


 DEJAVNIKI POKLICNEGA 
ODLOČANJA  

 SŠ PROGRAMI, SHEMA 
IZOBRAŢEVANJA V RS 

 ŠOLE V POSAVJU 

 ŠTIPENDIJE  

 MERILA ZA VPIS, NPZ 

 ROKOVNIK 

 



•KAKŠNE SO MOJE DELOVNE 
NAVADE?  

•POZNAVANJE SŠ PROGRAMA IN 
ZAHTEVNOSTI? 

•KOLIKO ČASA SEM PRPRAVLJEN 
DELATI ZA ŠOLO? 

• UČNI USPEH 

• UČNE NAVADE  (POZNAVANJE 
SEBE IN  PRIPRAVLJENOST NA 
UČENJE) 

• SAMODISCIPLINA 

• OCENE IN USPEH (OMEJITVE 

• INTELEKTUALNE  
SPOSOBNOSTI- (MFTB TESTI) 

 

•TELESNE SPOSOBNOSTI SO 
LAŢE VIDNE, POTREBNE ZA 
OPRAVLJANJE DOLOČENIH 
POKLICEV. 

•V DOLOČENIH POKLICNIH 
ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO, 

•KI GA JE POTREGNO PRILOŢITI 
PRIJAVNICI ZA VPIS V ŠS. 

• PODROČJA , KI ZANIMAJO 
OTROKA. 

• ŠOLA/IZVEN ŠOLSKE 
DEJAVNOSTI 

• POMEMBA VLOGA STARŠEV. 

• NAJPOMEMBENŠI DEJAVNIK 

• ODLOČANJA 

 

INTERESI
  SPOSOBNOSTI 

DELOVNE 
NAVADE 

UČNE 
NAVADE 

ZAPOSLITVENE 
MOŢNOSTI 
NADALJNE 
IZOBRAŢEVANJE  



 Programi i niţjega poklicnega 

izobraţevanje 

 Srednje poklicno izobraţevanje 

 Srednje strokovno - tehnično 

izobraţevanje 

 Gimnazijski programi 

 



 

 POGOJ ZA VPIS: USPEŠNO KONČANJE OSNOVNE ŠOLE 

 TRAJANJE 3 LETA 

ZAKLJUČNI IZPIT: 

 SLOVENSKI JEZIK 

 TEMELJNI  

STROKOVNO TEORETIČNI  

PREDMET 

 STORITEV ALI  

IZDELEK Z ZAGOVOROM 

VPIS NAPREJ: V POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŢEVANJE. (3+2) 

 

 



 TRAJANJE 4 LETA 

 

 ZAKLJUČEK ŠOLANJA POKLICNA MATURA 

 

 OMOGOČA VPIS NA VŠ, VISOKO 
IZOBRAŢEVANJE,  Z  DODATNO 
OPRAVLJENIM IZPITOM  IZ PREDMETA 
SPLOŠNE MATURE TUDI NA USTREZNE UNP.  



1.  SPLOŠNE zagotavljajo široko splošno izobrazbo za vsa področja 
UŠ  

 -  KLASIČNA gimnazija 

     (obvezna latinščina, humanistični predmeti) 

 -  GIMNAZIJA S ŠPORTNIM ODDELKOM (različica splošne gimnazije, s 

poudarkom  na ŠV 

  - GIMNAZIJA Z EVROPSKIM ODDELKOM ? 



 STROKOVNE gimnazije – predmeti iz različnih  

področij 

 

 - tehniška (strojništvo, agroţivilstvo, …) 

 - ekonomska (ekonomska področja, ek, pravo, 

gospodarstvo) 

 - umetniška: 

    smeri: plesna, likovna, glasbena,    dramsko 

gledališka  

 



MATURA (5 PREDMETOV) 

 SLOVENŠČINA 

 MATEMATIKA 

 TUJI JEZIK 

 2 IZBIRNA PREDMETA 
Kljub temu sta dve posebnosti: 

1.) POKLICNI TEČAJ 

2.)MATURITETNI TEČAJ 

Zagotavlja vpis na skoraj vse programe! 

 

 



 Novi študij po bolonjskem sistemu ima tri stopnje. 

 

- Prva stopnja (I. bolonjska stopnja) je dodiplomski študij, ki 

ima dva tipa študijskih programov: univerzitetne in visoko 

strokovne. 

 Trajanje je od tri do štiri leta, naziv, ki ga pridobiš po končani prvi 

stopnji je diplomirani UN –za univerzitetno prvo stopnjo) in 

diplomirani VS - za visokošolsko strokovno prvo stopnjo).  

 

Pri višješolskih programih pridobiš stopnjo izobrazbe 6/I, pri 

višješolskih strokovnih programih pa 6/II.  

 



 - Druga stopnja je podiplomski študij (magistrski študijski 

program ali II. bolonjska stopnja) in ima en tip študijskih 

programov, ki trajajo od enega do dveh let, pridobljeni naziv 

je magister stroke (strokovni magisterij), ki pa se bo zapisoval 

za imenom posameznika in nič več pred imenom tako kot pri 
znanstvenem magisteriju (star program). 

 

 Stopnja izobrazbe je 7. To je tudi enakovredno starim 

univerzitetnim programom. Vsi tisti, ki so še opravili znanstveni 

magisterij (star magisterij), imajo priznano stopnjo izobrazbe 

8/I.  

 

 

 - Tretja bolonjska stopnja pa je doktorski študij. Študij traja tri 

leta, pridobljeni naziv je doktor znanosti, pridobljena stopnja 

izobrazbe pa je 8/II.  





 EKT BREŢICE (ekonomski tehnik, logistični tehnik, 

trgovec ) 

 Gimnazija Breţice (oddelek splošne gimnazije, odd. 

ekonomske gimnazije) 

 SC Krško – Sevnica  

(tehniška gimnazija, strojni tehnik, računalniški tehnik, 

elektrotehnik, avtoserviser, elektrikar,  oblikovalec 

kovin-orodjar  

SEVNICA: frizer, mizar, tapetnik  

SPODNJEPOSAVSKA REGIJA (glej razpis) 



 Kandidati, ki 9. razred osnovne šole zaključijo se izberejo za vpis 
v šolo na podlagi razvrstitve z uporabo točk, ki jih pridobijo z 
učnimi uspehi v 7. , 8. in 9. razredu osnovne šole, tako da se 
uporabijo: 

 

 zaključne ocene obveznih predmetov (brez izbirnih predmetov) iz 
7., 8. in 9. razreda osnovne šole in (55,65 in 9.r 55 največ moţnih točka 
– če ocena 5) 

 

Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk.  

 

Moţen računalniški izračun  v exl programu, na strani ministrstva! 



 Če se v prvem (1.) oziroma drugem (2.) krogu 
izbirnega postopka na posamezni šoli na spodnji meji 
razvrsti več kandidatov z istim številom točk,  

se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseţenih na 
nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in 
matematike.  

 

 Doseţki nacionalnega preizkusa znanja kandidata se 
uporabijo na podlagi predhodnega soglasja kandidata 
in staršev za mladoletnega  kandidata.  



 V 9. razredu je nacionalno preverjanje znanja obvezno za vse 
učence. Opravlja se iz treh predmetov, in sicer iz slovenščine, 
matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister. Letos bo 
tretji predmet izbran izmed predmetov – glasbena vzgoja, fizika, 
drţavljanska in domovinska vzgoja ter etika, kemija).  Minister bo v mesecu 
marcu izmed teh predmetov izbral en predmet za vsako šolo 
posebej.  

 

 Na isti dan učenec opravlja NPZ le iz enega predmeta. NPZ pri 
posameznem predmetu traja 60 min. Preverjanje pri 
posameznem predmetu je pisno. 

 

 Rezultati NPZ se ne upoštevajo pri oblikovanju ocen in ne vplivajo 
na končni učni uspeh, se pa vpišejo v zaključno spričevalo. 

   





 Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (otroški 
dodatki, štipendije, socialna pomoč, zniţano 
plačilo vrtca, subvencije malice, kosila, 
najemnine,…) se bo po 1. 1. 2012 izvajalo na 
podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev (ZUPJS).  

 Ta uvaja enotno vstopno točko za uveljavljanje 
pravic iz javnih sredstev (centri za socialno 
delo) in novo enotno vlogo za pridobitev vseh 
teh pravic.  

 Vloga se lahko oddaja osebno, po pošti ali 
preko interneta z digitalnim potrdilom. 

 

http://www.legato.si/2011/11/novost-pri-uveljavljanju-otroskega-dodatka-drzavne-stipendije-in-drugih-pravic/
http://www.legato.si/2011/11/novost-pri-uveljavljanju-otroskega-dodatka-drzavne-stipendije-in-drugih-pravic/


 KJE DOBIM VLOGO? 

  

 Vloga je objavljena na spletni strani ministrstva, 
objavljena bo tudi na portalu e–uprava in na spletnih 
straneh CSD, tako da si jo boste lahko natisnili, lahko 
jo boste kupili tudi v knjigarnah. 

  

 

 KDAJ, KAM in KAKO LAHKO ODDAM VLOGO? 
 

Vlogo lahko oddate od 1. 12. 2011 dalje na krajevno 
pristojni center za socialno delo (glede na vaše 
stalno prebivališče), in sicer osebno, po pošti ali 
elektronsko. 
 

http://www.mddsz.gov.si/si/


 

Z uveljavitvijo nove zakonodaje, torej od 

1. januarja 2012, se ukinja drţavna 

štipendija za dijake, mlajše od 18 let. 

Druţine, v katerih so dijaki do 18. leta 

starosti, bodo lahko, če bodo 

izpolnjevale pogoje, dobile višji otroški 

dodatek. 

 



KADROVSKE ŠTIPENDIJE 
 

 

Kadrovske štipendije dodeljujejo  organizacije in delodajalci 

v skladu s svojimi kadrovskimi potrebami z namenom, da 

bi si v določenem času zagotovili ustrezno usposobljen 

kader.  

 

Z dodelitvijo štipendije za šolanje se pravilom a zagotovi tudi 

zaposlitev po  končanem šolanju. 

 

 Zavod vsako leto objavi razpis kadrovskih štipendij. 

Dodeljujejo jih  delodajalci in ne smejo biti niţje od drţavnih.  



ZOISOVE ŠTIPENDIJE 
 
 So podpora učencem, ki izkazujejo izrazito intelektualno 

in umetniško nadarjenost.  
POGOJI: 
- Ima v zaključnem razredu povprečno oceno vsa j 4,5 

ali več in je v skladu s Konceptov odkrivanja nadarjenih učencev   
identificiran kot nadarjen učenec*  

- Šola izda  potrdilo o nadarjenosti! 
- Izjemni doseţki (najvišja mesta na drţavnih 

tekmovanjih, priznanja za raziskovalne naloge, ) 
- Podrobnejša merila določi minister  
 
VIŠINA ZOISOVE ŠTIPENDIJE 
 

- ZOISOVE: vloţi kandidat pri skladu (potrdilo o vpisu, 
ţivljenjepis, portfolio- zbirna mapa, potrdilo šole o 
nadarjenosti in šolskem uspehu, dokazila o izjemnih 
doseţkih) 
 



  Posredovanje Razpisa za vpis v srednje šole in za sprejem      20. 1. 2012 

     učencev v dijaške domove 

  Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih  10. in 11 2. 

2012 

 3. Prijave za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti in   17. 2. 2012 

     posredovanje dokazil za program športne gimnazije 

 4. Preverjanje posebnih nadarjenosti (in ugotavljanje pogojev za  1. – 6. 3. 2012 

     športne oddelke) 

 5. Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih do   14. 3. 2012 



  Sprejemanje prijav* za vpis v srednje šole in dijaške 

domove do    23. 3. 2012 

  Javna objava stanja prijav za vpis v srednje šole- Internet 

     5. 4. 2012 

 Morebitni prenosi prijav   16. 4. 2012 

  Spremembe obsega razpisanih mest 20. 4. 2012 

 Obveščanje šol in učencev o omejitvah vpisa  

      14.(17.) 5. 2012 

 Odda se samo ena prijavnica za izbrano sredjno šolo!  



  Nacionalno preverjanje znanja učencev 9. razredov

 redni rok  matematika  4. 5. 2012 

  Nacionalno preverjanje znanja –   

 slovenščina    8. 5. 2012 

  Nacionalno preverjanje znanja učencev 9. razreda      

redni rok (tretji predmet)  10. 5. 2012 

       redni rok (tretji predmet – glasbena vzgoja, fizika, 

drţavljanska in domovinska vzgoja ter etika, kemija)  



 . Seznanjanje učencev z doseţki na rednem roku in  28. 5. 2012      

 Nacionalno preverjanje znanja – naknadni rok   30. 5., 31. 5.     

  (opravičljivi razlogi, bolezen) in     1. 6. 2012 

  Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razredov    15. 6. 2012 

 Prinašanje dokumentov na srednje šole in vpis učencev med  18. – 20. 6.2012 

na šolah brez omejitve (do 16. ure) 

  Izvedba 1. kroga izbirnega postopka med                   18. – 20. 6. 2012   



 Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka  in vpis učencev, ki so bili uspešni  

       20. 6. 2012 

 Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na    21. 6. 2012                         

        

  Prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka od   22. 6. 2012 

 Objava rezultatov drugega kroga                       27. 6. 2012 

 . Vpis učencev, ki so bili uspešni v 2. Krogu   28.6. 2012 

 Objava še prostih mest      29. 6. 2012 

 Vpis učencev na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta         do 31. 8. 2012 

 



  Podatke o vpisu so na strani Ministrstva za šolstvo in šport 

http://www.mss.gov.si in  

na spletnih straneh srednjih šol. 

  Štipendije so na naslovu: http://www.sklad-kadri.si/.  Novosti na 

MDDSZ. 

  Poklicni kažipot, kjer najdete opise poklicev, je na strani:  

http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazeva

nje/poklicni_kazipot/.  

www.mojaizbira.si 

  e-svetovanje (Zavod republike Slovenije za zaposlovanje  ! 

RAZREDNIČARKA, SVETOVALNA DELAVKA (OB ČETRTKIH) 

CIPS (ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE)  


