PRILOGA III
RAZPIS ZA VPIS V POKLICNE TEČAJE V ŠOLSKEM LETU 2021/2022
I. POGLAVJE
INFORMACIJE O SPLOŠNIH VPISNIH POGOJIH, ROKIH ZA PRIJAVE IN VPIS TER
MERILIH ZA IZBIRO
I. 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.
V šolskem letu 2021/2022 se bo izobraževanje po programu poklicnih tečajev začelo predvidoma 1. oktobra 2021.
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, ki je na voljo tudi na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na naslovu:
https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/, v rubriki Povezane storitve, ali v Državni založbi Slovenije.
Vsak kandidat odda samo eno izpolnjeno prijavnico. Izpolnjeno prijavnico posredujejo izbrani srednji šoli do 5.
septembra 2021. 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 izobraževanje, znanost in šport 8. septembra 2021 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 2021/2022 izobraževanja po tem programu ne
bo organizirala.
III. VPIS IN ROKI
Vpis in izbira kandidatov, ki so se prijavili do 5. septembra 2021, bosta potekali 25. in 26. septembra 2021. Ob vpisu morajo
kandidati predložiti na vpogled izvirnike spričeval.
IV. OMEJITEV VPISA, MERILA ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA IN IZBIRNI POSTOPEK
1. OMEJITV VPISA IN ROKI:
Če bo na šoli število prijavljenih kandidatov za vpis v posamezni program poklicnega tečaja po 5. septembru 2021 večje
od razpisanega števila mest v tem programu, bo šola s soglasjem ministra za izobraževanje, znanost in šport sprejela sklep o
omejitvi vpisa. O tem bodo kandidati (s strani šol) pisno obveščeni najpozneje do 21. septembra 2021.
2. MERILA ZA IZBIRO:
Prijavljeni kandidati bodo izbrani na podlagi naslednjih meril:
a) za 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
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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 2021/2022
GORENJSKA REGIJA
Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Naziv strokovne izobrazbe

Ekonomski tehnik

Ekonomski tehnik

Predvideno
št. mest za
novince

Šolski center Kranj
Kidričeva c. 55
Srednja ekonomska, storitvena in
gradbena šola
Cesta Staneta Žagarja 33

34

KOROŠKA REGIJA
Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Naziv strokovne izobrazbe

Šolski center Slovenj Gradec
Koroška c. 53
Srednja šola Slovenj Gradec in Muta

Predšolska vzgoja

Vzgojitelj predšolskih otrok

Predvideno
št. mest za
novince
34

OBALNO-KRAŠKA REGIJA
Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Naziv strokovne izobrazbe

Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper
Martinčev trg 3

Ekonomski tehnik

Ekonomski tehnik

Predvideno
št. mest za
novince
34

OSREDNJESLOVENSKA REGIJA
Predvideno
št. mest za
novince
34

Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Naziv strokovne izobrazbe

Srednja ekonomska šola Ljubljana
Roška c. 2

Ekonomski tehnik

Ekonomski tehnik

Srednja šola za gastronomijo in turizem
Ljubljana
Preglov trg 9

Gastronomija in turizem

Gastronomsko-turistični tehnik

34

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

Predšolska vzgoja

Vzgojitelj predšolskih otrok

34

PODRAVSKA REGIJA
Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Srednja ekonomska šola in gimnazija
Maribor
Trg Borisa Kidriča 3

Ekonomski tehnik

Naziv strokovne izobrazbe
Ekonomski tehnik

Predvideno
št. mest za
novince
34

SAVINJSKA REGIJA
Vzgojno izobraževalni zavod

Program

Ekonomska šola Celje
Kosovelova ul. 4
Gimnazija in srednja šola

Ekonomski tehnik

Naziv strokovne izobrazbe

Ekonomski tehnik

Predvideno
št. mest za
novince
34
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