
PRED VRATI SREDNJE ŠOLE

Ksenija Popošek                             Januar 2020



DO SEDAJ SMO OPRAVILI…

Obisk Kariernega sejma 

Vprašalnik o poklicni poti

Individualni razgovori

Karierno središče (Vprašalnik kam in kako – odkrivanje 
poklicnih interesov)

Obisk posameznih srednjih šol

Ogled spletnih strani srednjih šol

Mojaizbira.si



KAJ BOMO PRED VPISOM ŠE OPRAVILI…

Informativni dnevi (14. in 15. 2. 2020)

Individualni razgovori (po potrebi)

4. marec 2020: rok za prijavo za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti 

za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, ki to zahtevajo, ter posredovanje dokazil o 
izpolnjevanju pogoja za vpis na programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)

11. – 21. marec 2020: opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti

Vpis v srednje šole (2. 4. 2020)



PRIPOMOČKI PRED IZBIRO SREDNJE ŠOLE

• Upoštevanje otrokovih spretnosti in nadarjenosti

• Upoštevanje otrokovih želja in realnih možnosti

• Priporočljive internetne strani za učence pred izbiro srednje 
šole





UPORABNE SPLETNE STRANI

• https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ (Vpis v srednje šole, Učna mesta),

• https://esvetovanje.ess.gov.si/ (eSvetovanje, vprašalniki – Kakšen sem, kaj me zanima?),

• https://www.ess.gov.si/ncips (Kam in kako; NCIPS; Trg dela…),

• https://www.mojaizbira.si/ (opisi poklicev in programov),

• http://www.sklad-kadri.si/ (Zoisove štipendije, štipendije za deficitarne poklice,  
Izmenjevalnica za iskanje kadrovskih štipendij),

• http://www.cpi.si/ (izobraževanje v Sloveniji),

• https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/ (srednješolsko in visokošolsko 
izobraževanje; razpisi…),

• https://www.youtube.com/results?search_query=To+bo+moj+poklic (info o poklicih in oddaje 
To bo moj poklic).

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/
https://esvetovanje.ess.gov.si/
https://www.ess.gov.si/ncips
https://www.mojaizbira.si/
http://www.sklad-kadri.si/
http://www.cpi.si/
https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/
https://www.youtube.com/results?search_query=To+bo+moj+poklic


POMEMBNI DATUMI ZA DEVETOŠOLCE 2020
• JANUAR

– 20. januar 2020: izid razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove, objava na internetu 
(www.mizs.gov.si)

• FEBRUAR

– 14. in 15. februar 2020: informativni dnevi na srednjih šolah in dijaških domovih

• MAREC

– 4. marec 2020: rok za prijavo za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za 
kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, ki to zahtevajo, ter posredovanje dokazil o 
izpolnjevanju pogoja za vpis na programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)

– 11. – 21. marec 2020: opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti

• APRIL

– 2. april 2020: zadnji rok za vpis v prvi letnik srednjih šol za šolsko leto 2020/21

– 8. april 2020 do 16. ure: javna objava številčnega stanja prijav za vpis v srednje šole (objava na 
internetu www.mizs.gov.si)

– 17. april 2020: objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis v srednje šola za šolsko leto 
2020/21 (www.mizs.gov.si)

– 23. april 2020: do tega datuma imate možnost morebitnih prenosov prijav 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/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/
http://www.mizs.gov.si/


• MAJ
– 5. maj 2020: NPZ iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine

– 7. maj 2020: NPZ iz matematike

– 11. maj 2020: NPZ iz tretjega predmeta  - Šport

– 22. maj 2020: seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

– 25. maj 2020: rok za prijavo za vpis učencev, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini in dijakov 1. letnikov, ki se želijo preusmeriti v 
drug program (preusmerjenci – samo na šole brez omejitve vpisa)

– 27. maj 2020: obveščanje osnovnih in srednjih šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest, javna objava omejitev vpisa 
(www.mizs.gov.si)

• JUNIJ
– 1. junij 2020: seznanitev učencev z dosežki NPZ v 9. razdredu

– do 1. junija 2020: uveljavljanje pravice vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ, vpogled se opravi na šoli

– 15. junij 2020: razdelitev zaključnih spričeval in obvestil o dosežkih NPZ učencem 9. razreda

– 16. do 19. junij 2020 do 14. ure: vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka

– 19. junij 2020 do 15. ure: objava rezultatov prvega kroga izbirnega postopka in seznanitev kandidatov, ki v 1. krogu niso bili uspešni z 
možnostmi v 2. krogu

– 19. junij 2020 do 16. ure: objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na internetu (www.mizs.gov.si)

– 24. junija 2020 do 15. ure: rok za prijavo kandidatov za 2. krog izbirnega postopka

– 29. junij 2020 do 15. ure: objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

– 30. junij 2020 do 14. ure: vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka

• JULIJ
– 1. julij 2020: objava še prostih mest za vpis (www.mizs.gov.si)

• AVGUST
– 31. avgust 2020: vpis na srednjih šolah, kjer imajo še prosta mesta

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


MERILA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE
V primeru omejitve vpisa v srednje šole se za učence, ki bodo v šolskem letu 2019/2020 
zaključili 9. razred, upoštevajo naslednja merila:

1. kandidati za vpis v šolo se izberejo na podlagi razvrstitve z uporabo točk, ki jih pridobijo z 
učnimi uspehi v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole (skupaj največ 175 točk).

2. Upoštevajo se:

ZAKLJUČNE OCENE OBVEZNIH PREDMETOV IZ 7., 8. IN 9. RAZREDA.

3. Če se v prvem oziroma drugem krogu izbirnega postopka na posamezni šoli na spodnji meji 
razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se upoštevajo točke, dosežene na nacionalnih 
preizkusih znanja iz slovenščine in matematike. Ti dosežki se uporabijo le na podlagi 
predhodnega soglasja učenca in njegovih staršev

4. Če so po do sedaj upoštevanih kriterijih še zmeraj na preostala vpisna mesta razvrščeni 
kandidati z istim številom točk, se izbira med njimi izvede na podlagi dodatnih točk, doseženih 
po merilih, ki jih določi srednja šola



IZRAČUN TOČK



KAKO PRIDE DO OMEJITVE

• https://youtu.+be/fNN9y-Gi-DI

https://youtu.+be/fNN9y-Gi-DI


SREDNJE ŠOLE, KI SO V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 
OMEJILE VPIS

• Prva gimnazija Maribor

– program Gimnazija: točke iz ocen 153, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 89,

– program Klasična gimnazija: točke iz ocen 154;

• II. gimnazija Maribor

– program Gimnazija – športni oddelek: točke iz ocen in športnih dosežkov 181,

– program Gimnazija: točke iz ocen 169;

• III. gimnazija Maribor

– program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 122,

– program Gimnazija – športni oddelek: točke iz ocen in športnih dosežkov 158, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 94;

• Srednja šola za oblikovanje Maribor

– program Medijski tehnik: točke iz ocen 120,

– program Tehnik oblikovanja: točke iz ocen 129,

– program Frizer: točke iz ocen 95;

• Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor

– program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 148,

– program Bolničar – negovalec: točke iz ocen 102;

• Srednja elektro – računalniška šola Maribor

– program Računalnikar: točke iz ocen 103;



TRG DELA, PERSPEKTIVNI POKLICI, 
KOMPETENCE PRIHODNOSTI & 
MOŽNOSTI ŠTIPENDIRANJA

Urška Pavlič                      Maribor, 13. 1. 2020



KAJ RAD DELAM?

KAJ 
POTREBUJE 
TRG DELA?

MOJ PRISPEVEK - ZA 
KAJ LAHKO DOBIM 

PLAČILO?

V ČEM 
SEM 

DOBER?

PRAVE KARIERNE
ODLOČITVE 
-

strast

poklic

poslanstvo

izobraževanje

VPIS V 
SREDNJO ŠOLO
• Najpomembnejši je 

INTERES UČENCA!!

• Imamo različne 
sposobnosti

• Brez šole ni poklica

• Zaposlitev?!

IKIGAI 



TRG DELA

• ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE: http://www.ess.gov.si/

• POKLICNI BAROMETER: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/kaj-napoveduje-poklicni-
barometer?utm_medium=email&utm_source=newsletter_138&utm_campaign=poklicni-barometer



NAJBOLJ ISKANI POKLICI  
(PRIMANJKLJAJI NA TRGU DELA):

Na višji ravni:
- strokovnjaki IT, predvsem programerji, 
- strokovnjaki za prodajo in finance, 
- strojni tehniki, 
- vsi tehnični profili, 
- naravoslovni in farmacevtski strokovnjaki. 

Na poklicni ravni:
- natakarji, kuharji,
- upravljalci CNC-strojev, 
- ključavničarji, varilci, 
- skladiščniki, viličaristi in proizvodni delavci" .



TEŽAVE PRI ZAPOSLOVANJU: 

• arhitekti
• bibliotekarji, dokumentalisti, ekonomisti
• predmetni učitelji v osnovni šoli 
• vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev predšolskih 

otrok 
• učitelji razrednega pouka 
• sociologi, antropologi ipd. 
• filozofi, zgodovinarji, politologi 
• novinarji 
• prevajalci, tolmači, lektorji in drugi jezikoslovci 
• tajniki ipd. 
• uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu
• trgovski poslovodje 
• grafični in multimedijski oblikovalci
• kurirji, dostavljavci ipd. 



IN KATERI SO POKLICI, KI NAJ 
BI ZAGOTAVLJALI DOBRO 
NALOŽBO ZA PRIHODNOST? 

„60% najboljših služb, v 
naslednjih 10 letih še ni 
bilo izumljenih“.

Thomas Frey



NOVI POKLICI DANES
 dispečer dronov
 etik novih znanosti
 nanozdravnik
 koordinator poučevanja otroka na

domu
 izvršni prodajnik
 investicijski bančnik
 aktuar
 razvijalec softwara
 specialist za 3d tiskanje
 digitalni arheolog
 idea manager/idejnik
 oseba za odnose zjavnostmi
 podatkovni rudar
 upravljalec socialnih medijev
 urednik digitalnih socialnih

skupnosti
 socialni gerontolog
 specialist za zasebnost
 analitik poslovnih baz
 influencer

 disponent – organizator transportav 
mednarodnem prometu

 organizator logistike
 osebni trener
 poslovni analitik informacijskih tehnologij
 specialist strojnegavida
 svetovalec za prodajo električne energije
 strokovnjak za geomatiko – gis analitik
 strokovnjak za izvedbo verižnih kompenzacij in 

izterjavo
 svetovalec za e-poslovanje
 it varnostni inženir/arhitekt varnostnih rešitev
 strokovnjak za virtualne valute
 skrbnik ključnih strank
 investicijski bančnik
 strokovnjak spletnega marketinga
 spletni prodajalec/svetovalec
 organizator dogodkov
 specialist za iskanje talentov in kadra 

prihodnosti
 manager za srečo zaposlenih



DEJSTVA: Primeri poklicev, ki so najbolj podvrženi tveganju  
avtomatizacije in s tem velikemu upadu delovnih mest:

 telefonska prodaja
 administrativno osebje za obračun davkov
 zavarovalni cenilci
 avtomobilska zavarovanja
 športni sodniki in drugo športno osebje
 tajniki v odvetniških pisarnah
 strežno osebje v restavracijah, barih in kavarnah
 nepremičninski posredniki
 izvajalci v kmetijstvu
 tajniško osebje, razen v pravu, zdravstvu in na vodstvenih

položajih
 kurirji in dostavljači. (K. S., 51)



PERSPEKTIVA V NEKATERIH POKLICIH (2)
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA IN SPLETNE KOMUNIKACIJE OZ. STORITVE: 

 programer na področju softwera, IT-strokovnjaki vseh vrst, IT-projektni 
menedžer, sistemski administrator, administrator računalništva, sistemski 
informatik

 programerji, razvijalci, inovatorji spletnih komunikacij in storitev kot. so npr. 
upravljalci družbenih omrežij, razvijalci aplikacij za android, oblikovalci spletnih 
srani, itd.

ORGANIZACIJA IN MARKETING: 

 poklici s področja transporta in logistike (špediter, skladiščnik, diplomirani 
logistik)

 organizator dogodkov, prevajalec

 strokovnjak oglaševanja

»ZELENE« TEHNOLOGIJE: EKOLOGIJA IN OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

 zelena delovna mesta (varčna raba energije in zemeljskih virov, lesarstvo, 
gostinstvo in turizem).

 poklici s področja kemije in razvoja novih materialov

 Inženirji: strojni in elektro

http://filternet.si/pd/clanki/najbolj-iskani-poklici-s-srednjesolsko-izobrazbo/
http://filternet.si/pd/clanki/najbolj-iskani-poklici-s-srednjesolsko-izobrazbo/


1. kritično razmišljanje

2. ustvarjalnost_ razmišljanje 
»out of the box«

3. upravljanje z ljudmi

4. organizacijske sposobnosti

5. čustvena inteligenca

6. etična presoja in odločanje

7. sposobnost osredotočiti se 
na stranke

8. pogajalske spretnosti

9. kognitivna fleksibilnost

10. reševanje konfliktov

KOMPETENCE PRIHODNOSTI

VRLINE KADROV V 

REVOLUCIJI KOMPETENC: 

MEHKE + TEHNIČNE + 

DIGITALNE VEŠČINE = 
NAJBOLJŠA MEŠANICA



ALI DOVOLJ DOBRO 
POZNAM POKLICE?

https://www.mojaizbira.si/



www.mojaizbira.si



https://www.ess.gov.si/mladi

https://esvetovanje.ess.gov.si/



MOŽNOSTI ŠTIPENDIRANJA

Vrste štipendij, ki so zanimive za vas

 Državne

 Zoisove 

 Za deficitarne poklice

 Štipendije državnih organov

 Občinske štipendije

 Štipendije za izobraževanje v tujini (Ad futura), Štipendije za 

izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji, Štipendije za 

študij zamejcev in Slovencev po svetu v Sloveniji

 (sofinancirane) kadrovske štipendije (Regijska štipendijska 

shema) 

 Občinske štipendije (več: http://www.maribor.si)

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

(1. 1. 2014 v veljavi  nov Zakon o štipendiranju)



• Pri ZOISOVi ŠTIPENDIJI je ključna novost, da je prvi pogoj za pridobitev 
štipendije izjemni dosežek na področju znanja, raziskovanja, razvojne 
dejavnosti in umetnosti, ocena ni več glavno merilo. Učenec mora  v  
zaključnem razredu osnovne šole doseči povprečno oceno najmanj 4,70.

– Več na: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/

• DRŽAVNE ŠTIPENDIJE: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti (vloge na Centru za socialno delo) NOVO: državna štipendija ponovno 
tudi za mladoletne dijake.

– VEČ: http://www.mddsz.gov.si

ZOISOVA IN DRŽAVNA ŠTIPENDIJA
(1. 1. 2014 v veljavi  nov Zakon o štipendiranju)

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


MOŽNOSTI 
SESTAVLJANJA 
ŠTIPENDIJ

Štipendist je upravičen le do ene 
štipendije, razen v primeru: kadrovske in 
štipendije za deficitarne poklice so 
združljive z:

- Državnimi štipendijami ali
- Zoisovimi štipendijami ali
- Štipendijami ad futura

*kadrovska štipendija in štipendija za 
deficitarne poklice se ne moreta dodeliti 
istočasno

*Zoisova in državna štipendija se ne 
moreta dodeliti istočasno



ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

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

Nabor deficitarnih poklicev za šolsko leto 2019/2020:

VEČ: http://www.sklad-kadri.si



 Instrument posrednega kadrovskega štipendiranja, ki 

temelji na partnerstvu med delodajalci, nosilcem 

štipendijske sheme v posamezni regiji in državo 

(MDDSZM). 

RŠS v Podravju deluje od leta 2007.

Nosilec RŠS v Podravju:

štipenditor

država/essdelodajalci

KADROVSKE ŠTIPENDIJE IN REGIJSKA 
ŠTIPENDIJSKA SHEMA (RŠS)? 

štipendisti

DODATNE INFORMACIJE: Sandra Virtič
e-naslov: sandra.virtic@mra.si in telefon: 051 602 351

Več: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/kadrovske-stipendije/ &
http://www.mra.si/

mailto:kemal.karic@mra.si
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/kadrovske-stipendije/
http://www.mra.si/


• Sredstva za šolanje (finančna oz. socialna
varnost).

• Vzpostavitev stika z delodajalcem
(spoznavanje bodočega delodajalca, 
njegovih vrednot, organizacijsko kulturo in 
delovne procese).

• Pridobivanje praktičnih izkušenj in 
preizkušanje pridobljenega teoretičnega
znanja v praksi: opravljanje strokovne
prakse, priprava seminarskih, diplomskih
nalog, raziskovalnih in projektnih nalog, 
počitniško delo …

• Zaposlitev po zaključku šolanja.

KORISTI ZA ŠTIPENDISTE



Točka KCM v Mariboru 

brezplačna številka: 
080 536 220

Karmen Vaupotič, 
tel. 02 333 13 31, 030 201 030, 
k.vaupotic@fundacija-prizma.si

Urška Pavlič, 
tel. 02 333 13 42, 070 415 422 
u.pavlic@fundacija-prizma.si

mailto:k.vaupotic@fundacija-prizma.si
mailto:u.pavlic@fundacija-prizma.si



