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Dnevni red

1. Razpis, vpis v srednje šole, štipendije



Razpis za vpis v srednje šole

• spletna stran Ministrstva za izobraževanje, kulturo 
in šport (MIZŠ)

• 17.448 učencev in učenk (363 manj kot lani  )

• 23.644 vpisnih mest na srednjih šolah

• več programov PTI, izvajanje programov na nekaterih šolah na 
novo





NOVOST RAZPISA

• Nove razmestitve programov na nekaterih šolah

• Nadaljevanje z uvajanjem programov v vajeniški obliki:

– MIZAR: ŠC Novo mesto, ŠC Slovenj Gradec, ŠC Nova 
Gorica in ŠC Škofja Loka

– OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR: ŠC Škofja Loka, 
Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, ŠC Novo 
mesto, ŠC Nova Gorica in Tehniški šolski center Maribor

– GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE: Srednja 
šola Izola in Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci

– KAMNOSEK: Srednja gradbena, geodetska in 
okoljevarstvena šola Ljubljana



VAJENIŠKA OBLIKA IZOBRAŽEVANJA

• program se bo izvajal v šolski in vajeniški obliki (obe obliki 
enakovredni, enaka izobrazba, enake možnosti za 
nadaljevanje)

• polovica programa izvede kot PUD pri delodajalcu 
(okvirno 56 tednov v treh letih; šolska oblika 24 tednov )

• prednost vajeniške oblike: zgodnejši stik z delodajalcem, 
več praktičnih izkušenj, večja možnost za zaposlitev

- kandidati z vajeniško pogodbo, sklenjeno najkasneje do 
19. 6. 2018, so izvzeti iz izbirnega postopka



VAJENIŠKA OBLIKA IZOBRAŽEVANJA

• Kandidati izpolnijo enako prijavnico – pripis pri navedbi 
programa: npr. MIZAR – VAJENIŠKA OBLIKA;

• prijavni in vpisni postopek povsem enaka (roki, določeni z 
rokovnikom veljajo enako za vse kandidate);

• učna mesta na spletni strani MIZŠ



Verifikacija vajeniškega učnega mesta – po ZPSI

Materialni pogoji; zbornica glede na IP

• materialne pogoje, ki jih določijo za izvajanje praktičnega usposabljanja z

delom (preverjajo ustreznost delovnih pogojev in opreme na vajeniških

učnih mestih glede na zahteve izobraževalnega programa).

Kadrovski pogoji:

• Srednja strokovna izobrazba +3 leta delovnih izkušenj + PA

• Mojstrski, delovodski ali poslovodski naziv s področja, za katerega se 

vajenec usposablja

• Izjemoma srednja poklicna izobrazba + 5 let delovnih izkušenj + PA

Mentor – najmanj 20% časa, usposablja, spremlja, nudi pomoč in ocenjuje 

vajenca.

Načrt izvajanja vajeništva

• opredelitev in uskladitev ciljev praktičnega usposabljanja z delom, 

časovnica

• delodajalec – šola - pristojna zbornica



Kako poteka izbira vajenca in vpis v šolo

Podjetja pošljejo zbornicam najavo vajeniških mest.

Zbornice objavijo vajeniška mesta.

Učenci pošljejo vlogo delodajalcem / osebni obisk.

Delodajalec izbere vajenca.

Delodajalec in vajenec podpišeta vajeniško pogodbo (pogodbo se 
registrira pri zbornici).

Vajenec se vpiše v šolo na podlagi registrirane pogodbe.

Delodajalci in šola se dogovorijo za način izvedbe izobraževanja in 
usposabljanja vajenca.



• Najmanj 50% izobraževanja - praktično usposabljanje z delom in 

najmanj 40% splošni izobraževalni predmeti.

• Vpis – pogoj sklenjena vajeniška pogodba (delodajalec – dijak).

• Na praktično delo v podjetje,  ko vajenec dopolni 15 let.

• Obremenitev vajenca:

- 36 ur/teden

- V času šolskih počitnic vsaj 6 tednov neprekinjenih počitnic + 

8 dni ostalih počitnic

- Med 22h in 6h se ne sme usposabljati

- 6 dni za pripravo na Z.I.



• Mesečna NAGRADA za čas, ko se vajenec usposablja z delom  po 

letnikih:

(Izplača se sorazmerni delež

mesečne nagrade glede na obseg dela

pri delodajalcu v mesecu)

• zdravniški pregled, 

• prehrana, prevoz, terenski dodatek…

250 €

300 €

400 €



• 5. marec - prijava na opravljanje preizkusa posebne 

nadarjenosti / izpolnjevanje pogojev za vpis v športne 

oddelke

• med 12. in 24. marcem preizkusi nadarjenosti na šolah

• do 29. marca posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih

• 5. april – zadnji dan prijav za vpis na srednje šole 

(+potrdila)

• 10. april – objava stanja prijav

• 25. april - zadnji dan prenosa prijav

• do 14. junija do 11. ure – vnos ocen 9. razreda (OŠ)

• 19. – 22. junij – izvedba 1. kroga izbirnega postopka

• 29. junij do 15. ure - izvedba 2. kroga izbirnega postopka 

(MIZŠ)

POMEMBNI DATUMI



KLJUČNE NOVOSTI (spremembe zakonodaje -

ZGIM IN ZPSI)

Status dijaka:

• za čas trajanja izobraževalnega programa + 2 leti za ponavljanje in

prestopanje

dijaki s posebnimi pravicami še 2 dodatni leti

• maturitetni tečaj: se vpiše, kdor pred tem še ni ponavljal ali prestopil v isti

letnik drugega programa

• poklicni tečaj: samo 1 leto

• poklicno tehniško izobraževanje (3+2): trajanje izobraževalnega

programa + 1 leto za ponavljanje, če dijak ni presegel trajanja statusa

v predhodnem izobraževanju

- ni možen ponovni vpis v isto vrsto programa po zaključenem

izobraževanju (npr. ponovno vpis v 1. letnik po končani srednji šoli)



KLJUČNE NOVOSTI SPREMEMB ZGIM IN ZPSI

• Nova zakonodaja glede vpisa in trajanja statusa za dijake, ki se bodo vpisali v

šolsko leto 2018/2019 ŠE NE VELJA

• Veljala pa bo za vse novince (1. letnik v šolskem letu 2019/2010) in dijake, ki

bodo nadaljevali izobraževanje po vmesni prekinitvi – ti se bodo v š. l.

2019/2020 vpisovali na podlagi NOVE zakonodaje.



VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2017/2018:

• Naslovnica

• Soglasje

• Informacije o vsebini prilog, informativnem dnevu po posameznih šolah in 
mednarodni maturi

• Priloga I: Razpis za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega 
izobraževanja, srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja in 
gimnazij

• Priloga II: Razpis za vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja 

• Priloga III: Razpis za vpis v poklicne tečaje

• Priloga IV: Razpis za vpis v Maturitetni tečaj

• Priloga V: Razpis izbirnih predmetov splošne mature

• Priloga VI: Razpis za sprejem učencev in dijakov v dijaške domove

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/Razpis_18-19/razpis/prvastran-naslovnica.doc
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/Razpis_18-19/razpis/GENERALNO_SOGLASJE_22.1.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/Razpis_18-19/razpis/informacijaovsebinipriloginformativnemdnevuinmednarodnimaturi.doc
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/Razpis_18-19/razpis/PRILOGA_I_razpisana_mesta_s_kazalom_regij.doc
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/Razpis_18-19/razpis/PRILOGA_II_razpisana_mesta_PTI_s_kazalom_.doc
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/Razpis_18-19/razpis/PRILOGA_III_razpisana_mesta_PT.doc
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/Razpis_18-19/razpis/PRILOGA_IV_razpisana_mesta_MT.doc
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/Razpis_18-19/razpis/PRILOGA_V_predmeti_matura.doc
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/Razpis_18-19/razpis/PRILOGA_VI_DIJASKI-DOMOVI.doc


• Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe 
srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in 
tehniškega izobraževanja ter gimnazij (doc)

• Tabela za izračun točk, pridobljenih v skladu z objavljenimi Merili za 
izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjega 
poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega 
izobraževanja ter gimnazij (xls) 

Učna mesta:

• Učna mesta - Trgovinska zbornica Slovenije

• Učna mesta Obrtno - podjetniške zbornice Slovenije

• Učna mesta Gospodarske zbornice Slovenije: - UČNA MESTA -
VAJENIŠKA UČNA MESTA

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/Razpis_15-16/Objava/Merila_vpis_srednje_4_7_08.doc
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/Razpis_15-16/Objava/predmetniki_OSMERILA2013.xls
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/Razpis_18-19/razpis_napoved_ucnih_mest_2018-19_dopolnjeno.pdf
http://www.ozs.si/Ponudba/Registri/Razpisu%C4%8Dnihmest.aspx
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/Razpis_18-19/razpis/Najave_ucnih_mest_2018_2019_PUD.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/Razpis_18-19/razpis/Objava_vajeniskih_ucnih_mest_2018_2019.pdf


Informativni dnevi

• učenci 9. razreda 

• sami ali s starši

• 9. februar ob 9h in 15h  - 9. razredi pouka prosti 

• 10. februar ob 9h

• Posebnosti:

• Informacije o vsebini prilog, informativnem dnevu po posameznih šolah in 
mednarodni maturi



Informativni dnevi - posebnosti

• Gimnazija Šiška

• petek dopoldne: 9.00 - športni oddelki, 10.30 - splošna gimnazija, 12.00  -
športni nogometni oddelek

• petek ob 15h in sobota ob 9h – vsi programi hkrati 

• Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo

• petek dopoldne: 9.00 farmacevtski tehnik, 11.00 kozmetični tehnik in 
tehnik laboratorijske biomedicine, 13.00 zobotehnik

• petek popoldne ob 15.30 – vsi programi hkrati

• sobota ob 9h vsi programi hkrati

• Euridio – zasebna gimnazija

• petek ob 11.30, sobota ob 10.00

• Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija

• program predšolska vzgoja na lokaciji Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana

• programi gimnazija (splošna), umetniška gimnazija – plesna smer  in film -
gledališče na lokaciji Kardeljeva ploščad 28a, Ljubljana



Informativni dnevi - posebnosti

• Šolski center Škofja Loka:

• Srednja šola za strojništvo 

• v petek ob 11h v veliki predavalnici v pritličju šole in ob 15h v 

predavalnici v I. nadstropju nove stavbe  Medpodjetniškega 

izobraževalnega centra Šolskega centra Škofja Loka, Podlubnik 1b 

• v soboto ob 9h v predavalnici v I. nadstropju nove stavbe  

Medpodjetniškega izobraževalnega centra  Šolskega centra Škofja 

Loka, Podlubnik 1b

• Srednja šola za lesarstvo

• v petek ob 9h in 15h ter soboto ob 9h v učilnici št. 7, Kidričeva cesta 

59, Škofja Loka (ob železniški postaji)



Posebni pogoji za vpis

• Priloga I: Razpis za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega 
strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja in gimnazij

• Športni dosežki:

• Gimnazija (š)

• P O T R D I L O o registraciji in udeležbi na uradnih tekmovanjih nacionalne športne 
panožne zveze

• P O T R D I L O  o članstvu v športnem klubu/društvu, športnih dosežkih in ciljih oz. 
perspektivnosti

• Izjava trenerja/-ke o sodelovanju s športnim/-o koordinatorjem/-ico

• Posebna nadarjenost:

• Zobotehnik

• Fotografski tehnik

• Tehnik oblikovanja

• Umetniška gimnazija

• likovna smer 

• glasbena smer (glasbeni stavek, petje – instrument, jazz – zabavna glasba)

• plesna smer (balet, sodobni ples)



Posebni pogoji za vpis

• do 5. marca

• prijave za opravljanje preizkusov posebne 
nadarjenosti, znanja in spretnosti na srednjih 

šolah

• dokazila za vpis na gimnazije (š)



Preizkusi nadarjenosti na SŠ
• 12. do 24. 3.:

• Priloga I: Razpis za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega 
strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja in gimnazij

• SŠFKZ - zobotehnik 15. 3. ob 14.30

• SŠOF –

• fotografski tehnik 9. 3. ob 14.30 (trajal bo do 18.50), 

• tehnik oblikovanja 10. 3. ob 8.00 (trajal bo do 13.40), 

• umetniška gimnazija – likovna smer 9. 3. ob 8.00 (trajal bo do 13.40)

• KGBL –

• petje, instrument, balet 16. 3. in 17. 3. (s pričetkom ob 8. uri ) 

• Srednji vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana – sodobni ples 14. 3. ob 9. 00 

• pregled dokazil na gimnazijah (š) 

• srednje šole posredujejo potrdila o opravljenih preizkusih oz. izpolnjevanju 
pogojev za vpis na gimnazije (š) do: 29. 3. 



• Psihofizična sposobnost kot pogoj za vpis:

• pooblaščeni zdravnik ali zdravnik specialist medicine dela 

in športa

• Geostrojnik rudar

• Geotehnik

• Umetniška gimnazija

• glasbena smer (petje, pihala, trobila, tolkala)

• plesna smer (balet, sodobni ples)



Prijava za vpis

• do 5. aprila – poslati na srednje šole (priloge: 
zdravniško potrdilo, dokazilo o opravljenem preizkusu posebne 

nadarjenosti)

• vsak odda samo 1 prijavnico (izjema: vzporedni vpis 
umetniška gimnazija – glasbena/plesna smer - balet)

• izpolnimo v šoli



Možnost prenosa prijave na drugo 
srednjo šolo

• 10. 4.  – javna objava stanja prijav na internetu: spletna 
stran MIZŠ

• do 25. 4. – možnost prenosa prijav s predhodno izbrane 
šole na drugo šolo

• objave stanja prijav (spletna stran MIZŠ in domače strani 
srednjih šol) – dnevno



Maj: NPZ, informacije o omejitvah 
vpisa

• 4. , 7., 9. maj - NPZ: MAT, SLJ, TIT 

• 31. 5. – obveščanje osnovnih šol o omejitvah vpisa in 
objava na internetu: spletne strani srednjih šol in MIZŠ



• do 6. junija – srednje šole pisno obvestijo prijavljene 
kandidate o omejitvah vpisa

• 15. 6. - razdelitev spričeval

• od 15. 6. – prinašanje dokumentov na srednje šole in
vpis na SŠ brez omejitve vpisa

• 22. 6. – rezultati 1. kroga izbirnega postopka: spletne 
strani srednjih šol in MIZŠ; vpis sprejetih



• do 29. 6. – prijave v 2. krog izbirnega postopka ali na 
prosta mesta šol brez omejitve vpisa

• 29. 6. – objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka 
in vpis sprejetih

• 6. julij – objava še prostih vpisnih mest na internetu: 
spletna stran MIZŠ

• do 31. avgusta – vpis na srednje šole, ki imajo še prosta 
mesta (učenci s popravnimi izpiti)



OMEJITEV VPISA NA SREDNJE ŠOLE

• Seštevek zaključnih ocen obveznih predmetov (brez izbirnih 
premetov in gospodinjstva). Max: 175 točk.

• Med učenci na spodnji meji izbira glede na seštevek točk pri
nacionalnih preizkusih znanja iz SLO in MAT (soglasje staršev in 
učenca)

• Med učenci z enakim številom točk po upoštevanju NPZ: izbira po 
merilih, ki jih določi SŠ sama

• Pogoj za vpis na UMETNIŠKE GIMNAZIJE še uspešno opravljen 
preizkus nadarjenosti

• Vpis na ŠPORTNE ODDELKE GIMNAZIJE: se ne upošteva NPZ; 
točkam iz ocen se prišteje točke za športne dosežke (status 
športnika A = 10 točk, status športnika B = 5 točk, status športnika C = 
0 točk)



Srednješolski programi: 
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

NADALJEVANJE: poklicno-tehniško izobraževanje (3+2), 
mojstrski izpit

• Priloga II: Razpis za vpis v programe poklicno-tehniškega 
izobraževanja

Splošni pogoji za vpis

Posebni pogoji za vpis: psihofizične sposobnosti, delovne 
izkušnje (npr. 3 leta)

Omejitve vpisa: 

splošni uspeh, MAT in SLJ v 1., 2., in 3. letniku (max 45 točk)

uspeh pri zaključnem izpitu (SLJ, strokovni predmet, splošni uspeh; 
max 15 točk)



Srednješolski programi: 
SREDNJE STROKOVNO IN TEHNIŠKO 

IZOBRAŽEVANJE

NADALJEVANJE: višješolski, visokošolski strokovni 
študij…maturitetni tečaj

z izpitom iz še enega – maturitetnega predmeta vpis v 
programe univerzitetnega študija

• Priloga IV: Razpis za vpis v Maturitetni tečaj

 Gimnazija Moste



Srednješolski programi: 
GIMNAZIJE

• Priloga V: Razpis izbirnih predmetov splošne mature

• Splošne gimnazije: razlike - italijanščina, španščina, ruščina

• Priloga III: Razpis za vpis v poklicne tečaje

• Ekonomski tehnik

• Gastronomsko turistični tehnik

• Vzgojitelj predšolskih otrok



Univerzitetni študijski programi, za katere je 
pogoj matura (Univerza v Ljubljani)

• AGRFT: Dramaturgija in scenske umetnosti, Film in televizija (tudi 
fotografski ali medijski tehnik), Gledališka režija

• Biotehniška fakulteta: Krajinska arhitektura 

• Fakulteta za družbene vede: vse smeri

• Fakulteta za šport: Kineziologija, Športna vzgoja 

• Filozofska fakulteta: Medjezikovno posredovanje, Primerjalna književnost 
in literarna teorija, Psihologija, Rusistika 

• Medicinska fakulteta: Medicina in Dentalna medicina 

• Pedagoška fakulteta: Razredni pouk, Socialna pedagogika, Specialna in 
rehabilitacijska pedagogika, Likovna pedagogika, Logopedija in 
surdopedagogika

• Pravna fakulteta: Pravo



Štipendije

• državne štipendije

• Zoisove štipendije

• kadrovske štipendije

• štipendije Ad futura za mednarodno mobilnost

• štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu 

• občinske in regionalne štipendije

• štipendije iz različnih zasebnih virov (fundacije in druge 
ustanove) 



• hkrati mogoče prejemanje dveh štipendij

• izključujeta se kadrovska in štipendija za deficitarne poklice ter 
državna in Zoisova štipendija

• štipendija se dodeli samo do konca trenutnega izobraževanja 
(odločba/pogodba!)

• vsako leto oddajanje dokazil o izpolnjevanju pogojev za nadaljnje 
prejemanje in pridobitev dodatkov k štipendiji (za učni uspeh ipd.)

• POMEMBNO: obvestiti štipenditorja ob prepisu

• PROBLEM: vračanje štipendij, če kandidat ne opravi 
izobraževanja oz. dogovorjenih pogojev



Štipendije - informacije

• Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije

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

• Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_
zaposlovanje/stipendije/drzavne_stipendije/

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/drzavne_stipendije/


Štipendije za deficitarne poklice
• 100 EUR/mesec

• razpis je bil objavljen 30. 1. 2018

• seznam deficitarnih poklicev

• prijave od 15. 6. 2018 do vključno 20. 9. 2018

• vloga bo dostopna v juniju 2018

• prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka

• ne vpliva na višino plačila dohodnine

• dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;

• v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, 
lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto

• merilo: učni uspeh (9. razred: obvezni predmeti, izbirni predmeti)



Seznam deficitarnih poklicev za 2018/2019

• kamnosek

• mehatronik operater

• izdelovalec kovinskih konstrukcij

• inštalater strojnih instalacij

• oblikovalec kovin – orodjar

• elektrikar

• avtokaroserist

• pek

• slaščičar

• mesar

• tapetnik

• mizar

• zidar

• klepar-krovec

• izvajalec suho montažne gradnje

• tesar

• slikopleskar-črkoslikar

• pečar

• gozdar

• dimnikar

• steklar



Zoisove štipendije

• DIJAKI: 120 EUR/mesec za izobraževanje doma in 240 
EUR/mesec v tujini

• ŠTUDENTI: 140 EUR/mesec za izobraževanje doma, 280 EUR/mesec v 
tujini

• Dodatki (bivanje 80 EUR, štipendisti s posebnimi potrebami 50 EUR)

• Rok prijave: začetek septembra, natančno določen s pozivom 
(se objavi junija vsako leto)



• Pogoj za pridobitev: izjemni dosežek (8., 9. razred; pri 
državnih/mednarodnih tekmovanjih, ki potekajo na 3 leta, 
tudi 7. razred – npr. TEMSIG)

• Drugi pogoj: povprečna ocena v 9. razredu (vsi 
predmeti) 4,70

• Izjemni dosežki: priznanja na državnem ali 
mednarodnem nivoju

• najvišja mesta iz znanja ali raziskovanja na državnih 
tekmovanjih, sofinanciranih iz javnih sredstev

• prejeta zlata in srebrna priznanja iz znanja ali raziskovanja na 
državnih tekmovanjih, sofinanciranih iz javnih sredstev…



Izjemni dosežki

• vloge se razvrstijo glede na število točk izjemnih dosežkov

• odobrene so vloge z največ točkami - do porabe razpoložljivih 
sredstev

• število točk, potrebnih za dodelitev štipendije, je tako vsako leto 
odvisno od točk vseh prijavljenih kandidatov

•v šolskem letu 2017/2018 so štipendijo prejeli dijaki 1. letnika, ki
• so dosegli najmanj 4,5 točke pri izjemnih dosežkih in povprečno oceno najmanj 4,70 ali

•so dosegli 4 točke pri izjemnih dosežkih in povprečno oceno najmanj 4,86

• Nadaljnje prejemanje na srednji šoli: vpis v naslednji letnik in 
povprečna ocena vsaj 4.1 ALI izjemni dosežek



Vloge: 
državna/Zoisova štipendija

• vloge za državne štipendije se običajno rešujejo hitreje, 
Zoisove višje 

• odločitev: ena ALI druga

• nakazilo za nazaj



Kliknite, če želite urediti slog naslova matriceO štipendijahKadrovske štipendije

Razpisujejo jih delodajalci:

• v povprečju med višjimi štipendijami

• možnost praks in drugih oblik povezovanja teorije s 

prakso

• zaposlitev po zaključenem izobraževanju.

Sklad objavlja potrebe delodajalcev na svoji spletni 

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

Smiselno je preveriti tudi arhiv objav iz preteklih let!

Sklad delodajalcem sofinancira kadrovske štipendije.



Načrtovanje kariere

• Vse gradivo: 

Spletna stran OŠ Horjul –Svetovalna služba – Poklicna 
orientacija



KAJ JE POMEMBNO IZVEDETI

O SREDNJI ŠOLI

Posebnosti in poudarki izobraževalnega programa

 bistveni predmeti (zahtevnejši predmeti; predmeti, ki te 
morajo zanimati, potrebuješ veliko predznanja)

 tuji jeziki

 izbirni predmeti oz. strokovni moduli (kateri, kdaj, obseg 
ur, možnost izbire)

 povezovanje s podjetji in institucijami

 opravljanje delovne prakse – kje, organiziranost (pomoč 
šole, samostojnost dijaka...)

 možnost prehajanja med programi (na isti šoli/na drugo 
šolo)

Druge dejavnosti in obvezne izbirne vsebine

 krožki, tabori, ekskurzije – vsebine, trajanje, stroški, 
izbirnost

 raziskovalne naloge, projekti

Zaključek šolanja

 možnost opravljanja 5. predmeta na maturi (kje, 
možnost priprav)

 nadaljevanje šolanja ali zaposlitev (pomoč šole pri tem)

 uspeh na maturi/pri zaključnem izpitu (in priprave)

 uspešnost med šolanjem (osip/ponavljanje razredov)

Urnik in lokacije pouka

 dopoldne/popoldne, začetek/konec pouka, vmesne 
proste ure, odmor za malico, praksa, pouk športa  - kje 
ipd.

Hišni red šole

 garderobne omarice, preobuvanje, selitve med 
učilnicami, prostor za učenje/čakanje, zagotavljanje 
varnosti na šoli

Šolska prehrana

 kateri obroki, kdaj, cena, način naročanja

Prometne povezave do šole

 avtobusi

 možnost bivanja v dijaškem domu

Posebni statusi

 športnik/kulturnik, vozač; pogoji za pridobitev, pravice in 
obveznosti



Šola kot skupnost

 število dijakov v oddelku, skrb za 
povezanost, reševanje težav – izostanki, 
učna pomoč, vključevanje dijaka med 
vrstnike

 sodelovanje med dijaki in učitelji –
ocenjevanje znanja (ne/napovedano, 
možnost izboljševanja ocen – kolikokrat, 
kako), pomoč pri učenju, podpora dijakom

 organizacija dostopnosti učnega gradiva in 
obveščanja - spletne učilnice, šolski intranet 
ipd.

 vrednote šole

Sodelovanje s starši

 govorilne ure, obveščanje

Posebna oprema in stroški šolanja

 učbeniški sklad, knjižnica, možnosti 
fotokopiranja, uporaba računalnikov, 
nakup/izposoja posebne opreme


