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VSEBINA:

 Dejavniki poklicnega odločanja

 SŠ programi, shema 
izobraževanja v RS

 Šole v Posavju

 Merila za vpis, NPZ

 Štipendije



Poklicna izbira OSEBNA 
ODLOČITEV

KAKO SE ODLOČITI?



ELEMENTI ODLOČANJA:

VREDNOTE

OSEBNOSTNE 

ZNAČILNOSTI

INTERESI

SPOSOBNOSTI

DELOVNE IN UČNE 

NAVADE

DRUŽBENE  POTREBE





SREDNJEŠOLSKI PROGRAMI

1. nižje poklicno izobraževanje

2. srednje poklicno izobraževanje

3. srednje strokovno-tehniško izobraževanje

4. srednje splošno izobraževanje



SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 

 Sem spadajo srednje poklicne šole

 TRAJANJE 3 LETA

 Po končanem izobraževanju si pridobimo poklic in 4. 
stopnjo izobrazbe.

 ZAKLJUČNI IZPIT: (slovenski jezik, strokovno-teoretični 
predmet, storitev ali izdelek z zagovorom)

NADALJEVANJE

POKLICNO TEHNIŠKO 

IZOBRAŽEVANJE (+2)
ZAPOSLITEV



POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

 traja 2 leti

 Po končanem izobraževanju si pridobimo poklic in 
naziv tehnik ter 5. stopnjo izobrazbe.

 POKLICNA MATURA: (slovenski jezik, strokovno-
teoretični predmet, storitev ali izdelek z zagovorom)

NADALJEVANJE:

 zaposlitev

 enako kot pri srednjem tehničnem in strokovnem 
izobraževanju



SREDNJE TEHNIŠKO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 

 sem spadajo srednje tehnične in strokovne šole

 trajajnje 4 leta

 po končanem izobraževanju si pridobimo poklic in naziv tehnik 
ter 5. stopnjo izobrazbe.

 POKLICNA MATURA (slovenski jezik, strokovno-teoretični 
predmet, storitev ali izdelek z zagovorom)

NADALJEVANJE:

 zaposlitev

 višješolski strokovni programi

 visokošolski strokovni programi

 z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature 
tudi na UN ali

 + MT = univerzitetni študijski programi



SREDNJE SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE

1. SPLOŠNE GIMNAZIJE

zagotavljajo široko splošno izobrazbo za vsa področja  

 KLASIČNA gimnazija

(obvezna latinščina, humanistični predmeti)

2. STROKOVNE GIMNAZIJE

 tehniška

 biotehniška 

 ekonomska

 športna gimnazija

 umetniška:

smeri: plesna, likovna, glasbena,dramsko-gledališka 



Zaključek:

MATURA (5 PREDMETOV)
 SLOVENŠČINA

 MATEMATIKA

 TUJI JEZIK

 2 IZBIRNA PREDMETA

Zagotavlja vpis na skoraj vse programe!



VIŠJEŠOLSKI PROGRAMI

 trajajo 2 leti

 nadaljevanje po uspešnem zaključku srednje strokovne ali 

tehniške šole

 Pridobi se 6. stopnja izobrazbe, in sicer 6/1



BOLONJSKI ŠTUDIJ

Študij po bolonjskem sistemu ima tri stopnje.

prva stopnja (1. bolonjska stopnja) je dodiplomski

študij, ki ima dva tipa študijskih programov: univerzitetne in visoko

strokovne. 

 traja od 3 do 4 leta, naziv, ki ga dobiš po končani prvi stopnji

je diplomirani UN – za univerzitetno stopnjo in diplomirani VS – za

visokošolsko strokovno stopnjo.

Pri visokošolskih strokovnih in univerzitetnih programih si pridobiš

stopnjo izobrazbe 6/II



Druga stopnja je podiplomski študij (magistrski program ali II. bolonjska

stopnja) in ima en tip študijskih programov, ki trajajo od 1 do 2 let, pridobljeni

naziv je magister stroke, ki pa se bo zapisoval za imenom posameznika in nič

več pred imenom tako kot pri znanstvenem magisteriju.

 Stopnja izobrazbe za v univerzitetni program in visokošolski strokovni program

je 7. stopnja. Ta stopnja je enakovredna starim univerzitetnim programom. Vsi

tisti, ki so v starem sistemu opravili znanstveni magisterij, imajo priznano

stopnjo 8/1.

Tretja stopnja pa je doktorski študij. Študij traja od 2-3 leta, pridobljen naziv je

doktor znanosti, pridobljena stopnja izobrazbe pa je 8/II.



ŠOLE V POSAVJU

GIMNAZIJA BREŽICE

 splošna gimnazija

ekonomska gimnazija ?



SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA BREŽICE

 ekonomski tehnik (SSI, PTI)

 logistični tehnik(SSI)

 trgovec (SPI)

 predšolska vzgoja (SSI)



ŠOLSKI CENTER KRŠKO - SEVNICA

Gimnazija Krško

 → TEHNIŠKA GIMNAZIJA

 Srednja strokovna in poklicna šola Krško

 SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVNJA 
(SSI)

 → ELEKTROTEHNIK

 → STROJNI TEHNIK

 → TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

 SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (SPI)

 → ELEKTRIKAR

 → OBLIKOVALEC KOVIN - ORODJAR

 → AVTOSERVISER

 → STROJNI MEHANIK

 NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (NPI)

 → POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH

 POKLICNO-TEHNIČNO IZOBRAŽEVANJE 
(PTI)

 → ELEKTROTEHNIK

 → STROJNI TEHNIK

Srednja šola Sevnica

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (SPI)

→ MIZAR

→ FRIZER



MERILA ZA VPIS V PRIMERU OMEJITVE VPISA 

 Kandidati, ki zaključijo 9. razred osnovne šole potrebujejo za vpis v 
srednjo šolo točke, ki jih pridobijo z učnim uspehom v 7. , 8. in 9. 
razredu osnovne šole, tako da se uporabijo:

zaključne ocene obveznih predmetov (brez izbirnih 
predmetov) iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole.

Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk. 



 Če se v prvem (1.) oziroma drugem (2.) krogu izbirnega
postopka na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več
kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi
opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih
preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.

 Dosežki nacionalnega preizkusa znanja kandidata se
uporabijo na podlagi predhodnega soglasja kandidata in
staršev za mladoletnega kandidata.



NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

 V 9. razredu je nacionalno preverjanje znanja 
obvezno za vse učence.

 opravlja pa se iz treh predmetov, in sicer iz 
predmetov 
slovenščina, matematika in dodatnega 
predmeta, ki ga določi minister.

 Letošnje šol. leto:ANGLEŠKI JEZIK

Vsi učenci 9. razreda v Republiki Sloveniji na isti 
dan ob isti uri opravljajo isti predmet.



ROKI IZVAJANJA NPZ

REDNI ROK NPZ:

9. razred

 4. maj 2018 – SLJ

 7. maj 2018 – MAT

 9.  maj 2018 – ANJ



Na isti dan učenec opravlja nacionalno
preverjanje znanja le iz enega
predmeta. Nacionalno preverjanje znanja pri
posameznem predmetu traja 60 min.

Rezultati nacionalnega preverjanja se ne
upoštevajo pri oblikovanju zaključnih ocen in
ne vplivajo na končni splošni uspeh.



POVZETEK SPREMEMB NA PODROČJU

ŠTIPENDIRANJA

Državne štipendije

Kadrovske štipendije

Zoisove štipendije

Štipendije za deficitarne poklice



DRŽAVNA ŠTIPENDIJA 

nova zakonodaja 1.1.2014

KAM ODDATI VLOGO?

vloge za uveljavljanje pravice do državne

štipendije ureja Center za socialno delo.

Novost: roka ali javnega poziva za oddajo vloge
za uveljavljanje pravice do državne štipendije ni
več. Zakon določa, da državna štipendija
upravičencu - državljanu RS pripada od prvega
dne naslednjega meseca po vložitvi vloge



ZA KAKŠNO VLOGO GRE?

 enotna vlogia za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

KJE DOBIM VLOGO?

Vloga je objavljena na spletnih straneh Ministrstva za delo,

družino, socialne razmere in enake možnosti, CSD, lahko pa jo

boste kupili tudi v knjigarni.

http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/

KDAJ ODDAM VLOGO?

Vlogo za dodelitev državne štipendije se vloži v mesecu avgustu,

da bodo dijaki ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne

štipendije s 1. septembrom.



KADROVSKE ŠTIPENDIJE

Kadrovske štipendije dodeljujejo  organizacije in delodajalci v skladu s svojimi

kadrovskimi potrebami z namenom, da bi si v določenem času zagotovili ustrezno

usposobljen kader. 

Z dodelitvijo štipendije za šolanje se praviloma zagotovi tudi zaposlitev po  končanem

šolanju.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije vsako leto 

objavi razpis kadrovskih štipendij.

Dodeljujejo jih  delodajalci in ne smejo biti nižje od državnih. 

RAZPISI ŠTIŠPENDIJ SO OBJAVLJENI:

 preko Izmenjevalnice na spletni strani sklada (kjer lahko delodajalci oddajo svoje 

potrebe po kadrovskih štipendistih za posamezno šolsko/študijsko leto; 

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

 na spletnih straneh RRA (regionalnih razvojnih agencij), kjer objavljajo zbrane 

potrebe delodajalcev po štipendistih;

 objave delodajalcev, ki jih ti naredijo v svojih internih glasilih, na svojih spletnih 

straneh, v javnih občilih itd. 

http://www.rra-giz.si/


ZOISOVE ŠTIPENDIJE

So podpora učencem, ki izkazujejo izrazito intelektualno in 
umetniško nadarjenost. 

POGOJI:

 izkazan vsaj en izjemni dosežek  (1. - 3. mesto na državnem 
tekmovanju, mednarodnem tekmovanju)

+

ustrezen šolski uspeh

 podrobnejša merila določi minister pristojen za delo

Vloge vlagateljev za dodelitev štipendije se razvrstijo
glede na uveljavljano merilo od najvišjega do najnižjega
rezultata. Pravica do Zoisove štipendije se dodeli tistim
vlagateljem, ki se v posamezni skupini najbolje razvrstijo, do
porabe sredstev.



ZOISOVE ŠTIPENDIJE

Več informacij dobite na spletni strani Javni štipendijski, 
invalidski in preživninski sklad Slovenije:   

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



ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

 S štipendijami za deficitarne poklice država spodbuja vpis mladih v izobraževalne programe, ki 
so prepoznani kot deficitarni poklici. Cilj je, da se zagotovi ustrezno število mladih z znanji, 
potrebnimi za obstoj in razvoj posameznih gospodarskih panog.

 V lanskem šolskem letu se je podarilo 1.000 štipendij za deficitarne poklice v višini 100 evrov 
mesečno za celotno obdobje izobraževanje. Štipendije sofinancirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Pomembno:

 prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka;

 ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;

 dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;

 v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, 
lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

Razpis za deficitarne poklice objavi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad 
Republike Slovenije

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



DEFICITARNI POKLICI

 kamnosek

 mehatronik operater

 izdelovalec kovinskih konstrukcij

 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



STANJE NA TRGU DELA V SLOVENIJI



DEFICITARNI POKLICI

 inženirji  strojništva ipd.

 Inženirji elektrotehnike

 Inženirji elektronike

 Zdravniki specialisti splošne medicine

 Zdravniki specialisti (razen splošne medicine)

 Programerji računalniških aplikacij

 Razvijalci in analitiki programske opreme in aplikacij

 Tehniki za strojništvo ipd.

 Kuharji

 Tesarji ipd.

 Varilci 

 Orodjarji 

 Elektroinštalaterji

 Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev



SUFICITARNI POKLICI

 Strokovnjaki za oblikovanje, izvajanje in nadzor politik, programov in ukrepov

 Predmetni učitelji v osnovni šoli

 Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok

 Učitelji razrednega pouka

 Sociologi, antropologi ipd.

 Filozofi, zgodovinarji, politologi

 Novinarji

 Prevajalci, tolmači, lektorji in drugi jezikoslovci

 Tajniki 

 Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu

 Skladiščniki in uradniki za nabavo in prodajo

 Prodajalci

 Poklici za pripravo tiska

 Upravljalci strojev za šivanje oblačil iz tekstilij, usnja, krzna ipd.

 Upravljalci strojev za proizvodnjo obutve in usnjene galanterije

 Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih

 Kurirji, dostavljavci



KAM PO INFORMACIJE?

 Poklicni kažipot, Srednješolski računalniški program 
Kam in kako

 Razpis za vpis za šolsko leto 2018/2019

 CIPS

 informativni dnevi v SŠ

 www.mojaizbira.si

 http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/

 http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela
_in_zaposlovanje/stipendije/

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

 Svetovalna delavka

http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/

