
VPIS V 

SREDNJE ŠOLE

2021/2022

Kateri poklic imaš, je vseeno. Vsi poklici so 

enako visoko.

A važno je, da delaš pošteno in ne samo z levo 

roko.

(Tone Pavček)

OŠ Črna na 

Koroškem

Neža Kos

Februar, 2021



KATERI DEJAVNIKI POKLICNE ODLOČITVE

SO POMEMBNI ZA VAS? 

 Če bi se ponovno odločali za svoj poklic, katere 

dejavnike/kriterije menite, da bi bilo potrebno 

upoštevati? 
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Vaši otroci so v okviru TD decembra izpostavljali 

naslednje dejavnike:

 Zanimanje za poklic, da ti je všeč – interes.

 Zagotovljenost službe – dela.

 Imaš sposobnosti in znanje, ki jih poklic zahteva.

 Plača.

 Stopnja izobrazbe – študij ali ne?

 Značilnosti delovnega okolja, delovnik.

 Selitev iz kraja.



 Dejavniki kot dobro izhodišče za pogovor o izboru 

srednje šole.
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SREDNJE ŠOLE – VRSTE MED KATERIMI SE ODLOČAJO
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 Srednja POKLICNA šola 

 3 leta, zaključni izpit

 mizar, oblikovalec kovin, mehatronik operater, bolničar 

negovalec, frizer, gastronom hotelir, zidar, cvetličar, gozdar 

…

 SREDNJA strokovna ali tehnična šola 

 4 leta, poklicna matura 

 medicinska sestra/brat, strojni tehnik, medijski tehnik, 

kemijski tehnik, kozmetični tehnik, računalniški tehnik, 

elektrotehnik …

 GIMNAZIJA 

 4 leta, matura 

 splošna, klasična, škofijska, umetniška, ekonomska, 

športna

- Nadaljevanje šolanja v programih PTI 
(+2) ter na visokih strokovnih šolah ali 
fakulteti.
- Na fakulteto tudi s poklicno maturo in 
enim predmetom splošne mature. 



TRG DELA

Potrebe družbe in gospodarstva – nenehne 

spremembe. Težko napovedati 

perspektivne poklice. Interes za delo.

o V letih šolanja prišlo do več sprememb.

o Zaradi hitrega razvoja tehnologije, vedno več novih poklicev, stari 

izumirajo. Npr. Čevljar, šivilja …

o Vsak 10 od sedaj šolanih otrok bo opravljal poklic, ki trenutno še ne obstaja.

 Še vedno pri zaposlovanju najbolj ogrožene ženske starejše od 40 let.

 Tehnični poklici v ospredju (računalništvo, kovinarstvo, 

elektrotehnika), gradbeništvo, promet in gostinstvo.

 Poklici na področju inženirstva  (www.inzinirji-bomo.si).

 Pregled potreb in napovedi - Poklicni barometer (ZRSZ)

https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/rezultati-poklicnega-

barometra-2020-1 5

OGLAŠEVANE SLUŽBE

SKRITI TRG DELA

http://www.inzinirji-bomo.si/
https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/rezultati-poklicnega-barometra-2020-1


ZBIRANJE INFORMACIJ

 STARŠI

 DIJAKI, OBISK srednjih šol (Informativni dan).

 LITERATURA – Srednješolski vpisnik

 INTERNET
 mojaizbira.net

 dijaski.net, FB

 to bo moj poklic!

 spletni iskalniki in strani šol

…..

 STROKOVNI DELAVCI ŠOLE 

 Učitelji.

 Svetovalna služba: internetna stran OŠ, individualni 
razgovori, predstavitve SŠ.

 Zavod za zaposlovanje - karierno središče v Velenju.
 Individualno svetovanje, testiranje, delavnice …

 Kontakt: ga. Romana Lapajne; 03 89 882 39

 eSvetovanje na https://esvetovanje.ess.gov.si/

 Program „Kam in kako“
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https://esvetovanje.ess.gov.si/


RAZPIS ZA VPIS 2021/22 IN NOVOSTI
 Katalog srednjih šol in vseh pogojev za vpis na določen 

program. (glej splet).

 Preizkusi nadarjenosti in posebni pogoji za vpis v 

srednje šole.

 Nov program na Koroškem – farmacevtski tehnik na 

Gimnazija Ravne.

 Program fotografski tehnik na šoli za Vizualne umetnosti v 

Celju.

 Novost – program VAJENIŠTVA!
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Program Posebni pogoj

Športni oddelki gimnazije Športni dosežki + potrdilo n.p. 
zveze, zdravniško potrdilo

Umetniška gimnazija, 
Tehnik oblikovanja, zobotehnik, 
fotografski tehnik

Uspešno opravljen preizkus 
nadarjenosti oz. spretnosti

Geotehnik, geostrojnik rudar, 
umetniška gimnazija – glasbena 
(petje,pihala)/plesna smer

Zdravniško potrdilo o psihofizičnih 
sposobnostih



VAJENIŠTVO – SREDNJE POKLICNE ŠOLE

 Glavna razlika: do 50% pouka (vse praktično delo) poteka pri 

delodajalcu. Do sedaj nekaj v šoli, drugo pri delodajalcu.

 „Teoretični del“ pouka poteka normalno.

 Vajeniška pogodba – če jo imaš pred 14. 6., zate ni omejitve vpisa!

 Vajeniška mesta objavljena na strani ministrstva pod vpis v srednje 

šole, učna mesta - http://www.mizs.gov.si/

 Nagrada za delo (1. letnik 250eur, 3. letnik 400eur).

 Izvaja se: 

 Mizar - ŠC Slovenj Gradec; Novo mesto, Škofja Loka, Nova 

 Kamnosek - Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli Ljubljana, 

 Oblikovalec kovin -orodjar na ŠC Velenje, Škofja Loka, Novo mesto, Nova 

Gorica, Murska Sobota, v Ljubljani in Mariboru, 

 Gastronomske in hotelirske storitve – Izola in Radenci, 

 Steklar – ŠC Rogaška Slatina, Papirničar - Ljubljana, 

 Slikopleskar – črkoslikar – Kranj in Maribor,

 Strojni Mehanik – Velenje, Novo mesto, Škofja Loka, Krško.

 Elektrikar – ŠC Kranj, ŠČ Velenje

 Mehatronik operater – ŠC Velenje, Novo mesto, Koper, Ljubljana, Murska Sobota

 Avtoserviser in avtokaroserist – Ljubljana, Škofja Loka, Ptuj, Novo Mesto
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http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/


POTEK VPISA V SREDNJE ŠOLE - ROKOVNIK

November,
december

Splošne informacije, predstavitev srednjih šol,
reševanje Vprašalnikov o poklicni poti – eVPP.

Januar - april
Individualno poklicno svetovanje.
Splošne informacije za starše.

12. in 13. 2. 
Informativna dneva v srednjih šolah in dijaških 

domovih (petek 9.00 in 15.00, sobota 9.00)
Vse preko spleta! – povezave na spletnih straneh šol…

do 4. 3.

Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in 
spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v programe s 
posebnimi vpisnimi pogoji (tehnik oblikovanja, umetniška 
gimnazija, zobotehnik) ter posredovanje dokazil o 
izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za športne oddelke 
gimnazij. 

11.3.–20. 3. 
Preizkusi posebne nadarjenosti, znanja, spretnosti + 

športni oddelki gimnazij



26. 3. 
Posredovanje potrdil o preizkusih posebne 

nadarjenosti – velja samo za šolo kjer si ga 
opravljal.

15. 3. – 1. 4. Izpolnjevanje vpisnic za srednjo šolo (OŠ Črna).

do 2. 4.  
Prijava za vpis v srednjo šolo za leto 2021/22.
Enako velja za dijaške domove.

do 8. 4. 
Objava številčnega stanja prijav 
za vpis v srednjo šolo (glej splet)

do 22. 4. Morebitni prenosi prijav

4. 5., 6. 5., 10. 5. Nacionalni preizkusi znanja (NPZ) za 9. razred 

do 21. 5. 
Obvestilo o omejitvah ali spremembah obsega 

razpisanih mest ter javna objava omejitev vpisa. 
Učenci z omejitvami dobijo obvestilo sr. šole. 

Pokliči srednjo 
šolo, poglej kje 
si po točkah!



14. 6. Konec pouka za 9.razred

16.–21. 6. 

Prinašanje dokumentov za vpis na srednje šole in vpis na 
šolah brez omejitve.

22.6. Izvedba 1. kroga izbirnega postopka; objava 
rezultatov 1. kroga izbirnega postopka in vpis 
kandidatov, ki so bili uspešni; 

Seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu 
izbirnega postopka z možnostmi v 2. krogu in razdelitev 
ustreznih gradiv.

do 24. 6. Prijava v 2. krog izbirnega postopka. 

29.6.-30.6.
Objava rezultatov in vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 
2. krogu. 

do 31. 8. Vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta.



INFORMATIVNI DNEVI 12. 2. IN 13. 2.

 Letos potekali preko spleta! ZOOM, MS Teams

 Na spletu objavljene povezave do spletnih strani vseh 

srednjih šol in dijaških domov. Povezav do konferenc še ni.

 Preverite, če se je potrebno predhodno najaviti.

 Nekatere šole najdete tudi na: https://www.informativni-dnevi.si/

Kaj vprašati?

 Kdo zagotovi (pomaga najti) delodajalce za obvezno 

dijaško prakso?

 Urniki, prehrana.

 Dodatne aktivnosti/možnosti za dijake.

 Mednarodna sodelovanja, sodelovanje s podjetji 

(štipendije).

 Učna pomoč…
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https://www.informativni-dnevi.si/


OMEJITEV VPISA

TOČKE, PRIDOBLJENE Z UČNIM USPEHOM V 7., 8. in 9. 

RAZREDU

 zaključne ocene obveznih predmetov – seštejejo končne 

ocene na spričevalu.

Učni uspeh: največ 175 točk

Umetniška gimnazija, tehnik oblikovanja: uspešno opravljen 

preizkus nadarjenosti

Športni oddelek gimnazije: status športnika A, B, C (opravljene 

posebne preiskave zdravnika specialista medicine dela in 

športa)

VEČ KANDIDATOV Z ISTIM ŠTEVILOM TOČK

 točke, dosežene na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in 

matematike – v kolikor NPZ ne bo, se tega merila ne upošteva.

 točke po merilih, ki jih določi šola. 13



BIVANJE V DIJAŠKEM DOMU

 Dijaški domovi in prosta mesta objavljena v „Razpisu za 

vpis“.

 Informativni dnevi enko kot za srednje šole.

 Cena enotna – letošnje šol. leto 220eur.

 Če imate 2 otroka v dijaškem domu, vam eno oskrbnino 

subvencionirajo. 

 Prijava istočasno kot za srednjo šolo, sami izpolnite obrazec.
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PREVOZ DO ŠOLE

 Večina srednjih šolo začetek/konec pouka uskladi z lokalnimi 

javnimi prevozniki.

 Subvencionirana šolska vozovnica – vlogo oddate kadarkoli 

tekom leta na portalu eUprava ali pisno preko obrazca (M. 

za infrastrukturo). Vozovnica enotna za bus/vlak/mestni 

avtobus, doplačate, če uporabljate več prevoznih sredstev.



ŠTIPENDIJE

 Državne štipendije.

 Kadrovske štipendije.

 Štipendije za deficitarne poklice.

 Zoisove štipendije.

 Štipendije državnih organov 

 Vlada RS, Ministrstvo za kulturo & javno upravo, slovenska 

vojska

 Štipendije za izobraževanje v tujini.

Vse o štipendijah pri Javni štipendijski, razvojni, 

invalidski in preživninski sklad RS

https://www.srips-rs.si/ in regionalnih CSD 15

https://www.srips-rs.si/


DRŽAVNA ŠTIPENDIJA
HTTPS://WWW.GOV.SI/TEME/DRZAVNA-STIPENDIJA/

 Namenjena dijakom in študentom iz socialno šibkejših 

družin (vezana na povprečno višino dohodka na 

družinskega člana - povprečni mesečni dohodek na osebo v družini v 

letu pred vložitvijo vloge ne presega 680,56 evrov.)

 upravičeni državljani RS, ki se prvič vpisujejo v srednjo šolo 

ali fakulteto (ni več nujno 18. let!) in izpolnjujejo druge 

pogoje po zakonu, ki ureja štipendiranje (Zakon o uveljavljanju 

pravic iz javnih sredstev – ZUPJS).

 Pomoč pri prijavi na CSD Ravne na Koroškem. 

 Vloge oddati v Avgustu 2021 za prihodnje šolsko leto. Vlogo 

se odda samo ob spremembi ravni izobraževanja in uveljavljanju 

dodatkov.

 Ima dodatek na uspeh, bivanje v drugem kraju in posebne 

potrebe!

 Ali vpliva na otroške dodatke? 

Neposredno ne, a se prejemki preračunajo na novo. 
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https://www.gov.si/teme/drzavna-stipendija/


KADROVSKE ŠTIPENDIJE

 Podeljujejo delodajalci (največ v zadnjih letih: strojništvo, 
elektrotehnika, informatika).

 Delodajalci objavijo podatke o vrsti in področju izobraževanja 
oziroma o izobraževalnem programu, za katerega se 
razpisujejo štipendije. Sami lahko pošljete prošnje.

 Veliko nepodeljenih.

 Sklenitev pogodbe  takojšnja zaposlitev po zaključku šolanja, 
izvajanje obvezne prakse pri delodajalcu. Vendar ni nujno! 
Delodajalci, ki ne pridobijo državnega sofinanciranja, določajo 
pogoje sami.

 Po prvi enomesečni praksi pri delodajalcu se štipendija lahko 
odpove brez posledic!

 Iskanje informacij: 
 izmenjevalnica (https://www.srips-rs.si/stipendije/izmenjevalnica) , 

 spletne strani RRA (ga. Jasmina Pungartnik),

 delodajalci,

 javna občila.

 Več na: https://www.srips-rs.si/stipendije/kadrovske-stipendije
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https://www.srips-rs.si/stipendije/izmenjevalnica
https://www.srips-rs.si/stipendije/kadrovske-stipendije


 Višina – dijaki: 102 €

 Pogoji – vpisan v program, ki izobražuje za deficitarni 

poklic. Ti programi objavljeni v razpisu.

 Več kandidatov kot razpisanih štipendij:
 višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole,

 višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne 

šole.

 Ne vpliva na višino otroških dodatkov, drugih soc. 

transferov. Lahko dobi tudi državno ali zoisovo 

štipendijo. 

 Vlogo oddati 14. 6. - 24. 9. 2021. 

 Če ponavlja letnik, 1 leto miruje. Potem potrebno vrčati.

 Vse informacije in razpis na strani Javni štipendijski, 

razvojni, invalidski in preživninski sklad RS.

https://www.srips-rs.si/stipendije/deficitarne
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ŠTIPENDIJA ZA DEFICITARNE POKLICE

https://www.srips-rs.si/stipendije/deficitarne


DEFICITARNI POKLICI 
(RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE 1. LETNIK SŠ V LETU 2021)

 mahatronik operater/operaterka,

 oblikovalec kovin orodjar/orodjarka,

 elektrikar/električarka,

 instalater/instalaterka strojnih inštalacij,

 avtokaroserist/avtokaroseristka,

 mizar/mizarka,

 tesar /tesarka,

 zidar/zidarka, 

 kamnosek/kamnosekinja,

 izdelovalec/izdelovalka suhomontažne gradnje,

 klepar-krovec/kleparka-krovka,

 slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka,

 pečar/pečarka,

 dimnikar/dimnikarka,

 tapetnik/tapetničarka,

 pek/pekarka,

 mesar/mesarka,

 slaščičar/ka,

 gozdar/gozdarka, Nov razpis 29. 1. 2021!

 steklar/steklarka in tenik/ca steklarstva
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GRADBENIŠTVO IN  

SORODNI POKLICI

TEHNIŠKI POKLICI



ZOISOVE ŠTIPENDIJE

 Podeljuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski 

in preživninski sklad RS (združitev skladov).

 Javni poziv v juniju.

 Vlogo podajo starši/kandidat do določenega 

datuma v septembru.

 POGOJI:

povprečna ocena v devetem razredu OŠ 4,7

+

dokazila o IZJEMNIH DOSEŽKIH.

20POTRDILO O PREPOZNANI 

NADARJENOSTI



IZJEMNI DOSEŽKI

 Izjemni dosežki zadnjih dveh let šolanja ob prehodu med 

ravnmi izobraževanja. – zaradi interventni ukrepov ob COVID-

19, dosežki v letu 2019/20 ne štejejo. Letos devetošolci uveljvljajo 

dosežke iz 7. in 9. razreda.

 Najvišja mesta, zlata/srebrna priznanja iz znanja in 

raziskovanja na državnih tekmovanjih (prepoznana s strani 

ministrstva).

 Priznanje za najboljše raziskovalne naloge.

 Udeležba in najvišja mesta na mednarodnih tekmovanjih.

 Nagrade za raziskovalno, razvojno ali umetniško delo na 

državni/mednarodni ravni.

 Objava znanstveno raziskovalne naloge v strokovni 

publikaciji, zborniku – veljo objve tudi v letu 2019/20

 Umetniško ali drugo delo objavljeno v različnih tiskanih 

medijih, udeležba na mednarodni razstavi, festivalu.

 Športni dosežki so izvzeti!
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POGOJ, DA OBDRŽIM ŠTIPENDIJO

 Uspešno zaključen letnik.

 Uspešno zaključen vpisan program. 

Za Zosiovo štipendijo:

 Povprečna ocena 4,1 v SŠ ali izjemen dosežek v 

tistem šolskem letu.

 Pravočasno oddana vloga.

 DRUGAČE: štipendija se za 1 leto zamrzne. Ob 

neuspehu se jo vrača! 22



KOMBINACIJE MED ŠTIPENDIJAMI

 Zoisova štipendija + kadrovska štipendija.

 Zoisova štipendija + štip. za deficitarne poklice

 Državna štipendija + kadrovska štipendija/štip. 

za deficitarne poklice.
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Pretehtati 

možnosti, ki jih 

ima

Ugotoviti kaj si 

otrok želi,

to si ZAMISLITI
Poiskati čim 

več informacij

Za več informacij se oglasite 

pri svetovalni delavki.

Email: neza.kos@guest.arnes.si

Telefon: 02 870 4145

mailto:neza.kos@guest.arnes.si

