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KAM po končani OŠ?

NIŽJE 
POKLICNO 

izobr.

SREDNJE 
POKLICNO 

izobr.

STROKOVNO 
in TEHNIŠKO 

izobr.

GIMNAZIJSKI 
PROGRAMI

POKLIC POKLIC POKLIC

NI POKLICA
nujno nadaljevanje 
šolanja

WWW.MIZS.GOV.SI
WWW.MOJAIZBIRA.SI

In druge

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




RAZPIS

SAMO NA SPLETNI STRANI !
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visj

e_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis
_v_srednje_sole/

STARŠI IN UČENCI SE LAHKO OGLASITE TUDI PRI 
SVETOVALNI DELAVKI TINI PLAHUTNIK.

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/


RAZPIS 2014-15





POGOJI ZA VPIS …



nižje poklicno 
izobraževanje

(“SKRAJŠAN 
PROGRAM”)

2 LETI

POGOJI ZA VPIS

uspešno končanih 
7. razredov OŠ

uspešno končanih 
9. razredov OŠ

srednje 
poklicno 

izobraževanje
3 LETA

srednje 
strokovno 

izobraževanje
4 LETA

Gimnazija
4 LETA



POSEBNI POGOJI ZA VPIS

starost
psihofizične 
sposobnosti

športni 
dosežki

pogovor z 
učencem 
in starši

posebna 
nadarjenost 

oz. 
spretnost



Posebna nadarjenost 
oz. spretnost

zobotehnik 

tehnik 
oblikovanja, 
fotografski 

tehnik

umetniška gimnazija:

likovna smer, 
glasbena smer, 

plesna smer



Psihofizične 
sposobnosti

umetniška gimnazija: 

glasbena smer, 
plesna smer (balet in sodobni ples)

rudarstvo:
geostrojnik rudar, 

geotehnik

gimnazija/š



Športni dosežki gimnazija /š

ekonomska gimnazija v 
poskusu



Starost

Pogovor z 
učencem in 

starši

umetniška gimnazija

glasbena smer 
(petje – instrument)

Waldorfska gimnazija



POMEMBNI DATUMI…

Iz Rokovnika

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_sre
dnje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesol

sko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/



ROKOVNIK 2014/15



FEBRUAR

▪ INFORMATIVNI DNEVI V SREDNJIH ŠOLAH 
IN DIJAŠKIH DOMOVIH:

✓petek, 14. februar: ob 10.00 in 15.00

✓sobota, 15. februar: ob 10.00

Preverite ure na spletni strani šole!



MAREC
▪ PRIJAVA ZA OPRAVLJANJE PREIZKUSA POSEBNE 

NADARJENOSTI, ZNANJA IN SPRETNOSTI

▪ POSREDOVANJE DOKAZIL O ŠPORTNIH DOSEŽKIH

POZOR! Tudi učenci, pri katerih obstaja možnost, da 
bodo prenesli prijavo na to šolo ali pa jo nameravajo 
navesti kot izbiro v 2. krogu izbirnega postopka. 

PRIJAVO NA ŠOLO ODDATE SAMI, OBRAZCI SO NA 
SPLETNI STRANI MINISTRSTVA. 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in
_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazeva

nje/dokumentacija_v_ss/#c17947

Do 5. 3. 2014

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/#c17947


MAREC

▪ OPRAVLJANJE PREIZKUSOV posebnih nadarjenosti, 
znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja 
posebnega vpisnega pogoja  kandidatov za športne 
oddelke

18.-22.3.2014

▪ POSREDOVANJE POTRDIL S STRANI SREDNJIH ŠOL 
o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanja in 
spretnosti ter izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za 
program športne oddelke                 

Do 28. 3. 2014

TOČNI DATUMI OPRAVLJANJA PREIZKUSOV IN POTREBNIH 
PRIPOMOČKOV SO OBJAVLJENI V RAZPISU ZA VPIS.





MAREC

PRIJAVLJANJE ZA VPIS V SŠ ZA ŠOLSKO 
LETO 2014/2015

▪ v šoli (od 17. do 21. 3.)

▪ podpis staršev

ŠOLE S POSEBNIMI POGOJI ZA VPIS

PRILOGE:

►Potrdilo o psihofizičnih sposobnostih

►Potrdilo o opravljenem preizkusu

►Potrdilo o izpolnjevanju športnih pogojev

do 4. 4. 2014



APRIL
▪ JAVNA OBJAVA ŠTEVILČNEGA STANJA PRIJAV ZA 

VPIS V SŠ ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015: spletna stran 
Ministrstva

10. 4. 2014

▪ JAVNA OBJAVA SPREMEMB OBSEGA VPISA IN 
STANJE PRIJAV: spletna stran Ministrstva; dodatni 
oddelki, ukinitev programa…

Do 24. 4. 2014

▪ PRENOSI PRIJAV ZA VPIS V SŠ ZA ŠOLSKO LETO 
2014/2015

Do 10. 5. 2014



MAJ

▪ JAVNA OBJAVA O OMEJITVAH VPISA ZA Š.L. 
2014/15 : spletna stran Ministrstva za šolstvo in šport

do 30. 5. 2014

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA
▪ 6. 5. 2014: MATEMATIKA

▪ 8. 5. 2014: SLOVENŠČINA

▪ 12. 5. 2014: FIZIKA



JUNIJ

OBVEŠČANJE PRIJAVLJENIH KANDIDATOV O 
OMEJITVAH VPISA: srednje šole učence; do 3. 6. 2014

ŠOLE BREZ OMEJITVE VPISA
► VPIS: šole obvestijo kandidate             

17. – 19. 6. 2014

ŠOLE Z OMEJITVIJO VPISA
► šole obvestijo kandidate

Do 19. 6. 2014



ŠOLE Z OMEJITVIJO

OBJAVA REZULTATOV 1. kroga 
izbirnega postopka

➢ USPEŠNI KANDIDATI: vpis

➢ NEUSPEŠNI KANDIDATI: 
srednje šole kandidatom 
obvestilo
▪ seznanitev z možnostmi v 2. 

krogu
Do 19. 6. 2014

▪ prijava za 2. krog na isto 
šolo ali na druge šole 

Do 24. 6. 2014

OBJAVA REZULTATOV 2. kroga 
izbirnega postopka

➢ USPEŠNI KANDIDATI: vpis

➢ NEUSPEŠNI KANDIDATI: 
srednje šole kandidatom 
obvestilo

Do 27. 6. 2014

OBJAVA PROSTIH MEST ZA 
VPIS                    

30. 6. 2014

VPIS NA ŠOLE, KI IMAJO 
PROSTA MESTA    

Do 29. 8. 2014



IZRAČUN TOČK
► seštevek VSEH OCEN 7., 8. in 9. razreda 

…razen …

► NEMŠČINE

► IZBIRNIH PREDMETOV

Skupno število točk je 175.

Tabela za izračun točk:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in
_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazev
anje/vpis_v_srednje_sole/



TABELA





TRG DELA



»Dolgoročno napovedovanje poklicev, ki bodo 
najbolj iskani na trgu dela, predstavlja zelo težko 
nalogo ne le v Sloveniji, ampak v vseh državah EU. 
Poklici, po katerih delodajalci danes še 
povprašujejo, morda v naslednjem desetletju ne 
bodo več potrebni. Nove tehnologije ustvarjajo 
nove poklice«, 

Elizabeta Skuber iz Direktorata za trg dela in zaposlovanja – Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve. 

Vir: http://www.studentski-servis.com/kariera/aktualno/naj-poklici



Najperspektivnejši poklici v Sloveniji 

► zdravstvo in nega

► strojništvo

► elektrotehnika

► računalništvo

► informatika

► kemija

► farmacija

► mizarji

► zavarovalni agenti

► kuharji, natakarji

► kovinarstvo (varilec, ključavničar, orodjar, strugar)

► elektromonterji, elektroinštalaterji

► vozniki (C, E kategorija)

podatki Zavoda RS za zaposlovanje, kot jih navaja vodja Službe za analitiko, Bojana Pribošič Peric. 

Vir: http://www.studentski-servis.com/kariera/aktualno/naj-poklici



Perspektivni poklici v EU do leta 2020

• Medicinska sestra

• Zdravnik

• Menedžer v bolnišnici

• Tržni svetovalec

• Strokovnjak oglaševanja

• Pravni svetovalec

• Špediter

• Skladiščnik

• Diplomirani logistik

• Elektroinženir

• Sistemski informatik

• Programer

• Sistemski admin. računal.

• IT projektni menedžer

• Specialist za pokojn. zav.

• Pozavarovalničar

• Kontrolor letenja

• Elektronik

• Letalski inženir

• Strojni inženir

• Podjetniški svetovalec

• Učitelj 

• Revizor

Vir: Švicarski raz. Inš. Prognos (objava: nemški tednik Focus)



Jamstvo za mlade

Vsaki mladi osebi do starosti 15-29 let bo ponujena 

zaposlitev (tudi s pripravništvom), usposabljanje 

na delovnem mestu, vključitev v formalno 

izobraževanje ali krajšo obliko institucionalnega ali 

praktičnega usposabljanja v štirih mesecih po 

prijavi v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS 

za zaposlovanje.

Vir: Predstavitev ZRSZ na svetovalne delavce na delovnem 

srečanju na MIZŠ, 29. 1. 2014 

(celotna predstavitev je na spletni strani MIZŠ)



S katerimi poklici najtežje do službe?

Kateri so najbolj iskani kadri?

Kateri so poklici prihodnosti?
Več:

http://www.mojazaposlitev.si/novice/iskalci/S-katerimi-poklici-najtezje-do-

sluzbe-336.php

Zeleni poklici - poklici prihodnosti
Več: http://www.mojazaposlitev.si/novice/iskalci/Zeleni-poklici---poklici-

prihodnosti-318.php

http://www.mojazaposlitev.si/novice/iskalci/S-katerimi-poklici-najtezje-do-sluzbe-336.php


ŠTIPENDIRANJE



VRSTE ŠTIPENDIJ

▪ DRŽAVNE

▪ ZOISOVE

▪ KADROVSKE

▪ ŠTIPENDIJE AD FUTURA ZA MEDNARODNO 
MOBILNOST



DRŽAVNE ŠTIPENDIJE
▪ POGOJI:

- državljanstvo RS;
- ugotavljanje izpolnjevanja materialnih pogojev (na podlagi Zakona o      

uveljavljanju pravic iz javnih sredstev);

- VLOGO za dodelitev štipendije se lahko odda kadarkoli med 
šolskim/študijskim letom – NI VEČ JAVNEGA POZIVA in ROKA za 
oddajo vloge!

ODDAJA VLOGE: 
➢ Za mladoletne dijake vložijo starši na Centru za socialno delo –

vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

➢ vložijo v mesecu avgustu, da bodo ob izpolnjevanju pogojev 
upravičeni do državne štipendije s 1. septembrom.

DODATKI: za bivanje, za štipendiste s posebnimi potrebami, za učni 
uspeh.



ZOISOVE ŠTIPENDIJE

▪ POGOJI:

IZJEMNI DOSEŽEK in

► v zaključnem razredu OŠ povprečna ocena najmanj 4,70. 

► Znanje, raziskovanje, razvojna dejavnost ali umetnost.

► Športni dosežki NE ŠTEJEJO več!

ODDAJA VLOGE:

Vlogo za pridobitev Zoisove štipendije morajo dijaki oddati na 

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije do 9. 9. 2013.

- javni razpis in potrebne obrazce objavi sklad do konca junija. 



KADROVSKE ŠTIPENDIJE

▪ DODELJUJEJO DELODAJALCI

▪ OBVEZNOST DELODAJALCA:

- enomesečna delovna praksa v vsakem letu,

- sklenitev pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas na 
ustrezno delovno mesto za eno leto.

OBVEZNOSTI ŠTIPENDISTA:

- uspešen zaključek izobraževanja,

- opravljanje enomesečne prakse pri delodajalcu,

- sprejem zaposlitve na ustrezno delovno mesto. 

V prvem letu štipendiranja lahko po enomesečni praksi delodajalec ali štipendist 
odpove pogodbo o štipendiranju, brez da vrača sredstva!

Zadnja leta ostajajo sredstva nepodeljena!!!



NA KAKŠEN NAČIN?
KADROVSKE ŠTIPENDIJE

IZMENJEVALNICA
• na spletni strani JS RS za razvoj kadrov in štipendije,
• delodajalci oddajo svoje potrebe po kadrovskih štipendistih za 
posamezno šolsko/študijsko leto,
• Kandidati se sami obrnejo na delodajalca.

RRA (Regionalne razvojne agencije)
• na spletnih straneh (http://www.rralur.si/),
• objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih.

OBJAVE DELODAJALCEV
• v svojih internih glasilih, 
• na svojih spletnih straneh,
• v javnih občilih itd. 

OBJAVLJENO DO KONCA FEBRUARJA!





INFORMACIJE O ŠTIPENDIJAH

▪ Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije,

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

▪ Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

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

▪ Ministrstvo za delo, družino , socialne zadeve in 
enake možnosti,

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

▪ Občine,

▪ Delodajalci.

http://www.sklad-kadri.si/
http://www.mizs.gov.si/
http://www.mddsz.gov.si/




»Uspeh ni ključ do sreče, 

sreča je ključ do uspeha.

Če imaš rad, to kar delaš, boš uspešen.«

Albert Scweizer, zdravnik in misionar



UPORABNE SPLETNE STRANI

►www.mss.gov.si: rokovnik, tabela za izračun točk, 

merila za vpis, obrazci, štipendije, srednješolski programi

►www.mojaizbira.si: vpogled v vse programe, srednje 

šole, poklice

►www.ess.gov.si (Zavod za zaposlovanje RS)

►www.sklad-kadri.si: štipendije

►www.filternet.si: štipendije, programi

http://www.mss.gov.si/
http://www.mojaizbira.si/
http://www.ess.gov.si/
http://www.sklad-kadri.si/
http://www.filternet.si/

