
LETOŠNJI  VPIS V SREDNJE ŠOLE

• NE SPREGLEJ POMEMBNIH DATUMOV ZA VPIS V SŠ 

„Določamo se z odločitvami. Z njimi oživljamo in osmišljamo besede in sanje. Z 
njimi OMOGOČAMO, da tisto, kar SMO, postane, kar ŽELIMO BITI. „

(Sergio Bambaren)



POTI DO POKLICNE ODLOČITVE
• POGOVORI z zbiranjem informacij o srednjih

šolah, poklicnih in zaposlitvenih možnostih

• IZHAJATI IZ SEBE, svojih sposobnosti,
spretnosti, močnih področij, interesov
(samoocena)

• UPOŠTEVATI poklicne ŽELJE, cilje

• NAČRTOVATI MOŽNOSTI

za uspešno nadaljevanje šolanja

• PREVERITI pogoje za uresničitev CILJEV
(odgovornost izbire)



PREMIŠLJENA POKLICNA ODLOČITEV

 Dobro sodelovanje UČENCEV, STARŠEV in ŠOLE
bo pripomoglo k temu, da bo pomembna odločitev
- izbira izobraževalne in poklicne poti - dobro
načrtovana, premišljena in prilagojena
učenčevi osebnosti ter izbiri.

 Dokončna ODLOČITEV za poklic naj bo z
upoštevanjem vseh dejavnikov odločanja otrokova.
Zanjo naj bo pripravljen prevzeti tudi
odgovornost.



OCENA OSEBNOSTI

Ocena osebnosti - 4 elementi:

• INTERESI: Kaj me zanima, bi v življenju rad 
počel, razvijal …, kje se vidim?

• OSEBNOST: V čem sem drugačen od drugih? 
Kakšne so moje osebnostne lastnosti, karakter?

• VREDNOTE: Kaj mi je v življenju pomembno?

• ZNANJE, VEŠČINE: V čem sem

dober, kaj že znam, znanja katerih

predmetov so najboljša?



IZVAJAMO GA V ŠOLI S SODELOVANJEM ZUNANJIH  USTANOV:

• Zavod RS za zaposlovanje, Srednje šole, Urad za delo Slov. 
Bistrica, OŠ Pohorskega odreda Slov. Bistrica, starši …

• Poklicna vzgoja pri različnih predmetih, dnevih dejavnosti ...

• Poklicno informiranje o šolah, programih, poklicih, vpisnem postopku, 

štipendijah ...

• Poklicno svetovanje pri izbiri poklicne poti (za učence in starše v 

OŠ in pri svetovalki prostovoljno).

• Spoznavanje otrokovih interesov in drugih lastnosti
(Interesni vprašalnik - KIK, različne lestvice, e-VPP 

o poklicni poti, e-svetovanje z vprašalniki za samooceno ...)

• Izvedba vpisa v srednje šole (marec 2018).

PROGRAM KARIERNE ORIENTACIJE



ROKOVNIK ZA VPIS V SŠ za 2018/19

9. (ob 9. in 15. uri) in 10. 2. 
2018 (ob 9. uri)

INFORMATIVNA DNEVA   (posebnosti – Razpis za 
vpis v SŠ)

Prijava k opravljanju preizkusov posebne 
nadarjenosti

med 12. in 24. 3. 2018

Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti na 
SŠ 

SŠ izdajo potrdila

16. 3. 2018

Izpolnjevanje PRIJAV za vpis v SŠ  - razredna ura  

POŠILJANJE PRIJAV – konec marca

10. 4. 2018 DP 16. ure JAVNA OBJAVA ŠTEVILČNEGA STANJA PRIJAV  za 
vpis na spletnih straneh Ministrstva



Nives Zelenjak, pedagoginja 7

do 25. 4. 2018 Morebitni PRENOSI PRIJAV  

31. 5. 2018 JAVNA OBJAVA OMEJITEV vpisa 

učenci bodo obveščeni do 6. 6. 2018

od 19. do  22. 6. 2018  
do 14.00

VPIS in IZVEDBA 1. KROGA 

-objava rezultatov 1. kroga 

-prinašanje dokumentov na SŠ

-kjer ni omejitve, so dijaki že vpisani

22. 6. 2018 - Objava SPODNJIH MEJ 1. kroga

- uspešni v 1. krogu - VPISANI

29. 6. 2018

do 5. 7. 2018

6. 7. 2018

Objava REZULTATOV 2. KROGA

2. krog  - VPIS   (5. 7.)

OBJAVA PROSTIH MEST    

VPIS do 31. 8. 2018  (SŠ s prostimi mesti)



TABELA ZA IZRAČUN TOČK ob 
omejitvi VPISA (seštevek ocen obveznih predmetov 3. triade)

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



DEFICITARNI POKLICI

Na trgu dela naj bi bili najbolj iskani:

• IT - strokovnjaki vseh vrst

• FINANČNI, davčni in zavarovalniški SVETOVALCI

• poklici v ZDRAVSTVU posebej povezani s storitvami 
za starejše (NEGA na domu…)

• poklici s področij BIOMEDICINE

• poklici s področja KEM in razvoja novih materialov, 
transporta in logistike

• poklici za ZELENA DELOVNA MESTA 
(varčna raba energije in zemeljskih virov, 
lesarstvo, gostinstvo in turizem).



DEFICITARNI POKLICI

VIR: Zavod RS za zaposlovanje 

NAJVEČ ZAPOSLITVENIH MOŽNOSTI JE NA področjih:
 KOVINARSTVA, STROJNIŠTVA  - ključavničarji, orodjarji, 

strugarji, varilci, avtoserviserji, preoblikovalci, upravljalci
CNC strojev, inženirji strojništva 

 ELEKTROTEHNIKE - inženirji, elektrikarji
 RAČUNALNIŠTVA - uni./dipl inženirji računalništva, 

informatike

 GRADBENIŠTVA – zidarji, tesarji, inženirji gradbeništva
 PROMETA – vozniki za prevoze v mednarodnem prometu 

 GOSTINSTVA, TURIZMA - kuharji, natakarji
 ZDRAVSTVA – zdravniki, zobozdravniki, farmacevti, kadri za 

delo s starejšimi osebami 

 ŠOLSTVA - logopedi, specialni pedagogi, socialni pedagogi …



SUFICITARNI POKLICI

o NAJMANJ  ZAPOSLITVENIH  MOŽNOSTI  JE  za:

o ŽIVILSKO STROKO – predvsem slaščičarstvo
o TEKSTILNO STROKO

o za administratorje

o poslovne tajnike
o kmetijske tehnike

o kemijske tehnike
o aranžerske tehnike
o in gimnazijske maturante

o Do zaposlitev pa večkrat ne pride zaradi pomanjkanja
specifičnih znanj pri: prodajalcih, frizerjih, ekonomskih

tehnikih, poslovnih sekretarjih, ekonomistih in pravnikih.



JAVNO VELJAVNI PROGRAMI
SREDNJIH ŠOL

SO OBJAVLJENI na spletnih straneh 

Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

http://www.mss.gov.si/si/delovna področja/srednjesolsko 
izobrazevanje/programi v ss/

http://www.mss.gov.si/si/delovna


ŠTIPENDIJE
• DRŽAVNE: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake

možnosti: http://www.mddsz.gov.si
• VLOGE – na pristojnem Centru za socialno delo

• ZOISOVE: http://www.sklad-kadri.si
• KADROVSKE:http://www.sklad-kadri.si
• VLOGE – Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad

• Štipendije AD Futura: študij v tujini, tekmovanja iz znanja in
raziskovanja …

• Občinske in regionalne (po razpisu)
• NOVOST od 1. 1. 2014: ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

INFORMACIJE
 Ministrstvo za delo …
 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad            
 Center za socialno delo
 RRA (Regionalne razvojne agencije), Občine, delodajalci …

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/drzavne_stipendije/
http://www.sklad-kadri.si/


POMEMBNE SPLETNE STRANI

• www.mojaizbira.si (POKLICNI KAŽIPOT) – vse informacije na enem 
mestu

• Zavod  RS za zaposlovanje: http://www.ess.gov.si

• Zavod za šolstvo: www.zrss.si

• Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport: 
http://www.mizks.gov.si

• Spletna stran Zavoda za zaposlovanje, e-svetovanje: 

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

• IZIDA: http://www.izida.si

• Karierno središče  (včasih CIPS): 
http://www.ess.gov.si/delodajalci/karierno_sredisce

• FILTERNET: www.filternet.si
• DIJAŠKI.net: www.dijaski.net Najbolj OBISKANA izobraževalna stran 

v SLO.

• Srednješolski vpisnik: www.srednjesolski vpisnik.si

http://www.mojaizbira.si/
http://www.ess.gov.si/
http://www.zrss.si/
http://www.mizks.gov.si/
http://www.izida.si/
http://www.ess.gov.si/delodajalci/karierno_sredisce
http://www.filternet.si/
http://www.dijaski.net/
http://www.zrss.si/


KJE ŠE NAJDEMO INFORMACIJE?
• knjižnica;  oglasna deska za poklicno informiranje v OŠ

• rokovnik,  šolska brošura in spletna stran šole – ŠSS 

• pri šolski pedagoginji (zloženke, brošure, VPP, razpis, opisi 
poklicev...)

• mediji (časopisi, TV, radio ...)

• pogovori s starši, sorodniki, starejšimi vrstniki, osebami, ki 
opravljajo različne poklice

• predstavitve poklicev in srednjih šol v OŠ

• informativni dan, sejem Informativa, Karierni 

• sejem v Mariboru … 

• dnevi odprtih vrat na šolah

• Center za karierno svetovanje v Mariboru


