
KARIERNA

ORIENTACIJA



Dejavniki poklicnega izbora ali kako se 

odločiti za poklic?

 POZNATI MORAMO SEBE: 

 interese (kaj me zanima), 

 svoje sposobnosti (kaj zmorem),

 delovne in učne navade (kaj znam),

 zdravstvene značilnosti ( posebnosti), 

 temperament in značaj (kakšen sem) 

 POZNATI MORAMO POKLICE IN 
POTI DO NJIH



SHEMA SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA



NIŽJE POKLICNO 

IZOBRAŽEVANJE

Pogoji za vpis: dokončana 

osnovnošolska obveznost, uspešno 

zaključenih vsaj 7 razredov OŠ

Trajanje izobraževanja: 2 leti

Zaključek: zaključni izpit



SREDNJE POKLICNO 

IZOBRAŽEVANJE

Pogoji za vpis: uspešno zaključena OŠ

Trajanje izobraževanja: 3 leta

Zaključek: zaključni izpit

*** MOŽNOST NADALJEVANJA +2

POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Trajanje izobraževanja: 2 leti

Zaključek: poklicna matura



SREDNJE STROKOVNO oz. 

TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Pogoji za vpis: uspešno zaključena 

OŠ

Trajanje izobraževanja: 4 leta

Zaključek: poklicna matura ( 4 

predmeti)



GIMNAZIJE

Pogoji za vpis: uspešno zaključena 

OŠ

Trajanje izobraževanja: 4 leta

Zaključek: matura (5 predmetov)

VRSTE GIMNAZIJ: splošna, klasična, 

ekonomska, tehniška, umetniška, 

športni oddelki





SREDNJEŠOLSKI 

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI 

V REGIJI

 Razpis za vpis v srednje šole

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


Kadar je število prijavljenih 

učencev za vpis v posamezne 

programa na srednji šoli večje od 

števila prostih mest

Ministrstvo za šolstvo in šport

objavi OMEJITEV VPISA 



MERILA ZA IZBIRO   

TOČKE, PRIDOBLJENE Z UČNIM USPEHOM : 
zaključne ocene obveznih predmetov 7., 
8., 9. razred

Skupaj max.175 točk

DRUGI DOSEŽKI: določeni s strani 
posamezne srednje šole

GIMNAZIJA ŠPORTNI ODDELEK: status A-
10 točk, status B- 5 točk



OMEJITVE V LETOŠNJEM 

ŠOLSKEM LETU

 ????

 Stanje prijav

 omejitev 30. 5. 2017

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


MOŽNOSTI  ŠTIPENDIRANJA
ZAKON O ŠTIPENDIRANJU ZŠtip sprejet 20. 6. 2013, uporaba  1.1. 2014 

ter Zštip-1, sprejet 6. 2. 2016

ŠTIPENDIJE

DRŽAVNE
KADROVSKE ZOISOVE DEFICITARNI 

POKLICI
AD FUTURA



ŠTIPENDIJE

 Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij

 OD 1.1. 2014  VELJA NOV ZAKON O ŠTIPENDIRANJU, DOPOLNJEN 

6. 2. 2016



DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

 Namen državne štipendije je spodbujanje izobraževanja in 

doseganja višje izobrazbene ravni upravičencev. Hkrati pa je 

njen namen vzbuditi odgovornost upravičencev za šolanje in 

študij ter skrajšati dobo študija. Je dopolnilni prejemek, 
namenjen za kritje stroškov, ki nastanejo z izobraževalnim 

procesom. 

Upravičenci :

Državna štipendija je namenjena dijakom in študentom, ki se 
izobražujejo in izhajajo iz socialno šibkejših družin.



KADROVSKE ŠTIPENDIJE

 S kadrovskimi štipendijami se dijakom in 

študentom pomaga priti do ustreznega poklica 

oziroma izobrazbe, kar omogoča njihovo večjo 

zaposljivost. 



ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE 

POKLICE

 Namen štipendij za deficitarne poklice je spodbujanje 

mladih za izobraževanje za tiste poklice, za katere je 

na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim 

številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo 

delovnih mest.

 Višina štipendije

Štipendija znaša 100 EUR mesečno. Vsako leto je 

podeljenih do 1000 štipendij. 

 RAZPIS

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


Dijaki in študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki 
jih podeljujejo delodajalci, seznanijo na več načinov: 

 preko Izmenjevalnice na spletni strani sklada 
(http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica/), kjer 
lahko delodajalci oddajo svoje potrebe po 
kadrovskih štipendistih za posamezno šolsko/študijsko 
leto;

 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. 

 V iskanje kadrovskega štipenditorja je tako smiselno 
vključiti pregledovanje spletnih strani potencialnih 
kadrovskih štipenditorjev, javnega sklada in RRA, ter 
pregledovanje javnih občil oziroma vzpostavitev 
neposrednega stika z delodajalci. 

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


ZOISOVE ŠTIPENDIJE

MERILA PRI IZBORU ZOISOVIH ŠTIPENDISTOV NA 

PREHODU IZ OŠ V SREDNJO ŠOLO

• Izjemni  dosežek na posameznem področju družbenega 

življenja se štejejo zlasti:

- najvišja mesta na državnem tekmovanju,
- priznanja za najboljše raziskovalne naloge,

- udeležba in najvišja mesta na mednarodnem 

tekmovanju, nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno 

ali umetniško delo na državni ali mednarodni ravni,

IN  HKRATI !!!!!

• učenec, ki ima v zaključnem razredu osnovne šole 
povprečno oceno najmanj 4,7 ali več



VLOGA ZA PODELITEV 

ŠTIPENDIJE 

 Kandidat za pridobitev državne štipendije vloži 
zahtevo pri pristojnem Centru za socialno delo.

 Kandidat za pridobitev Zoisove štipendije vloži 
zahtevo pri skladu (Javni sklad  RS za  razvoj 
kadrov in štipendije)

 Višina štipendije
Štipendija znaša 120 EUR mesečno.



HKRATNO PREJEMANJE 

ŠTIPENDIJ

 Od študijskega leta 2014/2015 dalje je možno hkrati z 

državno štipendijo prejemati tudi drugo štipendijo, in 

sicer:

- kadrovsko štipendijo, 

- štipendijo za deficitarne poklice, 

- štipendijo Ad futura za študijske obiske v tujini in

- štipendijo Ad futura za tekmovanja v tujini.

Državne štipendije niso združljive s Zoisovo štipendijo

oziroma s štipendijo za izobraževanje Ad futura. 

 Deficitarna štipendija se lahko dodeli hkrati z vsemi 

štipendijami, razen s kadrovsko.

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/kadrovske-stipendije/
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/deficitarne/
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/stipendije-ad-futura-za-studijske-obiske-v-tujini/
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/stipendije-ad-futura-za-tekmovanja-v-tujini/
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zois/
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/stipendije-ad-futura-za-izobrazevanje/


INFORMACIJE, SPLETNE 

POVEZAVE

 http://www.mojaizbira.si/

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

 http://www.ess.gov.si/

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

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

 SPLETNE STRANI SREDNJIH ŠOL

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


TEME ZA IZVEDBO POKLICNE

ORIENTACIJE V 8. RAZREDU:

ODLOČANJE

SPOZNAVANJE SEBE IN SVOJIH 
INTERESOV 

UČENJE: kako do uspeha s 
sistematično in načrtno aktivnostjo

SISTEM IZOBRAŽEVANJA V 
SLOVENIJI

SPOZNAVANJE POKLICEV



MOJA IZBIRA.SI

 Spletna stran za raziskovanje poklicnih interesov, 

možnosti izobraževanja, zaposlovanja

 Spletni servis za poklicno izobraževanje — Mojaizbira_si

 OŠ DT- obvestila svetovalne službe

http://www.mojaizbira.si/
http://www.os-dt.si/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=81&Itemid=679

