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Predavanje, februar 2019

KARIERNA ORIENTACIJA 

Erna Meglič, svetovalna delavka



VSEBINA PREDAVANJA

Vsebina predavanja:

 Razpis za vpis v srednje šole

 Vpisni in izbirni postopek

 Omejitve vpisa

 Trg dela

 Štipendije

Informacije objavljene:

 Predstavitev na spletnih straneh naše šole: zavihek 
Učenci/Karierna orientacija/9. razred

 Brošura v fizični obliki



KARIERNA ORIENTACIJA  

9. RAZRED:

 informacije: oglasna deska, spletne strani 

 Vrtiljak poklicev in predstavitve 5 gimnazij

 elektronski Vprašalnik o poklicni poti

 računalniški program Kam in kako

 dnevi odprtih vrat

 Informativa

 individualni pogovori

 predavanje za starše in učence

 informativni dan

 prijava za vpis v srednjo šolo



RAZPIS ZA VPIS V SŠ  

 Informacije o vsebini prilog, informativnem dnevu in med. maturi

 Priloga I: Vrste programov, Splošni in posebni pogoji za vpis, Prijava za vpis in 

roki, Vpis, Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa in izbirni postopek, Razmestitev 

programov po 12 regijah: Gorenjska regija, Osrednjeslovenska regija ... (zasebne 

šole so na koncu) 

 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 v gimnazijah

 Priloga VI:  Razpis za sprejem učencev v dijaške domove 



UVODNE INFORMACIJE

INFORMATIVNI DAN v srednjih šolah in dijaških domovih

 petek, 15. februar, ob 9. in 15. uri (fakultete ob 10. in 15. uri)

 sobota, 16. februar, ob 9. uri (fakultete ob 10. uri)

 Priporočamo, da starši odidete na informativni dan skupaj z otrokom.

POSEBNE OZNAKE ob nekaterih programih

 (š) - športni oddelek (GFP, ekonomska gimnazija, Gimnazija Jesenice)

 * - program v vajeniški obliki (Gorenjska regija: Elektrikar, Zidar, Slikopleskar 

– črkoslikar, Oblikovalec kovin – orodjar, Mizar, Strojni mehanik)

MEDNARODNA MATURA 

Poteka na Gimnaziji Kranj v 3. in 4. letniku. 



INFORMATIVNI DAN

Nekatere posebnosti v kraju ali uri v Gorenjski regiji: 

 Gimnazija Kranj, program Mednarodne mature (objavljen tudi prostor):

- petek, 15. 2., od 13.10 do 16.00 in sobota, 16. 2., od 10. do 11. ure.

 Srednja šola za strojništvo Škofja Loka (Podlubnik 1b): 

- petek, 15. 2., ob 11.00 (namesto ob 9.00) in ob 17. uri (namesto ob 15.00).       

V soboto, 16. 2., ob 9. uri (tako, kot ostali). 

 Osrednjeslovenska regija: Gimnazija Šiška, Gimnazija Bežigrad, Srednja šola 

za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana, Srednja vzgojiteljska šola, 

gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana.

Opomba

Informativni dan poteka na lokaciji srednjih šol (ne šolskih centrov). 



VAJENIŠKA OBLIKA

Značilnosti vajeniške oblike izobraževanja

 Vsaj 50 % izobraževanja se izvede kot praktično usposabljanje pri 

delodajalcu. Šolska oblika ima ok. 22 % praktičnega usposabljanja. 

 Šolska in vajeniška oblika izobraževanja imata enak standard izobrazbe. 

 Prednost vajeniške oblike je, da dijaku omogoča zgodnejši stik s 

potencialnim  delodajalcem, pridobivanje praktičnih izkušenj in s tem večje 

možnosti za zaposlitev po končanem izobraževanju. 

 Kandidat in delodajalec podpišeta vajeniško pogodbo. Kandidat, ki bo na 

izbrani šoli do 18. 6. predložil vajeniško pogodbo, bo imel v primeru 

omejitve vpisa prednost pred kandidati v šolski obliki. 

 Vajeniška nagrada bo v vsakem letniku višja (predvidoma 250, 300 in 400 

evrov mesečno). Dijak lahko prejema hkrati tudi štipendijo. 



VPISNI POSTOPEK 

POSEBNI POGOJI ZA VPIS:

a) potrdilo o psihofizičnih sposobnostih: Rudarstvo, Umetniška gimnazija      

(Glasbena, Plesna smer), Gimnazija (š), Ekonomska gimnazija (š)           

b) preizkus nadarjenosti oz. spretnosti: prijavi se učenec do 4. 3. (odg. do 27. 3.);

Zobotehnik, Fotografski tehnik, Tehnik oblikovanja, Umetniška gimnazija: 3 smeri

c) dokazila o športnih dosežkih: dokazila posreduje učenec do 4. 3.  

(odgovor do 27. 3.); Gimnazija (š), Ekonomska gimnazija (š)

PRIJAVA ZA VPIS v srednjo šolo

 Obrazec: spletne strani MIZŠ in spletne strani naše šole. 

 Učenec odda samo ENO prijavo (izjema Umetniška gimnazija: 2 smeri)

 Učenec izpolnjeno prijavo prinese socialni delavki do petka, 22. 3. (rok je 2. 4.)

 Prijavo za sprejem v dijaški dom kandidat pošlje do 2. 4. dijaškemu domu.  



VPISNI POSTOPEK 

 ŠTEVILO PRIJAV V PROGRAME bo MIZŠ javno objavilo:  do 8. 4.

 PRENOS PRIJAV na drugo srednjo šolo:  do 23. 4. 

 Spodnja meja na podlagi ocen 7. in 8. r.: nekatere srednje šole objavijo 
na spletnih straneh.

 Svetovalna delavka OŠ lahko pokliče na srednjo šolo (trenutni rang). 

 MIZŠ bo sproti objavljalo na svojih spletnih straneh spremembe števila 

prijav za vpis v posamezne programe.

 MIZŠ nekaterim šolam odobri dodatni oddelek (zaradi velikega vpisa). 

 OMEJITEV VPISA bo MIZŠ javno objavilo: 22. 5.

 VPIS NA SREDNJO ŠOLO in predložitev dokumentov: od 18. do 21. 6.



IZBIRNI POSTOPEK 

1. KROG IZBIRNEGA POSTOPKA (90 % razpisanih mest)

 21. 6. bo MIZŠ objavilo spodnje meje 1. kroga izbirnega postopka.

 Zavrnjeni učenec se vključi v 2. krog izbirnega postopka.

 Opomba: Gimnazija Želimlje in Škofijska klasična gimnazija Ljubljana 
Šentvid imata samo 1. krog, v katerem se zapolnijo vsa razpisana mesta. 

2. KROG IZBIRNEGA POSTOPKA

(10 % prostih mest + prosta mesta na srednjih šolah)

 Do 26. 6. učenec napiše vrstni red 10 šol oz. programov in ga odda na 
prijavljeni srednji šoli.

 Izbrani učenec dobi 28. 6. obvestilo  o razvrstitvi na eno od naštetih šol. 
Do 2. 7. učenec prenese prijavo in se vpiše na šolo, na katero je razvrščen. 

 Zavrnjeni učenec se lahko prijavi na šole, ki bodo imele prostor. MIZŠ bo 
3. 7. objavilo prosta vpisna mesta. Vpis bo možen do zapolnitve mest.



MERILA ZA IZBIRO KANDIDATOV

1. MERILO

 Zaključne ocene obveznih predmetov  iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole 

(brez izbirnih predmetov). Posebnosti: Umetniška gimnazija in Gimnazija (š)

 Z učnim uspehom kandidat lahko pridobi največ 175 točk.  

 Tabela za izračun točk: spletne strani MIZŠ, spletne strani naše šole

2. MERILO

 Točke, dosežene na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in 

matematike (več kandidatov na spodnji meji z istim številom točk).

Opomba: Kandidati z odločbo o usmerjanju morajo doseči 90 % točk na spodnji 

meji. Do začetka izbirnega postopka posredujejo novo odločbo na srednjo šolo. 



OMEJITVE VPISA - 2018/19

GORENJSKA REGIJA

Gimnazija Franceta Prešerna Kranj

 program Gimnazija: točke iz ocen 140,

 program Ekonomska gimnazija: točke iz ocen 127,

 program Ekonomska gimnazija – športni oddelek: točke iz ocen in športnih 
dosežkov 143, točke iz nacionalnih preizkusov znanja (v nadaljevanju NPZ) 113.

Šolski center Kranj, Srednja tehniška šola

 program Tehnik mehatronike: točke iz ocen 106.



OMEJITVE VPISA - 2018/19

OSREDNJESLOVENSKA REGIJA

Izbranih je samo nekaj šol oz. programov, ki so bolj aktualni za naše učence. 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

 program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 127

Srednja medijska in grafična šola Ljubljana

 program Medijski tehnik: točke iz ocen 115.

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana

 program Farmacevtski tehnik: točke iz ocen 135, točke iz NPZ 132,  

 program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 136,

 program Tehnik laboratorijske medicine: točke iz ocen 138, točke iz NPZ 128, 

 program Zobotehnik: točke iz ocen 136, točke iz NPZ 117.



OMEJITVE VPISA - 2018/19

Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana

 program Umetniška gimnazija – smer gledališče in film: točke iz ocen 143, točke iz 
NPZ 129,

 program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 112.

Srednja zdravstvena šola Ljubljana

 program Zdravstvena nega: točke iz ocen 117.

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo

 program Umetniška gimnazija – likovna smer: točke iz ocen 144, točke iz NPZ 120,

 program Tehnik oblikovanja:  točke iz ocen 136, točke iz NPZ 90,

 program Fotografski tehnik: točke iz ocen 116.



TRG DELA in brezposelnost 

Povprečna stopnja registrirane brezposelnosti je od leta 2009 dalje naraščala, 

leta 2015 pa se je prvič znižala v vseh regijah in se še vedno znižuje. 

Leto Območna služba Kranj Slovenija

2018 5,4 8,3 

2017 6,4 9,2 

2016 7,6 11,2 

2015 8,6 12,3 

2014 9,5 13,1 

2013 9,8 13,1 

2012 8,9 12,0  

2011 8,8 11,8 

2010 8,1 10,7 

2009 6,9 9,1 

2008 4,4 6,7 



NAPOVEDNIK ZAPOSLOVANJA

Zavod RS za zaposlovanje: Napovednik zaposlovanja

 Delavci za preprosta dela v  
predelovalnih dejavnostih 

 Vozniki težkih tovornjakov in 
vlačilcev 

 Prodajalci 
 Varilci 
 Zidarji 
 Skladiščniki in uradniki za nabavo in 

prodajo 
 Vojaki 
 Natakarji 
 Orodjarji 
 Čistilci

 Strežniki in gospodinjski pomočniki v
uradih, hotelih in drugih ustanovah

 Kuharji 
 Varnostniki 
 Tehniki za strojništvo 
 Strugarji 
 Elektroinštalaterji 
 Komercialni zastopniki za prodajo
 Mehaniki in serviserji kmetijskih, 

industrijskih in drugih strojev 
 Tesarji 
 Inženirji strojništva 
 Strokovnjaki tehnično-tehnoloških strok

(razen elektrotehnike)



ISKANI POKLICI v 5 do 10 letih

Zavod RS za zaposlovanje, ga. Zlata Šlibar: 

 Računalništvo: strokovnjaki vseh vrst 

 Finančni, davčni in zavarovalniški svetovalci in zastopniki 

 Vsi poklici v zdravstvu, še posebej povezani s storitvami za 
starejše (nega na domu …) 

 Poklici s področja biomedicine 

 Poklici s področja kemije in razvoja novih materialov 

 Poklici s področja transporta in logistike 

 Zelena delovna mesta: varčna raba energije in zemeljskih virov, 
lesarstvo, gostinstvo in turizem 



KOMPETENCE

Kompetenca je sposobnost posameznika ali skupine, da v praksi izkaže svoje znanje, 

spretnosti (ki jih je pridobil formalno ali pa preko izkušenj) in naravnanost.

 Trde kompetence (znanje): sposobnosti, ki jih potrebuje posameznik za 

uresničevanje tehničnega in specifičnega znanja na določenem delovnem mestu.

 Mehke kompetence (spretnosti): socio-kognitivne spretnosti, ki jih ima 

posameznik: usmeritev k odličnosti, inovativnost, organiziranost, komunikacijske 

zmožnosti, prilagodljivost (sposobnost timskega dela) in kritično mišljenje. 

 Naravnanost/drža: pomeni voljo posameznika - njegovo motivacijo in 

pripravljenost uresničiti znanje in spretnosti. 

 Veliko poklicev zahteva znanje računalništva, tujih jezikov, komunikacijske 

zmožnosti ter sposobnost za timsko delo. Učenci in dijaki v šoli te kompetence 

pridobivajo na mednarodnih izmenjavah, pri projektnem delu, na delavnicah za 

učenje socialnih veščin, pri prostovoljnem delu …



ŠTIPENDIJE

Zakonodaja

 Zakon o štipendiranju

 Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij

 Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij

 Politika štipendiranja (2015-2019): Štipendije za deficitarne poklice

Štipendist je upravičen le do ene štipendije, razen v primerih: 

 kadrovske štipendije, ki se lahko dodeli istočasno z vsemi štipendijami, 
razen s štipendijo za deficitarne poklice, 



DRŽAVNA ŠTIPENDIJA

Pogoji: Namenjena je dijakom in študentom, ki izhajajo iz socialno šibkejših 

družin. Pogoj za pridobitev je, da povprečni mesečni dohodek na osebo ne 

presega 668,53 evrov (vključno 5. dohodkovni razred). 

Vloga je dostopna na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in 

socialne zadeve. Potrebno jo je vložiti avgusta pri pristojnem centru za socialno

delo (CSD), da se izplačilo upošteva s 1. 9. 

Višina štipendije: 

 Osnovna višina štipendije je odvisna od dohodka: 35-95 evrov (za dijake)

 Dodatek za bivanje: 80 evrov (pod določenimi pogoji).

 Dodatek za učni uspeh: 17-40 evrov (povprečna ocena dijaka najmanj 4,0)

 Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami: 50 evrov (invalidnost  …)



KADROVSKA ŠTIPENDIJA

Objave štipendij

 spletne strani: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad (v
nadaljevanju Sklad) - Izmenjevalnice,

 spletne strani RRA (regionalnih razvojnih agencij),

 objave delodajalcev.

Vloga: kandidat jo odda pri delodajalcu.

Pogodba o štipendiranju: skleneta jo delodajalec in štipendist

Možne obveznosti: obveznost zaposlitve (pogosto), lahko počitniška praksa,

diplomska naloga, vezana na podjetje ... 

Višina štipendije: te štipendije so povprečju najvišje (povprečno 300

evrov mesečno), kljub temu pa jih ostane vsako leto veliko nepodeljenih.



ŠTIPENDIJA ZA DEFICITARNE POKLICE

 Namen: Namenjene so dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na 

trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev.

 Javni razpis: 11. 1. 2019 je bil objavljen Javni razpis za dodelitev štipendij 

za deficitarne poklice za šolsko leto 2019/20. 

 Vloga bo dostopna junija na spletnih straneh Sklada. Vloži se na naslov 

Sklada od 15. 6. do vključno 20. 9. 2019. Vloge, oddane pred začetkom 

roka ali po njem, bodo zavržene. 

 Izbira: Kandidati bodo izbrani po naslednjem merilu:  

- višja povprečna ocena v zaključnem razredu OŠ,

- višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu OŠ.

 Višina štipendije: 100,00 evrov/mesec. Podelilo se bo 1.000 štipendij. 

 Ne vpliva na višino otroškega dodatka in na višino plačila dohodnine.



DEFICITARNI POKLICI v šol. letu 2019/20

Deficitarni poklici Deficitarni poklici

1. Kamnosek

2. Mehatronik operater

3. Izdelovalec kovinskih konstrukcij

4. Inštalater strojnih inštalacij

5. Oblikovalec kovin - orodjar

6. Elektrikar

7. Avtokaroserist

8. Pek

9. Slaščičar

10.Mesar

11.Tapetnik

12.Mizar

13.Zidar

14.Tesar

15.Klepar - krovec

16.Izvajalec suhomontažne gradnje

17.Slikopleskar - črkoslikar

18.Pečar - polagalec keramičnih oblog

19.Gozdar

20.Dimnikar

21.Steklar



ZOISOVA ŠTIPENDIJA

Namen: spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane

vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.

Kriteriji za pridobitev zoisove štipendije

 Učenec je dosegel izjemne dosežke in

 ima v 9. r. povprečno oceno vseh predmetov najmanj 4,70.

V šolskem letu 2018/19 so prejeli štipendijo učenci, ki so dosegli: 

 4,5 točke pri izjemnih dosežkih in povprečno oceno najmanj 4,70 ali

 4 točke pri izjemnih dosežkih in povprečno oceno najmanj 4,94 

Vloga za podelitev štipendije

 Sklad konec junija objavi javni razpis za dodelitev Zoisove štipendije. 

 Učenec lahko vloži vlogo na Sklad že na začetku julija (rok: začetek septembra)

Višina štipendije: 120 evrov za dijaka (140 evrov za študenta) mesečno

+ 80 evrov dodatek za bivanje + 50 evrov dodatek za štipendiste s poseb. potrebami. 



DRUGE ŠTIPENDIJE

PROGRAMI MEDNARODNE MOBILNOSTI  AD FUTURA

 Namenjene so za izobraževanje, študijske obiske in tekmovanja v tujini.

 Sofinanciranje znanstveno-raziskovalne mobilnosti: usposabljanje raziskovalcev 
v tujini.   

ŠTIPENDIJE DRŽAVNIH ORGANOV

 Ministrstvo RS za kulturo: na področju umetnosti in kulture,

 Vlada RS: kadrovanje v državnih organih,

 Slovenska vojska: profili v Slovenski vojski. 

OBČINSKE ŠTIPENDIJE

Nekatere občine podeljujejo štipendije za poklice, ki so na trgu dela iskani, za 

nadarjene dijake ali za dijake, ki izhajajo iz družin z nižjimi dohodki. 

Informacije o morebitni občinski štipendiji prejmete neposredno na svoji občini. 



DRUGE ŠTIPENDIJE

ŠTIPENDIJE NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ

 Ustanova dr. Antona Trstenjaka, 

 Fundacija Parus, 

 Fundacija Leona Štuklja,

 Izobraževalna fundacija Pomurja, 

 AS Fundacija,

 Likarjev sklad,

 Štipendijski sklad Univerze na Primorskem,

 Fundacija Marof.

ŠTIPENDIJE TUJIH USTANOV

 Štipendije izobraževalnih ustanov in raziskovalnih inštitutov v tujini, 

 štipendije tujih vlad, 

 štipendije drugih javnih ustanov, nevladnih oz. nepridobitnih organizacij (npr. 

Fundacija Bogliasco, Fundacija Rochus in Beatrice Mummert).



INFORMACIJE IN POGOVOR

Na šoli

 Erna Meglič, svetovalna delavka (področje karierne orientacije)

 Telefon: (04) 27 50 715, el. naslov: Erna.Meglic@os-preddvor.si

 Individualni pogovori kot pomoč pri poklicnem odločanju. 

Čas: od januarja do marca, ob ponedeljkih tudi popoldne. Na pogovor 

lahko učenci pridejo sami ali skupaj s starši. 

Zavod RS za zaposlovanje, Urad za delo Kranj

 Polona Mušič, svetovalka (ob četrtkih nima uradnih ur)

 Telefon: 059 695 719, el. naslov: Polona.Music@ess.gov.si

 Individualni pogovori



Steve Jobs:

Ni razloga, da ne bi sledili srcu. 

Lasten interes je najpomembnejši dejavnik

pravilne izbire, saj ga navadno spremlja

visoka motivacija in zavzetost za učenje 

novih znanj in spretnosti. 



PRAVI POKLIC

SREČA

PRAVA ŠOLA

poklic kot 
poslanstvo,

veselje, uspeh, 
dobri medsebojni

odnosi – sposobnost
sobivanja, dober 
človek, srečen ...

PRAVA POT

PRAVI POKLIC

PRAVA POT

DOBER ČLOVEK


