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NAPOVEDNIK

Kdor čaka…

• Shema izobraževanja in oblike

• Izbirni postopek

Dočaka…

• Kako do prave odločitve

• Prihodnost v poklici

• Štipendije

• Rokovnik





„TIPIČNI SREDNJEŠOLCI“

1.TIP: DIJAK POKLICNE ŠOLE : je 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 TEHNIŠKE IN 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.



VAJENIŠKA IZVEDBA NEKATERIH PROGRAMOV 

SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA 

❖ Program se bo izvajal v šolski in vajeniški obliki (obe 
obliki enakovredni, enaka izobrazba, enake možnosti za 
nadaljevanje),

❖ polovica programa se izvede kot PUD pri 
delodajalcu (okvirno 56 tednov v treh letih),

❖ prednost vajeniške oblike: zgodnejši stik z 
delodajalcem, več praktičnih izkušenj, večja možnost 
za zaposlitev,

❖ vajeniška nagrada (250 EUR v 1. l., 300 EUR v 2. l. in 
400 evrov v 3. l. mesečno),

❖ kandidati z vajeniško pogodbo izvzeti iz izbirnega 
postopka, če dostavijo vajeniško pogodbo do začetka 
izbirnega postopka.

❖ Kandidati izpolnijo enako prijavnico –

pripis pri navedbi programa: npr. 

STEKLAR – VAJENIŠKA OBLIKA;

❖ prijavni in vpisni postopek povsem enaka 

(roki, določeni z rokovnikom veljajo enako 

za vse kandidate);

❖ učna mesta na spletni strani MIZŠ;

Vpisna aplikacija dopolnjena (možno posebej 

označiti prijavo za v vajeniško obliko + 

predložitev registrirane vajeniške pogodbe).



VAJENIŠKA IZVEDBA NEKATERIH 

PROGRAMOV

OBSTOJEČI PROGRAMI:

MIZAR: ŠC Novo mesto, ŠC Slovenj Gradec, ŠC Nova Gorica in ŠC Škofja 
Loka, Lesarska šola Maribor

OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR: ŠC Škofja Loka, Srednja 
poklicna in strokovna šola Bežigrad, ŠC Novo mesto, ŠC Nova Gorica in Tehniški 
šolski center Maribor,

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE: Srednja 
šola Izola in Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci,

KAMNOSEK: Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana,

STEKLAR: ŠC Rogaška Slatina,

PAPIRNIČAR: Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad–samo v tej obliki!



SLIKOPLESKAR – ČRKOSLIKAR: ŠC Kranj in 

Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor,

STROJNI MEHANIK: ŠC Novo mesto, ŠC Škofja Loka, 

ŠC Velenje in ŠC Krško – Sevnica,

ZIDAR: ŠC Kranj, ŠC Novo mesto, Srednja gradbena, geodetska in 

okoljevarstvena šola Ljubljana, 

ELEKTRIKAR: ŠC Kranj, ŠC Velenje,

MEHATRONIK OPERATER: ŠC Novo mesto, Srednja 

tehniška šola Koper, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad,

KLEPAR – KROVEC: ŠC Ptuj.

VAJENIŠKA IZVEDBA NEKATERIH 

PROGRAMOV



MERILA ZA IZBIRO V 

PRIMERU 

OMEJITVE VPISA

1. TOČKE, PRIDOBLJENE Z 

ZAKLJUČNIMI OCENAMI 

V 7., 8. IN 9. RAZREDU

!IZBIRNI PREDMETI NE!

2. TOČKE, DOSEŽENE NA NPZ 

IZ SLO, MAT

(ob SOGLASJU STARŠEV) 

samo za kandidate z istim številom 

točk na spodnji meji.

3. DODATNE TOČKE PO 

MERILIH, KI JIH DOLOČI 

SREDNJA ŠOLA

4. DSP

V primeru dostavljanje veljavne 

odločbe o umeritvi pred 

začetkom izbirnega postopka

se prišteje zbranim točkam 

10 % točk.



IZBIRNI POSTOPEK - PRIMER

• sodelujejo samo kandidati, ki se po prvem 

krogu niso uvrstili na izbrano šolo,

• kandidirajo na:

- 10 % prostih mest na vseh srednjih 

šolah, ki imajo omejitev in 

- na šolah, kjer so še prosta mesta,

• obrazec: po prioritetnem vrstnem redu 

naštejejo 10 šol, na katere bi se želeli  vpisati,

• svoje namere do 23. junija do 15h oddajo 

na šoli, kjer imajo prijavnico, 29. junija 

izvedo, na katero od naštetih šol so bili 

razvrščeni, nanjo se lahko vpišejo najkasneje 

30. junija do 14h.

1. krog izbirnega postopka: 2. krog izbirnega postopka:



KAKO DO POKLICNE ODLOČITVE?

Vrednotenje vsebuje 4 elemente:

• INTERESI (Kaj me zanima in kaj ne?)

• OSEBNOST (Kaj me dela edinstvenega?)

• VREDNOTE (Kaj mi je v življenju 
pomembno?)

• ZNANJE, VEŠČINE, SPOSOBNOSTI

(V čem sem dober, kaj že znam?)

Zbiranje informacij 

Pretehtaj ponudbo

Naredi ožji izbor

(Po)svetovanje

Zapiši + in -

Odločanje

Vpis



ZAPOSLITVE, KI PO 2030 NIMAJO 

VELIKO MOŽNOSTI

*bančni uradniki

*zavarovalniški zastopniki

*telefonski prodajalci

*vnašalci podatkov, strojepisci 
in telefonisti

*blagajniki

*nepremičninski agenti

*potovalne agencije

*športni sodniki in športni 
uradniki

*kartotečni uradniki in 
arhivarji

*poštarji in kurirji

*osebni asistenti

Napovedi: pametni stroji in tehnologija naj bi nadomestili 

enega od treh zaposlenih! Največji upad pri poklicih:



NOVA PODROČJA ZAPOSLOVANJA 

Predvideva se 2 milijona novih zaposlitev na področjih:

• računalništva

• spletnega oblikovanja

• matematike

• arhitekture

• kemije 

• biomedicina, genetika,

• inženiringa in podobnih področij…

Priljubljene zaposlitve v 2025: urbani 
kmetovalci, specialisti socialnega 
izobraževanja, podatkovni znanstveniki, 
varnostni specialisti v kibernetiki, negovalci 
za odrasle, specialisti zdravstvene nege, 
medicinske sestre in fizioterapevti, 
upravljalci zasebnosti, specialisti za 3D 
oblikovanje, oblikovalci izkušenj virtualne 
resničnosti, neodvisni profesorji…



INFORMACIJE
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije: www.sklad-kadri.si
Ministrstvo za delo
Center za socialno delo
RRA (Regionalne razvojne agencije)
Občine 
Delodajalci

ŠTIPENDIJE

• Državne: Ministrstvo za delo, družino, socialo in enake možnosti: 

❖Dodelitev glede na dohodek družine

❖Vloga na CSD v avgustu

• Zoisove: 

❖je izjemni dosežek in povprečna ocena v 9. razredu  najmanj 4,7 (povprečje končnih 
ocen vseh predmetov). 

❖Potrdilo o odkriti nadarjenosti NI pogoj za kandidaturo. 
❖Razpis v juniju.

• Kadrovske: 

❖Razpišejo podjetja (junij)

• Štipendije za deficitarne poklice 

❖možno kombinirati z državno štipendijo in Zoisovo štipendijo.

• Štipendije AD Futura za mednarodno mobilnost

• Občinske in regionalne  (po razpisu)

• Nagrade za trajnostni razvoj

http://www.sklad-kadri.si/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/drzavne_stipendije/
https://www.srips-rs.si/stipendije/zois
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/kadrovske-stipendije/
https://www.srips-rs.si/stipendije/deficitarne


celo šolsko leto Informiranje učencev v okviru RU in nadomeščanj, preko oglasne deske, teamsi in spletne strani OŠ Sostro 

(zavihek Vpis v SŠ)

oktober / november 2022 Izpolnjevanje spletnega vprašalnika KAM IN KAKO na portalu mojaizbira.si (registracijsko geslo za našo šolo: 

taskbusy5087)

november / december 2022 Izpolnjevanje Vprašalnika o poklicni poti (eVPP)

oktober - februar Dnevi odprtih vrat na srednjih šolah (MS Teams!)

16. 1. 2023 Objava Razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove 

20. in 21. 1. 2023 Sejem Informativa na Gospodarskem razstavišču  (https://slovenskesrednjesole.si/)
konec jan./začetek feb. 2023 Roditeljski sestanek

17. 2. 2023 in 18. 2. 2023 Informativna dneva v srednjih šolah 

do 2. 3. 2023 Prijava k opravljanju preizkusov posebne nadarjenosti na srednjih šolah, za katere je to posebni vpisni pogoj 

ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š) 

med 10. 3. in 20. 3. 2023 Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti na srednjih šolah ter ugotavljanje izpolnjevanje posebnega vpisnega pogoja 

kandidatov za program Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š) 

Od 20. 3 – 24. 3. 2023 Na šoli bomo izpolnjevali prijavo za vpis v srednjo šolo (EMŠO, davčno, točen naziv 

šole itd.) 
do 27. 3. 2022 Srednje šole posredujejo potrdila o opravljenem preizkusu posebne nadarjenosti ter izpolnjevanju posebnega vpisnega 

pogoja za program Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)

do 3. 4. 2022 Srednje šole sprejemajo prijave za vpis v 1. letnik SŠ 

https://slovenskesrednjesole.si/
https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-za-opravljanje-preizkusov-nadarjenosti-znanja-in-spretnosti-in-izpolnjevanje-posebnih-pogojev-za-vpis/


7. 4. 2023 Javna objava številčnega stanja prijav za vpis; spletna stran MIZŠ: http://www.mizs.gov.si

do 19. 4. 2023 Javna objava sprememb obsega razpisanih mest (zmanjšanja) in stanja prijav za vpis 

do 24. 4. 2023 do 14 h Morebitni prenos prijav 
4. 5. 2023 NPZ slovenščina

8. 5. 2023 NPZ matematika

10. 5. 2023 NPZ tretji predmet - glasba

do 24. 5. 2023 Javna objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ) 

do 29. 5. 2023 Srednje šole obveščajo kandidate o omejitvi vpisa 

15. 6. 2023 Zaključek pouka za učence 9. razredov in razdelitev zaključnih spričeval 

16. 6. do 21. 6. 2023 Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka 
do 21. 6. 2023 Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka na srednjih šolah (do 15. ure)

do 21. 6. 2023 Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na Internetu (stran MIZŠ, do 16. ure)

do 23. 6. 2023 Prijava za 2. krog izbirnega postopka (do 15. ure)

29. 6. 2023 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka na srednjih šolah (do 15. ure)

do 30. 6. 2023 Vpis učencev, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka (do 14. ure)

3. 7. 2023 Objava prostih mest za vpis (do 15. ure)

do 31. 8. 2023 Vpis na srednje šole, ki imajo še prosta mesta 

junij/september 2023 Oddaja vlog za štipendije

http://www.mizs.gov.si/


Izpolnjevanje prijavnic



Kje lahko poiščete informacije?

Spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-
solo/

Spletna stran Osnovne šole Sostro –> zavihek Učenci in starši -> šolska svetovalna služba -> vpis v 
srednje šole: http://www.os-sostro.si/vpis-v-srednje-sole/

Obisk Kariernega središča – VKO točka(potrebna najava obiska, urnik na spletni strani ...). 

Teams kanal - Poklicno usmerjanje:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aq21Q8xQGt_WWYGxTT4HxI2MPrXg5H45HTklOgDYvmYw1%40thread.tacv2/Splo%25C5%25A1no?groupId=2c3c55f3-a883-43cc-be43-41914c8aa001&tenantId=085c8943-3020-
4dea-9bb3-8eddc81003b8

Publikacija Srednješolski vpisnik: https://www.dijaskisvet.si/srednjesolski-vpisnik/

Portal Slovenske srednje šole: https://slovenskesrednjesole.si/

Spletna stran Moja izbira: https://www.mojaizbira.si/

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/
http://www.os-sostro.si/
https://www.vkotocka.si/novice/osvezen-seznam-izvajalskih-organizacij-vko-ki-nudijo-solajoci-mladini-brezplacna-svetovanja/
https://www.dijaskisvet.si/srednjesolski-vpisnik/
https://slovenskesrednjesole.si/
https://www.mojaizbira.si/


Hvala za pozornost!

Še kakšno vprašanje?


