
KARIERNA ORIENTACIJA

VPIS V SREDNJO ŠOLO



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 (Dnevi odprtih 
vrat, Tržnica znanja, informativni dnevi)







POSTOPEK ZA PRIJAVO IN 
VPIS V SREDNJO ŠOLO

• Splošni pogoji za vpis (shema srednješolskega 
izobraževanja)

• Prijava za vpis: izpolnijo vsi, ki se nameravajo v šol. letu 
2019/20 vpisati v 1.letnik srednješolskega izobraževanja. 
Obrazec DZS 1,20 oddajo na osnovni šoli.

• Dodatni pogoji



Preizkusi  spretnosti in nadarjenosti

• ZOBOTEHNIK: ročne spretnosti, razlikovanje barv,smisel 
za oblikovanje

• OBLIKOVANJE, FOTOGRAFSKI TEHNIK: likovna 
nadarjenost

• UMETNIŠKA GIMNAZIJA:

• glasbena smer: glasbena nadarjenost

• plesna smer: plesna nadarjenost

• likovna smer: likovna nadarjenost



Drugi pogoji za vpis

• Gimnazija -športni oddelek:

• Športni dosežki : status A,B,C



ZDRAVNIŠKO POTRDILO

• Zdravniško potrdilo, s katerim učenec dokazuje,da ni 
zdravstvenih ovir za izobraževanje po izbranem programu

• Zdravniško potrdilo priložimo prijavnici za vpis



RAZPIS

• razpis za vpis za šolsko leto 2018/2019

• NOV RAZPIS IZIDE KONEC JANUARJA 2019

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  objavi 
OMEJITEV VPISA 



MERILA ZA IZBIRO   

• ZAKLJUČNE OCENE OBVEZNIH PREDMETOV 7., 8. IN 9. 
RAZREDA (največ 175 točk)

• ZA ŠPORTNE ODDELKE STATUS ŠPORTNIKA (status 
A,B)

• USPEH PRI NPZ SL IN  MA – kandidati z enakim št. točk 
na spodnji meji, soglasje

• DODATNA MERILA POSAMEZNIH SREDNJIH ŠOL



IZBIRNI POSTOPEK

• Srednje šole bodo po navedenih merilih v 1.krogu 
izbrale učence za 90% razpisanih mest (TOČKE!)

+ REZULTATI NPZ (slovenščina, matematika)

• v 2.krogu bodo učenci, ki ne bodo
izbrani,kandidirali na 10% prostih mest na vseh
srednjih šolah, ki bodo vpis omejile,in na vsa še
prosta mesta na drugih srednjih šolah



OMEJITVE V ŠOLSKEM LETU  2016/2017

• Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska 
in vzgojiteljska šola

program Predšolska vzgoja: točke iz ocene 121

•
• Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in 

kemijska šola

• program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 112.



OMEJITVE V ŠOLSKEM LETU  2017/2018

Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola 

 program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 113; 
 
Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola 

 program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 112, točke iz nacionalnih 
preizkusov znanja 101; 

 
Šolski center Novo mesto, Srednja strojna šola 

 program Strojni tehnik: točke iz ocen 110, točke iz nacionalnih preizkusov 
znanja 80; 

 
Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija 

 program Tehnik računalništva: točke iz ocen 100. 
 



OMEJITVE V ŠOLSKEM LETU  2018/2019

Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in 
vzgojiteljska šola

• program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 117;

Ekonomska šola Novo mesto

• program Medijski tehnik: točke iz ocen 101, točke iz 
nacionalnih preizkusov znanja 70.



TABELA ZA IZRAČUN TOČK

• TABELA ZA IZRAČUN TOČK 

tabela MIZŠ ali tabela mojaizbira.si

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/Razpis_15-16/Objava/predmetniki_OSMERILA2013.xls
http://www.mojaizbira.si/pomoc-ucencem


POMEMBNEJŠI DATUMI

• Individualni razgovori:

Ponedeljek, 21. 1.2019 (9.b) in

torek, 22. 1. 2019 (9.a)

• Konec januarja - izid Razpisa za vpis v SŠ (samo v 
elektronski obliki)

• 25.  in 26. 1. 2019 – INFORMATIVA 

• 15. 2. in 16. 2. 2019- informativni dnevi v SŠ

• do 4. 3. 2019 - prijava za opravljanje pos. 
preizkusov

• 12.3. - 23.3.2019– opravljanje preizkusov pos. 
nadarjenosti, znanja, spretnosti…



DO 2. 4. 2019- sprejemanje prijav za vpis v šol. leto 
2019/2020

• 8. 4. 2019- javna objava številčnega stanja prijav

• do 23. 4. 2019 morebitni prenosi prijav

• 7., 9., 13. 5. 2019 NPZ (SLO, MAT, 3. predmet-
DKE)

• 22. 5. 2019-javna objava o omejitvah vpisa



• 29. 5. 2019 - obveščanje kandidatov o omejitvah 
vpisa

• 14.6. 2019  podelitev spričeval učencem 9.razreda

• med 18. in 21. 6. 2019 (do 14. ure) - prinašanje
dokumentov na SŠ, -VPIS UČENCEV

• 21.6. 2019, 2. 7. 2019- 1. in 2. krog izbirnega postopka



• 3. 7. 2019- objava prostih mest

• do 30. 8. 2019 - vpis v SŠ,  ki še imajo prosta mesta



MOŽNOSTI ŠTIPENDIRANJA
ZAKON O ŠTIPENDIRANJU  SPREJET 20.6.2013, UPORABA 

1.1.2014

ŠTIPENDIJE

DRŽAVNE
KADROVSKE ZOISOVE DEFICITARNI 

POKLICI AD FUTURA



ŠTIPENDIJE

• Javni sklad RS Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

• OD 1. 1. 2014  VELJA NOV ZAKON O ŠTIPENDIRANJU

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


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. 



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 regijska štipendijska shema 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.rc-nm.si/Projekti/Regijska%C5%A1tipendijskashema/Splo%C5%A1nooprojektu.aspx


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. 

• Združljivost z drugimi štipendijami
Deficitarna štipendija se lahko dodeli hkrati z vsemi 
štipendijami, razen s kadrovsko. 



ZOISOVE ŠTIPENDIJE

MERILA PRI IZBORU ZOISOVIH ŠTIPENDISTOV NA PREHODU IZ 
OŠ V SREDNJO ŠOLO

• Izjemni  dosežke 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

•



• Metodologijo za določitev deleža štipendistov med 
osnovno šolo, srednjo šolo, višjo in visoko šolo ter vstopne 
pogoje za štipendiste glede na uspeh natančneje določi 
minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za šolstvo .

• Osnovna Zoisova štipendija brez dodatkov znaša  120 
eurov za dijaka in 140  eurov za študenta. 

• Dodatki:

- dodatek za  bivanje
- dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami. 



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)

• Kandidat za pridobitev Štipendije za deficitarne poklice vloži zahtevo 
pri skladu (Javni sklad  RS za  razvoj kadrov in štipendije)



NOVOSTI

VAJENIŠKI SISTEM IZOBRAŽEVANJA :

• 50 do 60% izobraževanja pri delodajalcu, nagrada od 250 
do 400 eur

Šolski center Novo mesto:

• Srednja strojna šola: orodjar, strojni mehanik

• Srednja gradbena in lesarska šola: mizar



INFORMACIJE, SPLETNE 
POVEZAVE

• INFORMATIVA   na Gospodarskem razstavišču 25.  in 26. 1. 2019

• Računalniški program KAM IN KAKO (učenci imajo gesla)

• 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/ JAVNI SKLAD RS SLOVENIJE ZA RAZVOJ 
KADROV IN ŠTIPENDIRANJE

• 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/


INFORMACIJE TAKOJ ZDAJ

• OBISK TRŽNICE ZNANJA ( telovadnica OŠ Dol. Toplice)

AKCIJA


