijski trg 7

Gimnazija

Gimnazija Koper

Gimnazija

Biologija
Kemija
Fizika
Sociologija
Angleščina
Francoščina
Biologija
Kemija
Fizika
Angleščina
Nemščina
Francoščina
Italijanščina
Biologija
Kemija

Geografija
Zgodovina
Slovenščina na narodnostno
mešanem območju
Sociologija
Geografija
Zgodovina
Slovenščina na narodnostno
mešanem območju
Fizika
Sociologija
Psihologija
Geografija
Zgodovina
Filozofija

Angleščina
Italijanščina

Zgodovina
Glasba

Angleščina
Italijanščina
Zgodovina
Angleščina
Nemščina
Francoščina
Italijanščina
Biologija
Kemija

Umetnostna zgodovina
Likovna teorija

Angleščina
Sociologija
Psihologija
Biologija
Kemija
Angleščina
Italijanščina
Psihologija
Računalništvo
Italijanščina
Fizika

Italijanščina
Geografija
Zgodovina
Fizika

Cankarjeva ul. 2

Umetniška gimnazija
- Glasbena smer
- Likovna smer

Gimnazija Piran
Bolniška ul. 11

Gimnazija

Maturitetni tečaj

Srednja ekonomsko-poslovna šola
Koper
Martinčev trg 3

Ekonomska gimnazija

Srednja tehniška šola Koper
Izolska vrata 2

Tehniška gimnazija

objave

Fizika
Sociologija
Psihologija
Geografija
Zgodovina
Filozofija

Geografija
Zgodovina
Sociologija
Zgodovina
Mehanika
Angleščina
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Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Predmeti

Predmeti

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

Gimnazija

Angleščina
Nemščina
Italijanščina
Biologija
Kemija

Fizika
Sociologija
Psihologija
Geografija
Zgodovina

Maturitetni tečaj

Sociologija
Italijanščina

Zgodovina
Ekonomija

OSREDNJESLOVENSKA REGIJA
Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Predmeti

Predmeti

Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana
Gimnazija in veterinarska šola

Tehniška gimnazija

Angleščina
Nemščina
Biologija
Kemija
Nemščina
Španščina
Psihologija
Sociologija
Fizika
Zgodovina

Fizika
Zgodovina
Biotehnologija

Angleščina
Nemščina
Francoščina
Španščina
Biologija
Kemija
Fizika
Angleščina
Nemščina
Francoščina
Italijanščina
Španščina
Biologija
Kemija
Angleščina
Nemščina
Francoščina
Italijanščina
Španščina
Biologija
Informatika
Kemija
Angleščina
Nemščina
Kemija
Fizika
Nemščina
Francoščina
Italijanščina
Španščina
Kemija
Informatika
Filozofija

Sociologija
Psihologija
Geografija
Zgodovina
Filozofija
Informatika

Angleščina
Nemščina
Kemija
Fizika
Biologija

Psihologija
Geografija
Zgodovina
Sociologija
Informatika

C. v Mestni log 47
Ekonomska šola Ljubljana
Prešernova c. 6

Ekonomska gimnazija

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

Tehniška gimnazija

Gimnazija Jožeta Plečnika
Ljubljana, Šubičeva ul. 1

Gimnazija

Gimnazija Ledina
Ljubljana, Resljeva c. 12

Gimnazija

Gimnazija Litija
Bevkova ul. 1c

Gimnazija

Gimnazija Moste
Ljubljana, Zaloška c. 49

Gimnazija

Gimnazija

Maturitetni tečaj

objave

Geografija
Zgodovina
Ekonomija
Biologija
Računalništvo
Elektrotehnika

Fizika
Sociologija
Psihologija
Geografija
Zgodovina
Filozofija
Umetnostna zgodovina
Fizika
Sociologija
Psihologija
Geografija
Zgodovina
Filozofija
Umetnostna zgodovina
Zgodovina
Geografija
Biologija
Sociologija

Fizika
Psihologija
Geografija
Zgodovina
Sociologija
Biologija
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Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Predmeti

Predmeti

Gimnazija Poljane

Gimnazija

Angleščina
Nemščina
Francoščina
Italijanščina
Španščina
Ruščina
Biologija

Kemija
Sociologija
Psihologija
Geografija
Zgodovina
Filozofija
Umetnostna zgodovina

Ljubljana, Strossmayerjeva ul. 1

Fizika
Klasična gimnazija

Angleščina
Nemščina
Francoščina
Italijanščina
Španščina
Latinščina
Grščina
Biologija
Angleščina
Nemščina
Francoščina
Biologija
Kemija
Fizika
Angleščina
Nemščina
Biologija
Kemija
Fizika
Nemščina
Francoščina
Italijanščina
Španščina
Biologija
Kemija
Informatika

Kemija
Fizika
Sociologija
Psihologija
Geografija
Zgodovina
Filozofija
Umetnostna zgodovina
Sociologija
Psihologija
Geografija
Zgodovina
Filozofija
Umetnostna zgodovina
Sociologija
Psihologija
Geografija
Zgodovina
Informatika
Fizika
Sociologija
Psihologija
Geografija
Zgodovina
Filozofija
Umetnostna zgodovina

Angleščina
Nemščina

Zgodovina
Glasba

- Plesna smer

Angleščina
Nemščina

Zgodovina
Glasba

Gimnazija

Nemščina
Italijanščina
Zgodovina
Geografija
Sociologija
Angleščina
Nemščina
Francoščina
Španščina
Geografija
Filozofija
Zgodovina

Kemija
Fizika
Biologija
Psihologija
Filozofija
Psihologija
Sociologija
Biologija
Kemija
Fizika
Informatika

Francoščina
Nemščina
Španščina
Angleščina
Nemščina
Francoščina
Italijanščina
Španščina
Kemija

Umetnostna zgodovina
Likovna teorija

Gimnazija Šentvid
Ljubljana, Prušnikova ul. 98

Gimnazija

Gimnazija Šiška
Ljubljana, Aljaževa ul. 32

Gimnazija

Gimnazija Vič
Ljubljana, Tržaška c. 72

Gimnazija

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

Umetniška gimnazija
- Glasbena smer

Srednja šola Domžale
Cesta talcev 12
Gimnazija

Srednja šola Josipa Jurčiča
Ivančna Gorica
Cesta II. grupe odredov 38

Gimnazija

Srednja šola za oblikovanje in
fotografijo Ljubljana
Gosposka ul. 18

Umetniška gimnazija
- Likovna smer

Srednja vzgojiteljska šola
in gimnazija Ljubljana
Kardeljeva ploščad 16

Gimnazija

Fizika
Sociologija
Psihologija
Geografija
Umetnostna zgodovina
Informatika

(se nadaljuje)

objave

49

Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Predmeti

Predmeti

Zgodovina
Filozofija

Biologija

Nemščina
Zgodovina

Sodobni ples

- Dramsko gledališka smer

Nemščina
Zgodovina

Zgodovina in teorija drame in
gledališča

Gimnazija

Nemščina
Biologija
Kemija
Fizika
Sociologija

Psihologija
Geografija
Zgodovina
Umetnostna zgodovina

Maturitetni tečaj

Biologija
Kemija
Psihologija

Geografija
Zgodovina

Gimnazija

Angleščina
Nemščina
Francoščina
Italijanščina
Umetnostna zgodovina
Zgodovina
Biologija

Kemija
Fizika
Geografija
Psihologija
Sociologija
Filozofija
Informatika

Maturitetni tečaj

Zgodovina
Ekonomija

Geografija

Umetniška gimnazija
- Plesna smer

Šolski center Ljubljana
Aškerčeva c. 1
Gimnazija Antona Aškerca

Šolski center Rudolfa Maistra
Kamnik
Novi trg 41a
Gimnazija

PODRAVSKA REGIJA
Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Predmeti

Predmeti

Gimnazija in srednja kemijska šola
Ruše
Šolska ul. 16

Gimnazija

Angleščina
Nemščina
Kemija
Biologija
Fizika

Zgodovina
Geografija
Psihologija
Sociologija
Filozofija

Maturitetni tečaj

Angleščina
Nemščina
Kemija
Fizika
Biologija
Angleščina
Nemščina
Kemija
Biologija
Fizika
Informatika
Angleščina
Nemščina
Francoščina
Biologija
Kemija
Fizika
Informatika

Sociologija
Geografija
Zgodovina
Psihologija

Angleščina
Nemščina
Zgodovina
Fizika
Angleščina
Nemščina
Francoščina

Geografija
Sociologija
Kemija
Biologija
Zgodovina
Sociologija
Psihologija

Gimnazija Ormož
Hardek 5a

Gimnazija

Gimnazija Ptuj
Volkmerjeva c. 15

Gimnazija

Maturitetni tečaj

II. gimnazija Maribor
Trg Miloša Zidanška 1

Gimnazija

Zgodovina
Sociologija
Psihologija
Geografija
Filozofija
Zgodovina
Geografija
Psihologija
Sociologija
Filozofija
Umetnostna zgodovina

(se nadaljuje)

objave
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Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Predmeti

Predmeti

Španščina
Biologija
Fizika
Angleščina
Nemščina
Francoščina
Kemija
Biologija
Fizika

Filozofija
Geografija
Kemija
Zgodovina
Sociologija
Psihologija
Filozofija
Geografija

Angleščina
Nemščina
Italijanščina

Zgodovina
Glasba

Angleščina
Nemščina
Italijanščina
Angleščina
Nemščina
Francoščina
Italijanščina
Španščina
Umetnostna zgodovina
Biologija
Informatika

Zgodovina
Glasba

Klasična gimnazija

Angleščina
Nemščina
Francoščina
Latinščina
Grščina
Stara grščina
Italijanščina
Španščina
Biologija

Kemija
Fizika
Sociologija
Filozofija
Psihologija
Zgodovina
Geografija
Umetnostna zgodovina
Informatika

Maturitetni tečaj

Angleščina
Nemščina
Biologija
Angleščina
Nemščina
Zgodovina
Geografija

Sociologija
Zgodovina
Geografija
Kemija
Sociologija
Ekonomija

Angleščina
Nemščina
Fizika
Informatika
Geografija
Angleščina
Nemščina
Kemija
Fizika
Sociologija
Fizika
Biologija
Kemija
Psihologija
Angleščina
Informatika

Zgodovina
Elektrotehnika
Računalništvo
Sociologija

Angleščina
Nemščina
Geografija
Zgodovina

Biologija
Kemija
Sociologija
Psihologija

III. gimnazija Maribor
Gosposvetska c. 4

Gimnazija

Konservatorij za glasbo in balet
Maribor
Mladinska ul. 12

Umetniška gimnazija
- Glasbena smer

- Plesna smer

Prva gimnazija Maribor
Trg generala Maistra 1

Srednja ekonomska šola Maribor
Trg. Borisa Kidriča 3

Srednja elektro-računalniška šola
Maribor
Smetanova ul. 6
Strokovna gimnazija

Gimnazija

Ekonomska gimnazija

Tehniška gimnazija

Srednja gradbena šola in gimnazija
Maribor
Smetanova ul. 35

Tehniška gimnazija

Srednja šola Slovenska Bistrica
Ulica dr. Jožeta Pučnika 21

Gimnazija

Šolski center Ptuj
Volkmerjeva c. 19
Ekonomska šola

objave

Ekonomska gimnazija

Sociologija
Zgodovina
Filozofija
Kemija
Psihologija
Fizika
Geografija

Zgodovina
Geografija
Mehanika
Materiali
Informatika
Zgodovina
Sociologija
Geografija
Nemščina
Španščina

51

POMURSKA REGIJA
Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Predmeti

Predmeti

Dvojezična srednja šola Lendava
Kolodvorska ul. 2e

Gimnazija

Slovenščina na narodnostno
mešanem območju
Madžarščina na narodnostno
mešanem območju
Angleščina
Nemščina

Biologija
Kemija
Fizika
Geografija
Sociologija
Zgodovina

Maturitetni tečaj

Slovenščina na narodnostno
mešanem območju
Madžarščina na narodnostno
mešanem območju
Biologija

Angleščina
Nemščina
Zgodovina
Geografija

Ekonomska gimnazija

Angleščina
Nemščina
Zgodovina
Sociologija
Angleščina
Nemščina
Francoščina
Zgodovina
Geografija
Informatika

Geografija
Psihologija
Ekonomija

Angleščina
Nemščina
Francoščina
Zgodovina
Geografija
Informatika
Angleščina
Nemščina
Geografija
Biologija
Fizika

Fizika
Biologija
Kemija
Psihologija
Sociologija

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

Gimnazija Franca Miklošiča
Ljutomer
Prešernova ul. 34

Gimnazija

Maturitetni tečaj

Gimnazija Murska Sobota
Šolsko naselje 12

Gimnazija

Fizika
Biologija
Kemija
Psihologija
Sociologija

Zgodovina
Sociologija
Psihologija
Filozofija
Kemija

SAVINJSKA REGIJA
Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Predmeti

Predmeti

Gimnazija Celje-Center
Kosovelova ul. 1

Gimnazija

Angleščina
Nemščina
Fizika
Kemija
Biologija

Zgodovina
Sociologija
Psihologija
Geografija

Angleščina
Nemščina
Zgodovina
Angleščina
Nemščina
Francoščina
Španščina
Fizika
Kemija

Umetnostna zgodovina
Likovna teorija

Angleščina
Nemščina
Francoščina
Latinščina
Španščina
Biologija
Kemija

Fizika
Sociologija
Zgodovina
Geografija
Umetnostna zgodovina
Psihologija

Angleščina
Nemščina
Francoščina

Španščina
Zgodovina
Glasba

Umetniška gimnazija
- Likovna smer

I. gimnazija v Celju
Kajuhova ul. 2

Gimnazija

Klasična gimnazija

Umetniška gimnazija
- Glasbena smer

objave

Biologija
Umetnostna zgodovina
Zgodovina
Sociologija
Psihologija
Geografija
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Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Predmeti

Predmeti

Srednja ekonomska šola Celje
Vodnikova ul. 10

Ekonomska gimnazija

Angleščina
Nemščina
Ekonomija
Zgodovina

Geografija
Sociologija
Psihologija

Maturitetni tečaj

Angleščina
Nemščina
Ekonomija
Geografija

Zgodovina
Psihologija
Sociologija

Gimnazija

Angleščina
Nemščina
Fizika
Kemija
Biologija

Zgodovina
Sociologija
Psihologija
Geografija
Informatika

Tehniška gimnazija

Angleščina
Nemščina
Računalništvo
Elektrotehnika
Nemščina
Kemija
Biologija
Fizika

Zgodovina
Mehanika
Fizika

Šolski center Celje
Pot na Lavo 22
Gimnazija Lava

Šolski center Rogaška Slatina
Steklarska ul. 1

Gimnazija

Sociologija
Geografija
Zgodovina

Šolski center Slovenske KonjiceZreče
Tattenbachova ul. 2a
Gimnazija Slovenske Konjice

Gimnazija

Angleščina
Nemščina
Kemija
Biologija
Informatika

Zgodovina
Sociologija
Geografija
Psihologija
Fizika

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3
Gimnazija

Gimnazija

Angleščina
Nemščina
Francoščina
Fizika
Kemija
Biologija
Informatika

Umetnostna zgodovina
Filozofija
Zgodovina
Sociologija
Psihologija
Geografija

Angleščina
Nemščina
Francoščina

Glasba
Zgodovina

- Likovna smer

Angleščina
Nemščina
Francoščina

Zgodovina
Umetnostna zgodovina
Likovna teorija

Maturitetni tečaj

Angleščina
Nemščina
Zgodovina

Geografija
Sociologija
Psihologija

Umetniška gimnazija
- Glasbena smer

SPODNJEPOSAVSKA REGIJA
Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Predmeti

Predmeti

Gimnazija Brežice
Trg izgnancev 14

Gimnazija

Angleščina
Nemščina
Francoščina
Fizika
Kemija

Biologija
Geografija
Zgodovina
Sociologija
Psihologija

Ekonomska gimnazija

Zgodovina
Geografija

Ekonomija
Sociologija

(se nadaljuje)

objave
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Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Predmeti

Predmeti

Maturitetni tečaj

Ekonomija
Sociologija

Zgodovina
Geografija

Tehniška gimnazija

Angleščina
Nemščina
Računalništvo
Elektrotehnika

Zgodovina
Mehanika
Fizika

Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Predmeti

Predmeti

Gimnazija in ekonomska srednja
šola Trbovlje
Gimnazijska c. 10

Gimnazija

Angleščina
Nemščina
Biologija
Fizika
Kemija

Geografija
Zgodovina
Sociologija
Psihologija
Informatika

Maturitetni tečaj

Angleščina
Nemščina
Ekonomija

Zgodovina
Geografija
Kemija

Šolski center Krško - Sevnica
Cesta krških žrtev 131
Gimnazija Krško

ZASAVSKA REGIJA

objave
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RAZPIS IZBIRNIH MATURITETNIH PREDMETOV
V GIMNAZIJAH ZASEBNIH ŠOL
Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Predmeti

Predmeti

EURO šola Ljubljana
Litostrojska c. 40

Gimnazija

Biologija
Fizika
Sociologija

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

Gimnazija

Škofijska gimnazija Vipava
Goriška c. 29

Gimnazija

Waldorfska šola Ljubljana
Streliška ul. 12

Waldorfska gimnazija

Nemščina
Psihologija
Zgodovina
Geografija
Angleščina
Nemščina
Francoščina
Španščina
Kemija
Fizika
Biologija
Angleščina
Italijanščina
Latinščina
Zgodovina
Geografija
Angleščina
Nemščina
Sociologija
Kemija
Fizika
Angleščina
Nemščina
Sociologija
Kemija
Fizika
Angleščina
Nemščina
Zgodovina
Biologija
Fizika
Nemščina
Francoščina
Španščina
Latinščina
Grščina
Informatika
Umetnostna zgodovina

Zgodovina
Geografija
Biologija
Filozofija

Maturitetni tečaj

Zavod sv. Frančiška Saleškega
Gimnazija Želimlje
Škofljica, Želimlje 46

Gimnazija

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

Klasična gimnazija

objave

Zgodovina
Geografija
Psihologija
Filozofija
Sociologija
Umetnostna zgodovina
Biologija
Fizika
Kemija
Psihologija
Zgodovina
Geografija
Biologija
Filozofija

Geografija
Kemija
Psihologija
Filozofija
Sociologija
Geografija
Kemija
Fizika
Psihologija
Filozofija
Biologija
Zgodovina
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PRILOGA VI

RAZPIS ZA SPREJEM UČENCEV IN DIJAKOV
V DIJAŠKE DOMOVE
V ŠOLSKEM LETU 2011/2012
INFORMATIVNI DAN
11. in 12. februarja 2011 bo v dijaških domovih potekal
informativni dan, na katerem bodo kandidatom za sprejem
posredovane podrobnejše informacije v zvezi s sprejemom v
dijaški dom, bivanjem v njem ipd.
PRIJAVA ZA SPREJEM
Učenci (bodoči dijaki), in dijaki, bodoči študenti višjih
strokovnih šol, ki bodo želeli v šolskem letu 2011/2012 bivati v
dijaškem domu, bodo morali do 23. marca 2011 dijaškemu
domu, za katerega so se odločili, poslati izpolnjeno prijavnico
za sprejem v dijaški dom (Obr. PSDD-MŠŠ-1/07), ki bo na
voljo v dijaških domovih ter na spletnih straneh Ministrstva za
šolstvo in šport (http://www.mss.gov.si/).

Vsak kandidat se lahko prijavi samo za en dijaški dom, v
katerem želi bivati.

Dijaški dom bo do 4. aprila 2011 prijavljene kandidate za
bivanje obvestil o možnosti bivanja in nadaljnjem postopku
vpisa, kandidati pa lahko prijave prenesejo v drug dijaški dom
do 15. aprila 2011. O morebitnih omejitvah bo dijaški dom
obvestil kandidate do 9. maja 2011.
VPIS
Vpis v dijaški dom bo potekal do 28. junija 2011, v jesenskem
roku pa do 30. septembra 2011. Ob vpisu v dijaški dom mora
kandidat predložiti dokazilo o statusu dijaka (študenta) za
šolsko leto 2011/2012.

PROSTA MESTA ZA NOVINCE V DIJAŠKIH DOMOVIH
DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA
Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28
100 prostih mest, 55 za dekleta in 45 za fante.
DIJAŠKI DOM CELJE
Celje, Ljubljanska 21
120 prostih mest, 60 za dekleta in 60 za fante.
DIJAŠKI DOM ČRNOMELJ
Črnomelj, Otona Župančiča 7
40 prostih mest, 35 za dekleta in 5 za fante.
DIJAŠKI DOM DRAVA MARIBOR
Maribor, Smetanova ul. 67
100 prostih mest, 40 za dekleta in 60 za fante.
DIJAŠKI DOM IVANA CANKARJA LJUBLJANA
Ljubljana, Poljanska 26
200 prostih mest, 145 za dekleta in 55 za fante.
DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM KOPER
Koper, Cankarjeva 5
40 prostih mest, 30 za dekleta in 10 za fante.
DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR MARIBOR
Maribor, Titova cesta 24 a
150 prostih mest, 110 za dekleta in 40 za fante.
DIJAŠKI DOM MARIBOR
Maribor, Gosposvetska 89
140 prostih mest, 70 za dekleta in 70 za fante.
DIJAŠKI DOM MURSKA SOBOTA
Murska Sobota, Tomšičeva 15
50 prostih mest, 25 za dekleta in 25 za fante.
DIJAŠKI DOM NOVA GORICA
Nova Gorica, Streliška pot 7
120 prostih mest, 50 za dekleta in 70 za fante.
DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO
objave

Novo mesto, Šegova ulica 115
70 prostih mest, 35 za dekleta in 35 za fante.
DIJAŠKI DOM POLJANE LJUBLJANA
Ljubljana, Potočnikova 3
75 prostih mest za dekleta.
POMORSKO-TEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER
PORTOROŽ
SREDNJA ŠOLA IN DIJAŠKI DOM
Portorož, Sončna pot 20
10 prostih mest, 5 za dekleta in 5 za fante.
DIJAŠKI DOM PTUJ
Ptuj, Arbajterjeva ul. 6
60 prostih mest, 30 za dekleta in 30 za fante.
DIJAŠKI DOM TABOR LJUBLJANA
Ljubljana, Vidovdanska 7
120 prostih mest, 60 za dekleta in 60 za fante.
TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR,
SREDNJA ŠOLA IN DIJAŠKI DOM
Maribor, Zolajeva 13
200 prostih mest, 50 za dekleta in 150 za fante.
DIJAŠKI DOM VIČ
Ljubljana, Gerbičeva 51 a
160 prostih mest, 80 za dekleta in 80 za fante.
DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM KRANJ
Kranj, Kidričeva 53
90 prostih mest, 43 za dekleta in 47 za fante.
ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA
DIJAŠKI DOM
Škofja Loka, Podlubnik 1a
40 prostih mest, 15 za dekleta in 25 za fante.
GIMNAZIJA IN SREDNJA KEMIJSKA ŠOLA RUŠE
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DIJAŠKI DOM
Ruše, Šolska ulica 16
50 prostih mest, 30 za dekleta in 20 za fante.
GIMNAZIJA LJUBLJANA ŠIŠKA
DIJAŠKI DOM
Ljubljana, Aljaževa 32
76 prostih mest, 24 za dekleta in 52 za fante
GRM NOVO MESTO - CENTER BIOTEHNIKE IN
TURIZMA
OE DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM
Novo mesto, Sevno 13
38 prostih mest, 20 za dekleta in 18 za fante.
PROMETNA ŠOLA MARIBOR
DIJAŠKI DOM
Maribor, Preradovičeva 33
90 prostih mest, 30 za dekleta in 60 za fante.
SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA
ŠOLA IZOLA, DIJAŠKI DOM
DIJAŠKI DOM
Izola, Prekomorskih brigad 7
85 prostih mest, 45 za dekleta in 40 za fante.
SREDNJA GOSTINSKA ŠOLA RADOVLJICA
DIJAŠKI DOM (BLED)
Radovljica, Kranjska c. 24
16 prostih mest, 6 za dekleta in 10 za fante.
SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA
ŠOLA POSTOJNA
DIJAŠKI DOM
Postojna, Tržaška 36
55 prostih mest, 15 za dekleta in 40 za fante.
BIOTEHNIŠKA ŠOLA RAKIČAN
DIJAŠKI DOM
Murska Sobota, Rakičan, Lendavska c. 3
28 prostih mest, 18 za dekleta in 10 za fante.
SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA
DIJAŠKI DOM
Ajdovščina, Cesta 5. maja št. 12
65 prostih mest, 55 za dekleta in 10 za fante .
SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN
TURIZEM RADENCI
DIJAŠKI DOM
Radenci, Prisojna c. 4
68 prostih mest, 34 za dekleta in 34 za fante.
ŠOLSKI CENTER KRŠKO - SEVNICA
SREDNJA ŠOLA SEVNICA, DIJAŠKI DOM
Sevnica, Savska cesta 2
36 prostih mest, 26 za dekleta in 10 za fante.

objave

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA
BIOTEHNIŠKA ŠOLA ŠEMPETER PRI GORICI,
DIJAŠKI DOM
Nova Gorica, Delpinova 9
38 prostih mest, 18 za dekleta in 20 za fante.
ŠOLSKI CENTER ROGAŠKA SLATINA
DIJAŠKI DOM
Rogaška Slatina, Steklarska ul. 1
20 prostih mest, 10 za dekleta in 10 za fante.
ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR
DIJAŠKI DOM
Šentjur pri Celju, Cesta na kmetijsko šolo 8a
29 prostih mest, 21 za dekleta in 8 za fante.
ŠOLSKI CENTER VELENJE
DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM
Velenje, Efenkova 61
20 prostih mest, 5 za dekleta in 15 za fante.
ZAVOD SV. FRANČIŠKA SALEŠKEGA
DOM JANEZA BOSKA
(zasebni zavod)
Škofljica, Želimlje 46
Sprejema dijakinje in dijake Gimnazije Želimlje.
40 prostih mest, 24 za dekleta in 16 za fante.
ZAVOD SV. STANISLAVA
JEGLIČEV DIJAŠKI DOM
(zasebni zavod)
Ljubljana-Šentvid, Štula 23
Sprejema dijakinje in dijake Škofijske klasične gimnazije.
56 prostih mest, 28 za dekleta in 28 za fante.
ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA
DIJAŠKI DOM ANTONA MARTINA SLOMŠKA
(zasebni zavod)
Maribor, Vrbanska c. 30
Sprejema dijakinje in dijake Škofijske gimnazije Antona
Martina Slomška.
27 prostih mest, 16 za dekleta in 11 za fante.
ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA
DIJAŠKI DOM
(zasebni zavod)
Vipava, Grabrijanova 19
Sprejema dijake Škofijske gimnazije Vipava.
24 prostih mest, 19 za dekleta in 5 za fante.
CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI
DIJAŠKI DOM TOLMIN
Ljubljana, Frankopanska 9
22 prostih mest, 11 za dekleta in 11 za fante.
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