



 Nižje poklicno izobraževanje (2 leti)

 Srednje poklicno izobraževanje (3 leta, zaključni 
izpit) 

 Srednje strokovno izobraževanje (4 leta, poklicna 
matura)

 Gimnazijski programi (4 leta, splošna matura)

SREDNJEŠOLSKI 
PROGRAMI




SPLETNE STRANI:

 spletna stran šole (svetovalna služba)

 www.mojaizbira.si

 MIZŠ (izobraževalni programi, vpis v sr. šole)

 https://www.dijaskisvet.si/

 ZRSZ www.ess.gov.si

KAKO DO INFORMACIJ?

http://www.os-luce.si/karierna-orientacija/
http://www.mojaizbira.si/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/
https://www.dijaskisvet.si/
http://www.ess.gov.si/



TISKANI VIRI:

 Srednješolski vpisnik (po novem letu dobijo v šoli) 

 Razpis za vpis v srednje šole (konec januarja 2021)




 INFORMATIVNI DNEVI v srednjih šolah in dijaških 

domovih ( 12. in 13. februar 2021)

 SEJEM INFORMATIVA Gospodarsko razstavišče,  
Ljubljana, vstopnine ni (22. in 23. januar 2021-petek 
in sobota)

KAKO DO INFORMACIJ?





Uspešno zaključena osnovna 
šola.

MERILA ZA VPIS




POSEBNI POGOJI:

 psihofizična sposobnost (rudarstvo, umetniška 
gimnazija, gimnazija športni oddelek)

 posebna nadarjenost oz. spretnost (zobotehnik, 
fotografski tehnik, tehnik oblikovanja, umetniška 
gimnazija)

 športni dosežki (gimnazija športni oddelek; status 
A, B in C)

MERILA ZA VPIS





 Kandidati se izberejo na podlagi točk, ki jih pridobijo 
z zaključnimi ocenami obveznih predmetov iz 7., 8. 
in 9. razreda.

IN V PRIMERU 
OMEJITVE VPISA?




Izračun točk

MERILA ZA VPIS

  7. razred 8. razred 9. razred 

OŠ - predmeti točke točke točke 

slovenščina 5 5 5 

matematika 5 5 5 

tuji jezik 5 5 5 

likovna vzgoja 5 5 5 

glasbena vzgoja 5 5 5 

geografija 5 5 5 

zgodovina 5 5 5 

držav. vzg. in etika 5 5   

fizika   5 5 

kemija   5 5 

biologija   5 5 

naravoslovje 5     

tehnika in tehnologija 5 5   

športna vzgoja 5 5 5 

SKUPAJ 55 65 55 

SKUPAJ 175   

 





Vsak odda ENO izpolnjeno prijavnico  na 
osnovni šoli (april). Izpolnimo jo skupaj.

PRIJAVA ZA VPIS




RAZMIŠLJANJE

SAMOSTOJNO ISKANJE INFORMACIJ

POGOVORI in SVETOVANJA

ODLOČANJE IN 
DEJAVNIKI

O MENI
Kaj me veseli?

Kaj zmorem?

Kaj želim?

Kaj znam?

O POKLICIH
Kaj dela?

Zahtevnost dela.

Pogoji dela.

Potrebne lastnosti.

Možnosti zaposlitve.

O ŠOLAH
„Vrste šol“

Predmetnik.

Vpisni pogoji.

Nadaljevanje šolanja.

Primerjava 
programov.





ODLOČANJE IN 
DEJAVNIKI

ODKRITO O MENI

INTERESI
Kaj me zanima?

S čim se ukvarjam?

SPOSOBNOSTI
Kaj zmorem?

Koliko zmorem?

NAVADE
Kaj in koliko 
delam?

ZNANJA IN 
SPRETNOSTI

INTERESI 
ZNAČAJSKE 
LASTNOSTI

AMBICIJE 
CILJI

Želje




1.TIP: UČENEC POKLICNE ŠOLE : je zelo konkreten, praktičen, 
ročno spreten, zanimajo ga praktične stvari, konkretni rezultati in 
določena področja... Izobraževanje ga ne zanima preveč, čeprav je 
učno lahko zelo uspešen, v življenju ima konkretne cilje in je poklicno 
precej profiliran.

2.TIP: DIJAK SREDNJE STROKOVNE ŠOLE: zanima ga veliko 
stvari z ožjega področja, je konkreten, praktičen, poglablja se v stvari, 
kjer vidi rezultate svojega dela. Učno je uspešen in ima dobre učne 
navade, poklicno je vsaj delno profiliran.

3.TIP: GIMNAZIJEC: veliko različnih interesov, vse ga zanima, rad se 
poglablja v stvari, ni zadovoljen s površnimi informacijami, razvito 
ima abstraktno mišljenje... Ima dobre učne navade, dobre ocene, 
poklicno ni profiliran.

PREMISLEK OB IZBIRI 
PROGRAMA



ZMOREM
Sposobnosti, veščine, 

znanja,
osebnostne lastnosti,
zdravstveno stanje...

MOŽNOSTII
zobraževalne in 

zaposlitvene 
možnosti

HOČEM
Interesi, 

zanimanja





ŠTIPENDIJE

www.sklad-kadri.si 

 Državne

 Zoisove

 Štipendije za deficitarne poklice 

 Sofinancirane kadrovske štipendije




1. Kadrovska štipendija in štipendija za deficitarne 

poklice se ne smeta združevati.

2. Zoisova in državna štipendija se ne združujeta.

3. Kadrovska štipendija ali štipendija za deficitarne 
poklice je združljiva z državno ali Zoisovo 
štipendijo.





 Na podlagi MATERIALNIH POGOJEV,

 VLOGO za dodelitev štipendije se lahko odda 
kadarkoli med šolskim/študijskim letom na 
CENTRU ZA SOCIALNO DELO.

DRŽAVNA ŠTIPENDIJA





 POGOJI ZA PRIDOBITEV: 

POVPREČNA OCENA najmanj 4,70 v 9.r.
povprečje vseh številčno izraženih zaključenih 
ocen vseh predmetov v 9.r.   

in

IZJEMNI DOSEŽEK (v 7. in 9.r.)
dosežki iz znanja (zlata in srebrna priznanja) ali raziskovanja, 
razvojne dejavnosti ali umetnosti na državni ravni.

ZOISOVA ŠTIPENDIJA




 Višina osnovne Zoisove štipendije:

dijaki 122,88 €

 Možni dodatki:

- dodatek za bivanje: 81,92 €

- dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami: 51,20 €

 Vloga: 

oddati do roka v javnem razpisu na spletni strani Javnega     
sklada RS za razvoj kadrov in štipendije: www.sklad-kadri.si

ZOISOVA ŠTIPENDIJA




 Štipendije so namenjene spodbujanju mladih za vpis v 

izobraževalne programe za poklice, za katere na trgu dela 
ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev.

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

 Štipendija se lahko dodeli hkrati z vsemi štipendijami, razen s 
kadrovsko.

 Višina štipendije: 102,40 €

ŠTIPENDIJE ZA 
DEFICITARNE POKLICE



 kamnosek

 mehatronik operater

 inštalater strojnih 
inštalacij

 oblikovalec 
kovin/orodjar

 elektrikar

 avtokaroserist

 pek

 slaščičar

 mesar

 tapetnik

 mizar

 zidar

 tesar

 klepar-krovec

 izvajalec suhomontažne
gradnje

 slikopleskar-črkoslikar

 pečar-polagalec 
keramičnih oblog

 gozdar

 dimnikar

 steklar

 tehnik steklarstva





www.sklad-kadri.si

Center za socialno delo

Obrtniki, podjetja

INFORMACIJE O 
ŠTIPENDIJAH

http://www.sklad-kadri.si/




Nobena pot ni ravna, 

nobena pot ni revna, 

a vsaka je zahtevna 

in tvoja ena sama – GLAVNA.




