
 Delo šolske svetovalne delavke na naši šoli opravlja:

Mateja Jakšič, univ. dipl. psih.

Kontakt: mateja.hladen@guest.arnes.si; gsm: 041/538-795

Svetovalna služba je namenjena dijakom, staršem in učiteljem, 
torej vsem udeležencem vzgojno-izobraževalnega procesa. 

Naša temeljne naloga je, da poleg izobraževanja pomagamo 
dijakom pri razvoju celovite osebnosti, pri optimalnem 
razvoju posameznika in ohranjamo dobre medosebne 
odnose vseh, ki se srečujemo v šolskih prostorih: dijakov, 
staršev in učiteljev.

mailto:mateja.hladen@guest.arnes.si


Program: 

 Zdravstvena nega

Izobraževanje traja štiri 
leta.

 Kozmetični tehnik

Izobraževanje traja štiri 
leta.

Program: 

 Bolničar-negovalec

Izobraževanje traja tri leta. 



 Zdravstvena nega

Razpisanih 84 vpisnih 
mest

• Kozmetični tehnik

Razpisanih 28 vpisnih 
mest

 Bolničar-negovalec

Razpisanih 26 vpisnih 
mest



 Učenci se prijavijo s prijav ki je na voljo na spletnih straneh MIZŠ, 

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

 Učenci in vsi, ki se prijavljajo na šolo prvič, morajo oddati prijavnico do
4. aprila 2022.

 8. aprila  2022 bo MIZŠ na svojih spletnih straneh objavilo 
število prijav za vpis (tudi na spletnih straneh naše šole).



 Do 25. aprila 2022 bodo učenci, iz različnih razlogov, lahko 
prenašali prijave na druge srednje šole. Po tem roku prijav ne bo mogoče 
več prenašati vse do konca postopka za izbiro, to je do 30. junija 2022.

 Če bo na šolah število prijav tudi ob koncu prenosa (to je po 25. aprilu 
2022 ) bistveno večje od števila razpisanih mest, bo šola s soglasjem MIZŠ 
sprejela sklep o omejitvi vpisa. 

 O tem bodo dijaki (s strani šol) obveščeni najpozneje do 24. maja 
2022.



Učenci, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v 
tujini, bodo lahko prijavnico oddali še do 20. 
maja 2022.

Dijaki, ki se želijo ponovno vpisati v prvi letnik srednje 
šole, vendar v drug program, se lahko za vpis prijavijo 
do 4. aprila 2022, kot kandidati, ki se prijavljajo prvič . 
Sicer se lahko prijavijo do 20. maja 2022, vendar le na 
šole oz. program, kjer ne bo omejitve vpisa. 



 Kandidati, ki bodo zaključili 9. razred osnovne šole v 
šolskem letu 2021/22, bodo na šolah z omejitvijo 
vpisa izbrani na podlagi razvrstitve z uporabo točk, 
ki jih pridobijo z učnimi uspehi v 7., 8. in 9. razredu 
OŠ, tako da uporabijo:

 zaključne ocene obveznih predmetov iz. 7., 8. in 9. 
razreda osnovne šole

Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk.



 V izbirnem postopku lahko sodelujejo le kandidati, ki 
izpolnjujejo vse vpisne pogoje. 

 Na šolah, ki bodo omejile vpis, bo izbira učencev 
potekala tako, da bodo srednje šole v prvem krogu 
po navedenih merilih izbrale učence za 90 % 
razpisanih mest, v drugem krogu pa bodo učenci, ki 
ne bodo uspešni v prvem krogu, kandidirali na 10 % 
prostih mest na vseh srednjih šolah, ki bodo vpis 
omejile, in na vsa še prosta mesta na drugih srednjih 
šolah.



 Srednje šole brez omejitve

- od 16. junija do 21. junija 
2022 do 14. ure, bodo 
prijavljeni kandidati 
prinašali izvirnike 
spričeval na vpogled  ali 
kopije spričeval in se 
takrat  tudi vpisali. 

- O točnem datumi in urah  
vpisa vas bo obvestila srednja 
šola. 

 Srednje šole z omejitvijo vpisa
- Od 16. junija do 21. junija

bodo učenci in dijaki po 
predložitvi izvirnikov 
spričeval na vpogled 
sodelovali v izbirnem 
postopku.

- Učenci in dijaki, ki bodo 
izbrani v prvem krogu 
izbirnega postopka, bodo 
21. junija 2022 tudi vpisani.

- Učenci, ki v prvem krogu ne bodo izbrani, bodo tega 
dne seznanjeni s prostimi vpisnimi mesti, na katera 
bodo lahko kandidirali. Drugi krog izbirnega 

postopka bo zaključen 30. junija 2022.



Prosimo  bodoče dijake, ki so bili že v 
osnovni šoli prepoznani kot 
nadarjeni dijaki oz. so so bili 
potrjeni kot Zoisovi štipendisti, da 
prostovoljno predložijo 
dokumentacijo.

(potrdilo izda osnovna šola).

Tisti, ki želijo, da se jim ponudijo 
dodatne možnosti razvijanja 
potencialov tudi na srednji šoli , 
prinesejo ustrezno 
dokumentacijo s seboj na vpis.

 Delo s športniki in umetniško 
nadarjenimi dijaki

 STATUS ŠPORTNIKA

 STATUS KULTURNIKA

Spodbujanje za sodelovanje na 
državnik tekmovanjih:

• Za Cankarjevo priznanje

• tekmovanje iz znanja zdravstvene 
nege

• nemščina in angleščina

• matematika

• prva pomoč





 UNIVERZA V LJUBLJANI  UNIVERZA V MARIBORU

 UNIVERZA NA 
PRIMORSKEM

 UNIVERZA V NOVI GORICI

 ZASEBNI SAMOSTOJNI  
VISOKOŠLSKI ZAVODI

Alma Mater Europea (Murska 

Sobota)

Programi:

- Fizioterapija

- Zdravstvena nega

- Socialna gereontologija



 z uspešno zaključeno 
poklicno maturo se 
lahko vpišete na vse 
visokošolske strokovne 
programe

 z narejenim dodatnim 
maturitetnim predmetom
pa se lahko vpišete tudi na 
mnoge univerzitetne 
programe

 z uspešno zaključeno 
splošno maturo se 
lahko vpišete na vse 
univerzitetne in vse 
visokošolske strokovne 
programe na vseh 
fakultetah



 Vpišejo se lahko na vse VS (visokošolske 
strokovne) programe

 Fizioterapija
 Zdravstven nega
 Delovna terapija
 Radiologija
 Ortotika in protetika
 Zobna protetika
 Predšolska vzgoja (PF)
 Varnost in policijsko delo (FVV)
Z petim maturitetnim predmetom na 
nekatere UN programe:
 Socialno delo
 Mikrobiologija
 Živilska tehnologija

Vpišejo se lahko 

na vse višje šole (dvoletne): 
npr. program KOZMETIKA

 Na vse visokošolske 
strokovne programe in na 
nekatere univerzitetne 
programe (z opravljenim 
petim predmetom) kot npr: 
KOZMETOLOGIJA na 
Fakulteti za farmacijo



REDNI VPIS V PTI

(poklicno-tehniške 

programe) – nadaljevanje 

še dve leti za pridobitev 

izobrazbe v programu 

zdravstvena nega

Izvaja:

MARIBOR

SLOVENJ GRADEC

CELJE

NOVO MESTO

REDNI VPIS V  PTI

(poklicno-tehniško izobraževanje) – dve 

leti za pridobitev izobrazbe v programu 

zdravstvena nega

Izvaja:

SREDNJA ZDRAVSTVENA IN 

KOZMETIČNA ŠOLA MARIBOR



Murska Sobota


