
9. razred

Predavanje, februar 2020

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 - spletne strani naše šole:

zavihek Učenci/Karierna orientacija/9. razred

 Brošura - v fizični obliki in spletne strani šole

2



KARIERNA ORIENTACIJA  

9. razred

 informacije: oglasna deska, spletne strani šole

 Vrtiljak poklicev in predstavitve 7 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
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RAZPIS ZA VPIS V SŠ  

Informacije o vsebini prilog, informativnem dnevu, med. maturi

Priloga I: vrste programov, vpisni iz izbirni postopek, razmestitev programov 

12 regijah: Gorenjska regija, Osrednjeslovenska regija ... 

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 
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UVODNE INFORMACIJE

Informativni dan v srednjih šolah in dijaških domovih

 petek, 14. februar, ob 9. in 15. uri

 sobota, 15. februar, ob 9. uri

 lokacija: srednje šole (ne šolski centri)

 posebnosti v lokaciji ali uri: npr. Gimnazija Škofja Loka, mednarodna 

matura na Gimnaziji Kranj …

Posebnosti: 

 (š) - športni oddelek

 * - program v vajeniški obliki

 nov program: Mehanik kmetijskih in delovnih strojev

 mednarodna matura v 3. in 4. letniku na Gimnaziji Kranj
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VPISNI POSTOPEK 

Posebni pogoji za vpis:

 potrdilo o psihofizičnih sposobnostih

 prijava na preizkus nadarjenosti oz. spretnosti: do 4. 3.

 dokazila o športnih dosežkih: do 4. 3. 

Prijava za vpis

 prijava za vpis v (samo eno) srednjo šolo: do 24. 3.

 prijava za sprejem v dijaški dom: do 2. 4. 

Javna objava števila prijav:  do 8. 4.

Prenos prijav:  do 23. 4.

Javna objava omejitev vpisa:  22. 5.

Vpis na srednjo šolo:  18.–21. 6.
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IZBIRNI POSTOPEK 

1. krog izbirnega postopka

 spodnja meja 1. kroga izbirnega postopka: 19. 6.

2. krog izbirnega postopka

 vrstni red 10 šol oz. programov: do 24. 6.

 obvestilo o razvrstitvi na eno od naštetih šol: 29. 6.

 prenos prijave in vpis na šolo: do 30. 6.  

 objava prostih vpisnih mest: 1. 7. 
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MERILA ZA IZBIRO KANDIDATOV

1. merilo

 Zaključne ocene obveznih predmetov  7., 8. in 9. razreda 

(brez izbirnih predmetov)

 Maksimum: 175 točk

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

2. merilo

 Točke iz NPZ: slovenščina in matematika
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OMEJITVE VPISA - 2019/20

GORENJSKA REGIJA

Gimnazija Franceta Prešerna Kranj

 program Gimnazija: točke iz ocen 151, točke iz NPZ 106,

 program Ekonomska gimnazija: točke iz ocen 130, točke iz NPZ 101,

 program Ekonomska gimnazija – športni oddelek: točke iz ocen in 
športnih dosežkov 143, točke iz NPZ 124;

Šolski center Kranj, Srednja tehniška šola

 program Tehnik računalništva: točke iz ocen 100.
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OMEJITVE VPISA - 2019/20

OSREDNJESLOVENSKA REGIJA

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

Biotehniški izobraž. center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

 program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 139, točke iz NPZ 104,

 program Tehniška gimnazija: točke iz ocen 153;

Srednja medijska in grafična šola Ljubljana

 program Medijski tehnik: točke iz ocen 113;

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana

 program Farmacevtski tehnik: točke iz ocen 140, točke iz NPZ 98,  

 program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 134, točke iz NPZ 71,

 program Tehnik laboratorijske medicine: točke iz ocen 147;
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OMEJITVE VPISA - 2019/20

Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana

 program Umetniška gimnazija – smer gledališče in film: točke iz ocen 148, 

 program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 130, točke iz NPZ 97;

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo

 program Tehnik oblikovanja:  točke iz ocen 127, točke iz NPZ 92,

 program Fotografski tehnik: točke iz ocen 118.

ZASEBNE ŠOLE

Zavod sv. Frančiška Saleškega, Gimnazija Želimlje

 program Gimnazija: točke iz ocen 169, , točke iz NPZ 179.
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TRG DELA – Zavod RS za zaposlovanje

Napovednik zaposlovanja za prihodnjih 6 mesecev

 Vozniki težkih tovornjakov in 

vlačilcev

 Varilci 

 Prodajalci

 Zidarji 

 Delavci za preprosta dela v 

predelovalnih dejavnostih 

 Kuharji

 Vojaki

 Natakarji

 Elektroinštalaterji

 Orodjarji 

 Čistilci, strežniki in gospodinjski 

pomočniki 

 Varnostniki

 Komercialni zastopniki za prodajo 

 Skladiščniki in uradniki za nabavo in 

prodajo

 Tesarji

 Strugarji 

 Tehniki za strojništvo

 Strokovnjaki za zdravstveno nego

 Drugi delavci delavke za preprosta dela

 Mesarji 
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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 

 Storitve 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 
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ŠTIPENDIJE

Zakonodaja

 Zakon o štipendiranju

 Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij

 Pravilnik o dodeljevanju štipendij za deficitarne poklice

 Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij

 Pravilnik o dedeljevanju štipendije Ad futura

Informacije

 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, spletne strani: 

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

 portal Republike Slovenije

Štipendist je upravičen le do ene štipendije, razen: 

 kadrovska štipendija se lahko dodeli istočasno z vsemi štipendijami, razen s 

štipendijo za deficitarne poklice.
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VRSTE ŠTIPENDIJ

Državna štipendija: dohodek gospodinjstva ne sme presegati 668,53 evrov/ osebo.

Kadrovska štipendija: Skleneta jo delodajalec in štipendist.

Štipendija za deficitarne poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra.

Merilo za izbor:  

 višja povprečna ocena v zaključnem razredu OŠ,

 višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu OŠ.

Zoisova štipendija je spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov na področju 

znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.

V šolskem letu 2019/20 so prejeli Zoisovo 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 4,93.
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DEFICITARNI POKLICI v šol. l. 2020/21

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

22. Tehnik steklarstva
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DRUGE ŠTIPENDIJE

 Programi mednarodne mobilnosti  ad futura

 Štipendije državnih organov

 Občinske štipendije

 Štipendije nepridobitnih organizacij:

Ustanova dr. Antona Trstenjaka, Fundacija Parus, Fundacija Leona Štuklja ...

 Štipendije tujih ustanov:

štipendije izobraževalnih ustanov in raziskovalnih inštitutov v tujini, štipendije 

tujih vlad, štipendije drugih javnih ustanov, nevladnih oz. nepridobitnih 

organizacij ...
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INFORMACIJE IN POGOVOR

Na šoli

 Erna Meglič, svetovalna delavka

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

 Čas: od januarja do marca (ob ponedeljkih popoldne)

 Na pogovor lahko učenci pridejo sami ali skupaj s starši. 

Zavod RS za zaposlovanje, Urad za delo Kranj

 Polona Mušič, svetovalka

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