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KAJ UPOŠTEVATI PRI ODLOČITVI 

ZA POKLIC ALI ŠOLO?

 Kdo sem jaz? Kakšen sem jaz?

 Kaj me zanima?

 Kateri poklici obstajajo?

 Kakšen je šolski sistem?

 Kaj je aktualno na trgu dela?

Izbirajte z              in 

Vsak je za nekaj, nihče ni za vse.



Imamo različne želje in pričakovanja.

Ne iščemo najboljše, temveč najbolj ustrezno šolo za posameznega učenca.



ŠOLSKA SPLETNA STRAN

Na šolski spletni strani imamo zavihek KARIERNA ORIENTACIJA.                             Namig

https://www.os-fa.si/svetovalna-sluzba/poklicna-orientacija/

Tu najdete informacije o ŠOLAH, POKLICIH, ŠTIPENDIJAH.                

Redno objavljam dogodke v povezavi s karierno orientacijo. 

Kopijo obvestila obesim tudi v učilnici.

Nekateri fantje in dekleta 
pozabijo pogledati na 

oglasno desko v učilnici. 
Predlagam, da doma npr. 
enkrat tedensko pogledate, 
če je pod dogodki 
objavljeno kaj novega.
Otroka spodbudite, da se 
udeleži dogodkov.

https://www.os-fa.si/svetovalna-sluzba/poklicna-orientacija/


KAM IN KAKO

Učenci so v okviru razredne ure izpolnjevali računalniški program poklicnih interesov Kam in 
kako. Aplikacijo najdete tu: https://www.ess.gov.si/ncips/kam-in-kako

Učenci so se registrirali, v prijavi so navedli svoj šolski mail. Z geslom lahko kadar koli 
pogledajo svoje rezultate, jih spreminjajo in raziskujejo. 

Namig

Ko boste imeli čas, se usedite za 
računalnik in naj vam sin ali hči 
pokaže odgovore. Poglejte, kako je 

odgovarjal, kateri poklici so ponujeni 

glede na njegove odgovore. Če ni 
zapisan poklic, ki ga zanima, ga 

poskusita poiskati in poglejta, zakaj 
mu ga ni ponudilo – kaj je bilo v 

njegovih odgovorih takega, kar je za 
ta poklic neprimerno.

https://www.ess.gov.si/ncips/kam-in-kako


MOJA IZBIRA.SI

Namig
Z otrokom lahko skupaj 
pregledujete to zelo uporabno 
spletno stran. Morda ga 
lahko pritegnete s tem, da ga 

prosite, če pogleda, kakšen je 
opis vašega poklica. Ko bo 
enkrat na spletni strani, ga 
bo hitro premamilo, da bo 
iskal naprej.

https://www.mojaizbira.si/

https://www.mojaizbira.si/
https://www.mojaizbira.si/


IZDELAVA  VEDENJSKEGA PROFILA  

ANDREJA GLAVAČ
andreja.glavac@cene-stupar.si

CENE ŠTUPAR – CILJ
ŠMARTINSKA CESTA 134A, LJ

gsm: 030 722 088

mailto:andreja.glavac@cene-stupar.si


INFORMATIVA

Lansko leto je sejem potekal na daljavo, letos je načrtovan v živo. Če bo uspelo …

Seznam srednjih šol, fakultet, dijaških domov in drugih organizacij, ki se predstavljajo, 
objavijo malo pred dogodkom, na svoji spletni strani.

Na Informativi so tudi zanimiva predavanja, tako za otroke kot tudi za odrasle.

https://www.informativa.si/

https://www.informativa.si/


PRIPRAVE NA PREIZKUS NADARJENOSTI

Učenci morajo za vpis v nekatere programe (tehnik oblikovanja, fotografski tehnik, 
zobotehnik), uspešno opraviti preizkus nadarjenosti oz. spretnosti.

Preizkusi bodo potekali med 11. in 21. 3.

Pri pripravi na preizkus za smer TEHNIK OBLIKOVANAJA učencem pomaga učiteljica likovne 
umetnosti Anamarija Erčulj.

Namig
Če se je vaš sin ali hči odločil, da bi 
morda šel na „oblikovno šolo“, naj stopi 

do učiteljice Anamarije in ji to pove.

Usmerila ga bo pri tem, kako naj se 
pripravi na preizkus.

Tudi če se še ni odločil, temveč zaenkrat 
še razmišlja, naj se oglasi pri učiteljici 
in se loti priprav.



POMEMBNI DATUMI

DOGODEK DATUM OPOMBE
INFORMATIVA 2022 21., 22. 1. 2022 Gospodarsko razstavišče

RODITELJSKI SESTANEK Začetek februarja V šoli ali na daljavo;

Teme: prijava na preizkuse, vpis, 

kaj storiti, če ne bom sprejet,  

štipendije

OBJAVA RAZPISA do 10. 2. 2022 Na spletu

INFORMATIVNI DNEVI NA 

SREDNJIH ŠOLAH

11., 12. 2. 2022 Petek je prost

PRIJAVA ZA OPRAVLJANJE 

PREIZKUSA NADARJENOSTI …

do 2. 3. 2022 Starši pošljejo na šolo (velja le 

za oblikovanje, zobotehniko, 

ples, glasbo)

POSREDOVANJE DOKAZIL ZA 

ŠPORTNI ODDELEK

do 2. 3. 2022 Starši pošljejo na šolo

OPRAVLJANJE PREIZKUSOV 

NADARJENOSTI …

11. – 21. 3. 2022 Velja le za oblikovanje, 

zobotehniko, ples, glasbo)

PRIJAVA ZA VPIS Do 4. 4. 2022 V šoli

Vmesne aktivnosti bom sporočila na roditeljskem sestanku februarja 2022

VPIS V SREDNJO ŠOLO 16. – 21. 6. 2022 Vpis sprejetih učencev na 

srednjih šolah



MERILA ZA IZBIRO KANDIDATOV V 

PRIMERU OMEJITVE VPISA

ZAKLJUČNE OCENE OBVEZNIH UČNIH PREDMETOV  v 7., 8. in 9. r.

 razen IZBIRNIH PREDMETOV,

 MAX  175 točk.

REZULTAT NPZ-ja

 Upošteva se, če je na spodnji meji več kandidatov za vpis.

 MAT, SLO

UČENCI Z ODLOČBO O USMERITVI (UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI)

 90 % zahtevanih točk



Dragi fantje in dekleta!

Nekateri ste že odločeni, kam boste šli na srednjo šolo, 

drugi še razmišljate, 

tretji imate že „ožji izbor“ šol in programov, ki so vam všeč, 

četrti še niste začeli razmišljati … - zdaj je čas, da začnete.

Spoštovani starši,

vaši otroci povedo, da se nekateri z otroki pogovarjate o izbiri srednje šole, jih 

usmerjate, jim svetujete, drugi se boste odločili namesto njih, tretji pa se o tem ne 
pogovarjate. Starše je strah, da bi preveč vplivali na otrokovo odločitev, zato se včasih 
umaknejo tudi s pogovorov o tej temi…

Pogovarjajte se o poklicih in srednji šoli, otroci to potrebujejo.

Če kdo od vas, dragi starši ali učenci, želi pogovor ali nasvet, veste, kje me najdete. ☺

Za pogovor se bomo najlažje dogovorili po elektronski pošti: tina.plahutnik@os-fa.si

SREČNO!

mailto:tina.plahutnik@os-fa.si

