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Srednješolsko izobraževanje v letu 2017/18
PROGRAMI

2017/18
Št. dijakov

% vseh dijakov

Nižje poklicno izobraževanje

1.058

1,4%

Srednje poklicno izobraževanje

12.298

16,7 %

Srednje strokovno izobraževanje

30.802

41,8 %

Poklicno tehniško izobraževanje

3.439

4,7 %

Gimnazije

25.494

34,6%

Poklicni tečaji

213

0,3 %

Maturitetni tečaji

360

0,5 %

Skupaj

73.664

V letošnjem šolskem letu smo v srednje šole vpisali skoraj 20.200 novincev, 3% med njimi so se vpisali
v programe nižjega poklicnega izobraževanja, v programe srednjega poklicnega izobraževanja se je
vpisalo 23,3% novincev, v programe strokovnega izobraževanja 41,3%, v gimnazijske programe pa se
je vpisalo 32,4% vseh novincev.
Prihodnje šolsko leto se v srednje šole vpisuje manjša generacija (17.085 devetošolcev), saj letos
zaključuje osnovno šolo 363 kandidatov manj kot lani. Še posebej velja izpostaviti Gorenjsko regijo (137
kandidatov manj kot lani); Osrednjeslovensko regijo (79 kandidatov manj kot lani), Podravsko regijo
(113 kandidatov manj kot lani), Savinjsko regijo (66 kandidatov manj kot lani) in Posavsko regijo (61
kandidatov manj lani). V Pomurski regiji (85 kandidatov več kot lani) in Notranjsko – kraški regiji (32
kandidatov več kot lani) pa pričakujemo naslednje leto v srednjih šolah nekoliko več kandidatov. V
ostalih regijah je vpisna generacija praktično enaka v primerjavi s preteklim letom.

Za 17.085 bodočih dijakov (lani 17.448) so šole predlagale 24.119 (lani 24.244) vpisnih mest na javnih
šolah in 504 (lani 448) na zasebnih šolah (skupaj 24.623 – lani skupaj 24.692). Lani smo skupaj z mesti
na zasebnih šolah razpisali 23.440 mest za 17.448 bodočih dijakov.
Trenutno je torej za 17.085 devetošolcev predlaganih 24.623 vpisnih mest s strani šol.
PTI programi
Za skupaj 2.839 dijakov, ki letos obiskujejo 3. letnik programov srednjega poklicnega izobraževanja na
šolah, ki izvajajo PTI programe, so šole predlagale 2.944 mest, lani smo sicer razpisali 2.812 mest, na
katera se je vpisalo 2.037 dijakov.
Programi MT in PT
Na MT so šole predlagale razpis 412 mest za vpis novincev na javnih šolah in 30 mest na zasebni šoli
(skupno torej 442 mest), lani smo razpisali 390 mest na javnih šolah in 30 mest na zasebni gimnaziji
(skupaj 420 mest), vpisanih je 372 dijakov. Na PT so šole predlagale 338 mest, lani samo razpisali 272
mest, na katera se je vpisalo 213 dijakov.
Novi programi
Za naslednje šolsko leto nam je 24 srednjih šol predlagalo razmestitev 35 novih programov
(nekatere šole predlagajo iste programe) glede na lanski razpis. Nekatere šole med njimi so predlagale
razmestitev mest na novem programu, ki bi ga šole izvajale tudi v vajeniški obliki.
Presojanje predlogov šol
Ministrstvo vsako leto vse predloge šol glede obsega razpisanih mest za vpis novincev in predloge
glede morebitnih razmestitev novih programov skrbno pregleda in pretehta z več vidikov, in sicer:
- dosedanjega vpisnega trenda na posameznih programih in šolah,
- mreže šol, ki izvajajo posamezne izobraževalne programe,
- demografske projekcije,
- kadrovske in prostorske opremljenosti šole,
- potreb lokalnega gospodarstva oziroma potreb na trgu dela,
- že začetih in dogovorjenih načinov sodelovanja šole s posameznimi podjetji lokalnega
gospodarstva pri izvajanju programa in zagotavljanju učnih mest za PUD,
-

možnost pridobivanja ustreznih štipendij (štipendije za deficitarne poklice),
morebitne finančne težave posameznih šol,
lokacija šole (ali se nahaja na demografsko ogroženem obmejnem območju) in
razpoložljive proračunske možnosti.

Na podlagi omenjenih kriterijev na ministrstvu pripravimo predlog obsega razpisanih mest za
posamezno šolo in izobraževalni program, kar vsako leto pošljemo v pregled vsem šolah, ustreznim
resorjem in ostalim socialnim partnerjem, kot npr. GZS, OZS, Trgovinska zbornica Slovenije, Zbornica
zdravstvene in babiške nege, Veterinarska zbornica in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.
Predlog, ki je posredovan v pregled, ne predstavlja dokončne odločitve ministrstva, saj je nanj možno še
posredovati pripombe.
Pri razmeščanju in določanju obsega razpisanih mest v okviru programov srednjega poklicnega
izobraževanja, ki izobražujejo za redke oziroma deficitarne poklice, smo na ministrstvu zelo pazljivi
in vedno težimo k cilju, da so izobraževalni programi kljub slabemu zanimanju in vpisu ustrezno
zastopani in pokriti, v izjemnih primerih vsaj na nivoju države. Že ob razpisu se zavedamo, da bo
morebitni vpis enega, dveh oziroma peščice kandidatov na določen program, kot je na primer Dimnikar,
Klepar – krovec, Tapetnik, Tesar, Kamnosek, tudi Mesar, Zidar, Metalurg, Geostrojnik rudar, že velik
uspeh in da je smiselno program ohranjati. Seveda pa je ob tem pomembno, ali ima šola možnost
dijake, vpisane v navedene redke oziroma deficitarne poklice, kombinirati z dijaki drugih programov, kjer
je vpis nekoliko boljši.
Takemu načinu odločanja bomo sledili tudi v prihodnjem razpisu za vpis novincev v naslednje šolsko
leto. Je pa odločitev za izvajanje programa kljub slabemu vpisu tudi na šoli, ki mora izvedbo pretehtati
tudi s finančnega vidika.
Ohranitev programa, na katerega bi šola prejela zelo malo prijav, pa predvidoma ne bomo pogojevali s
sklenitvijo individualnih učnih pogodb, saj se je v tem šolskem letu poskusno že začelo izvajati
nekatere izobraževalne programe tudi v vajeniški obliki, z naslednjim šolskim letom pa je predvideno, da
se bo nabor šol kot tudi programov, ki bi se izvajali tudi v vajeniški obliki, nekoliko razširil. Letos se je
tovrstno izobraževanje uvedlo s poskusom, v tem času pa je že začel veljati tudi zakon o vajeništvu.
Zato ne vidimo potrebe, da bi poleg tega uvajali še individualne učne pogodbe.
Kot že rečeno, je predvideno, da bi se z naslednjim šolskim letom nabor šol, ki bi izobraževalne
programe, ki se letos poskusno izvajajo tudi v vajeniški obliki (gre za programe Kamnosek, Mizar,
Gastronomske in hotelske storitve ter Oblikovalec kovin – orodjar), nekoliko razširil, prav tako je
predvidena razširitev nabora izobraževalnih programov, ki bi se izvajali tudi v vajeniški obliki.
Tak način izvedbe je tako predviden še v programih Slikopleskar – črkoslikar, Papirničar, Steklar in
Strojni mehanik.
V tem trenutku dokončne odločitve o obsegu razpisanih mest za vpis novincev v prihodnje šolsko leto
MIZŠ še ni sprejel, predvideno je, da bi predlog MIZŠ posredoval šolam in socialnim partnerjem v
pregled do sredine decembra, razpis pa mora biti objavljen najkasneje 22. 1. 2018.

