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DEJAVNOSTI

 Informiranje učencev o srednjih šolah in programih 

 Dan dejavnosti → izpolnjevanje vprašalnikov Kam in kako, Vprašalnik o 

poklicni poti, Moje osebnostne lastnosti, … ter predstavitev spletne strani Moja 

izbira (ter drugih koristnih virov informacij)

 Dogodek Virtualna tržnica srednjih šol

 Obveščanje o Dnevih odprtih vrat, Informativnih dnevih

 Individualni pogovori z učenci in starši

 Informiranje učencev o postopku vpisa, štipendijah, dijaških domovih



 



SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
(3 LETNO)

• Vpis: končana OŠ ali program nižjega poklicnega izobraževanja 

• Trajanje: 3 leta

• Zaključek: zaključni izpit (2 enoti): pisni in ustni izpit iz slovenščine ter zaključno projektno 

delo 

• Nadaljevanje šolanja:   

- dveletni programi srednjega poklicno tehniškega izobraževanja (3+2) – vpis: ustrezni 

program SPI, poklicna matura, naziv tehnik

- vpis v maturitetni tečaj



SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (3 LETNO) 
( P R I M O R S K O - N O T R A N J S K A ,  G O R I Š K A ,  O B A L N O - K R A Š K A  I N  O S R E D N J E S L O V E N S K A  R E G I J A )

• slaščičar (ŠC Nova Gorica - Biotehniška šola, BIC Ljubljana - Živilska šola, Srednja šola 
Izola)

• pek (BIC Ljubljana - Živilska šola)

• mesar (BIC Ljubljana - Živilska šola)

• frizer (Srednja tehniška šola Koper, Srednja frizerska šola Ljubljana)

• zidar (Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana*)

• pečar (Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana)

• upravljalec težke gradbene mehanizacije (Srednja gradbena, geodetska in 
okoljevarstvena šola Ljubljana)

• tesar (Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana)

• kamnosek (Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana*)

• izdelovalec oblačil (Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad)

• oblikovalec kovin-orodjar (Šolski center Postojna, ŠC Nova Gorica-Strojna, 

prometna in lesarska šola*, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad*)

• papirničar (Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad*)

• klepar-krovec (Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad*)

• avtoserviser (Šolski center Postojna, ŠC Nova Gorica-Strojna, prometna in lesarska 

šola, Srednja tehniška šola Koper, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad*, Srednja 
šola Domžale)

• avtokaroserist (ŠC Nova Gorica-Strojna, prometna in lesarska šola*, Srednja 

poklicna in strokovna šola Bežigrad*)

• mehatronik-operater (Gimnazija Jurija Vege Idrija, ŠC Nova Gorica-Strojna, 

prometna in lesarska šola, Srednja tehniška šola Koper*, Srednja poklicna in strokovna 

šola Bežigrad*)

• inštalater strojnih instalacij (ŠC Nova Gorica-Strojna, prometna in lesarska šola, 
Srednja tehniška šola Koper, Srednja šola Domžale)

• elektrikar (ŠC Nova Gorica-Elektrotehniška in računalniška šola, Srednja šola 
tehniških strok Šiška)

• računalnikar (ŠC Nova Gorica-Elektrotehniška in računalniška šola, Srednja tehniška 
šola Koper, Srednja šola tehniških strok Šiška)

• natakar (Srednja šola za gostinstvo in turizem)

• kuhar (Srednja šola za gostinstvo in turizem)

• administrator (ŠC Nova Gorica-Srednja ekonomska in trgovska šola, Srednja 
ekonomska in poslovna šola Koper, Srednja upravno administrativna šola Ljubljana)

• bolničar (Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, ŠC Nova Gorica-Gimnazija in 
zdravstvena šola, Srednja zdravstvena šola Ljubljana)

• mizar (Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, ŠC Nova Gorica-Strojna, prometna 

in lesarska šola*, Srednja lesarska šola Ljubljana)

• gozdar (Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna)

• gospodar na podeželju (ŠC Nova Gorica-Biotehniška šola)

• gastronom hotelir (ŠC Nova Gorica-Biotehniška šola, Srednja šola Izola*, Srednja 
šola za gastronomijo in turizem Ljubljana)

• prodajalec (ŠC Nova Gorica-Srednja ekonomska in trgovska šola, Srednja trgovska 
šola Ljubljana, Srednja šola Domžale, Srednja ekonomska in poslovna šola Koper)



* VAJENIŠKA OBLIKA IZOBRAŽEVANJA

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

– polovica programa se izvede kot PUD pri delodajalcu (okvirno 56 tednov v treh letih),

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

– vajeniška nagrada (250 EUR v 1. l., 300 EUR v 2. l. in 400 evrov v 3. l. mesečno),

- kandidati z vajeniško pogodbo izvzeti iz izbirnega postopka, če dostavijo vajeniško 
pogodbo do začetka izbirnega postopka.

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

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

– učna mesta na spletni strani MIZŠ (spletna stran MIZŠ rubrika Učna mesta);



SREDNJE STROKOVNO OZ. TEHNIŠKO 
IZOBRAŽEVANJE      (4 LETNO)
• Vpis: zaključena OŠ ali program nižjega poklicnega izobraževanja

• Trajanje: 4 leta

• Zaključek: poklicna matura (4 predmeti-slo, strok. predmet, tuj jezik ali mat in 

izdelek/storitev z zagovorom)

• Nadaljevanje šolanja:

1. višje strokovne šole

2. visoke strokovne šole

3. nekateri UNI programi (z dodatnim, 5. predmetom na maturi; *enoletni maturitetni 

tečaj → enoletna priprava na maturo se zaključi s splošno maturo. Z opravljeno splošno 

maturo lahko nadaljujejo šolanje po katerem koli univerzitetnem programu. Maturitetni 

tečaj razpisujejo nekatere gimnazije) → glej RAZPIS za vpis na fakultete

)



SR EDNJE STR OKOVNO OZ .  TEH NIŠKO I ZOBRAŽEVANJE ( 4 -LETNO)

• veterinarski tehnik (BIC-Gimnazija in veterinarska šola)

• živilsko prehranski tehnik (BIC-Živilska šola)

• naravovarstveni tehnik (ŠC Nova Gorica-Biotehniška šola, BIC-Živilska šola)

• ekonomski tehnik (Šolski center Postojna, ŠC Srečka Kosovela Sežana-Gimnazija in 
ekonomska šola, ŠC Nova Gorica-Srednja ekonomska in trgovska šola, Srednja 
ekonomsko-poslovna šola Koper, Ekonomska šola Ljubljana, Srednja ekonomska šola 
Ljubljana, Srednja upravno administrativna šola Ljubljana, Šolski center za pošto, ekonomijo 
in telekomunikacijo Ljubljana, Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik)

• elektrotehnik (ŠC Nova Gorica-Elektrotehniška in računalniška šola, Gimnazija, elektro 
in pomorska šola Piran, Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana)

• tehnik računalništva (Šolski center Postojna-Ilirska Bistrica, ŠC Nova Gorica-
Elektrotehniška in računalniška šola, Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, 
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana, Srednja šola Domžale)

• gradbeni tehnik (Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana)

• okoljevarstveni tehnik (Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana)

• geodetski tehnik (Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana)

• medijski tehnik (Srednja medijska in grafična šola Ljubljana)

• grafični tehnik (Srednja medijska in grafična šola Ljubljana)

• logistični tehnik (ŠC Nova Gorica-Strojna, prometna in lesarska šola, Gimnazija, elektro 
in pomorska šola Piran, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad)

• ustvarjalec modnih oblačil (Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad)

• tehnik mehatronike (ŠC Nova Gorica-Strojna, prometna in lesarska šola, Srednja šola 
tehniških strok Šiška)

• farmacevtski tehnik (Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana)

• kozmetični tehnik (Srednja šola Izola, Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo 
Ljubljana)

• tehnik laboratorijske biomedicine (Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo 
Ljubljana)

• zobotehnik (Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana)

• gastronomsko-turistični tehnik (ŠC Nova Gorica-Biotehniška šola, Srednja šola Izola, 
Srednja šola za gostinstvo in turizem Ljubljana)

• tehnik oblikovanja (Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana) – posebni pogoji

• fotografski tehnik (Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana) – posebni pogoji

• aranžerski tehnik (ŠC Srečka Kosovela Sežana-Gimnazija in ekonomska šola, Srednja 
trgovska šola Ljubljana)

• vzgojitelj predšolskih otrok (Šolski center Postojna, Srednja šola Veno Pilon 
Ajdovščina, Srednja šola Izola, Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, Gimnazija in 
srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik)

• lesarski tehnik (Srednja lesarska šola Ljubljana)

• strojni tehnik (Šolski center Postojna, Gimnazija Jurija Vege Idrija, ŠC Nova Gorica-
Strojna, prometna in lesarska šola, Srednja tehniška šola Koper, Srednja strojna in kemijska 
šola Ljubljana)

• kemijski tehnik (Srednja strojna in kemijska šola Ljubljana)

• tehnik varovanja (Srednja strojna in kemijska šola Ljubljana)

• tehnik elektronskih komunikacij (Šolski center za pošto, ekonomijo in 
telekomunikacijo Ljubljana)

• gozdarski tehnik (Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna)

• tehnik zdravstvene nege (Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, ŠC Nova Gorica-
Gimnazija in zdravstvena šola, Srednja šola Izola, Srednja zdravstvena šola Ljubljana)

• kmetijsko-podjetniški tehnik (ŠC Nova Gorica-Biotehniška šola)

• plovbni tehnik (Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran)

• ladijski strojni tehnik (Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran)



GIMNAZIJSKI PROGRAMI
• Vpis: zaključena OŠ

• Trajanje: 4 leta

• Zaključek: splošna matura (5 predmetov: slo, mat, ang, 2 izbirna)

• Z opravljeno splošno maturo lahko nadaljujete študij na Univerzi v katerem koli programu za 

pridobitev univerzitetne ali visoke strokovne izobrazbe.

• VRSTE

- SPLOŠNA GIMNAZIJA (gimnazija s športnim oddelkom – večje število ur športne; posebni

pogoji za vpis)

- KLASIČNA GIMNAZIJA 

- STROKOVNE GIMNAZIJE (Ekonomska gimnazija – ekonomija, podjetništvo; Tehniška gimnazija 

– strok. predmeti iz tehnike; Umetniška gimnazija – glasbena, plesna, dramsko-gledališka, likovna)



GIMNAZIJSKI PROGRAMI
• SPLOŠNE GIMNAZIJE

• primorsko-notranjska regija:

• Šolski center Postojna (v Postojni in Ilirski Bistrici)

•

• obalno-kraška regija:

• Gimnazija, elektro in primorska šola Piran

• Gimnazija Koper

• ŠC Srečka Kosovela Sežana – Gimnazija in ekonomska šola

•

• goriška regija:

• Gimnazija Jurija Vege Idrija

• Gimnazija Nova Gorica

• Gimnazija Tolmin

• Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina

•

• osrednjeslovenska regija:

• Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija

• Gimnazija Bežigrad

• Gimnazija Jožeta Plečnika

• Gimnazija Ledina

• Gimnazija Moste

• Gimnazija Poljane

• Gimnazija Šentvid

• Gimnazija Šiška

• Gimnazija Vič

• Gimnazija Antona Aškerca

• Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana

• Srednja šola Josipa Jurčiča

• Srednja šola Domžale

• Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra

• Gimnazija Želimlje (zasebna)

• Škofijska gimnazija (zasebna)

• Waldorfska gimnazija (zasebna)

• ERUDIO, zasebna gimnazija (zasebna)



• GIMNAZIJE S ŠPORTNIMI ODDELKI

• obalno-kraška regija: Gimnazija Koper

• goriška regija: Gimnazija Nova Gorica

• osrednjeslovenska regija: Gimnazija Bežigrad, Gimnazija Šentvid, Gimnazija Šiška

• KLASIČNE GIMNAZIJE

• osrednjeslovenska regija:

• Gimnazija Poljane

• Škofijska klasična gimnazija

• STROKOVNE GIMNAZIJE

• Tehniške gimnazije: Srednja tehniška šola Koper: BIC Ljubljana- Gimnazija in veterinarska šola; 
Elektrotehniško-računalniška šola in gimnazija Ljubljana; Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena 
šola Ljubljana

• Ekonomske gimnazije: Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper, Ekonomska šola Ljubljana

• Umetniške gimnazije: Gimnazija Koper (glasbena smer, likovna smer); Gimnazija Nova Gorica (smer 
gledališče in film, likovna smer); v osrednjeslovenski regiji pa: Srednja šola za oblikovanje in fotografijo 
(likovna smer), Srednja glasbena in baletna šola (glasbena in plesna smer), Srednja vzgojiteljska šola in 
gimnazija (plesna smer, smer gledališče in film)



POSEBNI POGOJI ZA VPIS V DOLOČENE SŠ 
PROGRAME

• preizkus nadarjenosti in spretnosti (zobotehnik, fotografski tehnik, tehnik oblikovanja, 

umetniška gimnazija – likovna smer, glasbena smer, plesna smer)

• preizkus psihofizičnih sposobnosti (rudarstvo; umetniška gimnazija – glasbena (modul B in C) in 

plesna smer (modul A in B), gimnazija športni oddelek in ekonomska gimnazija športni oddelek)

• športni dosežki (pogoj za vpis v športni oddelek gimnazije in ekonomske gimnazije)

• *obrazci za prijavo: spletna stran MIZŠ, svetovalna služba, srednja šola

• *opravljen preizkus velja le za šolo, ki ga je izdala



POMEMBNI DATUMI

➢17. in 18. februar  - informativna dneva na SŠ in dijaških 
domovih

➢2. marec – rok za prijavo za opravljanje preizkusa posebne 
nadarjenosti, znanja in spretnosti za določene programe ter 
posredovanje dokazil o izpolnjevanju športnih pogojev 
(gimnazija š in ekonomska gimnazija š)

➢10. – 20. marec – opravljanje preizkusov

➢okrog 20. marca - izpolnjevanje prijave za vpis v 1. letnik v šoli 

➢27. marec – posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih
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POMEMBNI DATUMI
➢do 3. april – zadnji rok za oddajo prijav za vpis v SŠ

➢7. april do 16. ure – javna objava številčnega stanja prijav na 

srednjih šolah (objava na internetu www.mizs.gov.si) 

➢19. april – objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav

➢24. april do 14. ure - rok za morebiten prenos prijav 

➢4. maj – slovenščina NPZ 

➢8. maj – matematika NPZ 

➢10. maj – tretji predmet (angleščina)

➢24. maj – objava seznama šol z omejitvijo vpisa na 

www.mizs.gov.si in obveščanje učencev (do 29. 5.) o omejitvah 

vpisa s strani srednjih šol – točkovanje
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POMEMBNI DATUMI
➢ 15. junij – razdelitev zaključnih spričeval 
➢ 16. do 21. junij – vpis oz. izvedba 1. kroga  izbirnega postopka (SŠ z 

omejitvijo – točkovanje - izberejo 90%  razpisanih mest) 

➢ 21. junij  do 15. ure– objava rezultatov izbirnega postopka 1. kroga, 

seznanitev neuspešnih kandidatov z možnostmi v 2. krogu

➢ 21. junij do 16. ure – objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka 

(www.mizs.gov.si)

➢ 23. junij do 15. ure – rok za prijavo kandidatov v 2. krog izbirnega postopka

➢ 29. junij – objava rezultatov 2. krog izbire 

➢ 30 . junij – vpis  kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu

➢ 3. julij do 15. ure - objava še prostih mest na SŠ (www.mizs.gov.si)

➢ do 31. avgust – vpis učencev, kjer so še prosta mesta
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OMEJITEV VPISA

*posebna merila pri športnih dosežkih (program Gimnazija športni oddelek): splošna merila (ocene + 

NPZ) ter merilo športni dosežki (status športnika A + 10t, status športnika B +5 točk (max 185)



INFORMATIVNA DNEVA
• 17. in 18. februar 2022

* petek ob 9h in 15h

* sobota ob 9h

• SPLETNE STRANI ŠOL

• INFORMATIVNI DAN ZA DIJAŠKE DOMOVE

http://osagpostojna.splet.arnes.si/


KAJ NAJ VPRAŠAM NA INFORMATIVNEM 
DNEVU? 
• kakšen je urnik

• kako je s hrano v šoli

• kakšne so izvenšolske dejavnosti, 

obvezne izbirne vsebine

• praksa

• tuji jeziki

• ali šola izvaja 5. predmet na maturi

• kakšni so projekti na šoli

• število dijakov v razredu

• posebne potrebe dijakov

• atmosfera na šoli, v razredu

• obveščanje staršev

• govorilne ure

• podpora učiteljev (ob težavah)

• delo z nadarjenimi dijaki

• posebna oprema in stroški šolanja

• varnost na šoli (varnostnik, nasilje, 

evakuacijske poti, vzdrževanost...)



ŠTEVILO NOVIH DIJAKOV IN ŠTEVILO RAZPISANIH MEST za š. l. 23/24

Regija

Št. Kand. 

2022/23

Št. Kand. 

2023/24 Razlika ŠTEVILO MEST 23/24

Gorenjska 2.083 2.188 +105 2.672

Goriška 1.156 1.243 +87 1.434

Jugovzhodna Slovenija 1.392 1.484 +92 2.200

Koroška 659 733 +74 836

Primorsko - notranjska 508 578 +70 398

Obalno-Kraška 1.010 1.137 +127 1.266

Osrednjeslovenska 5.626 6.036 +410 6.778

Podravska 2.810 3.084 +274 4.248

Pomurska 961 1.048 +87 1.308

Savinjska 2.471 2.701 +230 3.324

Posavska 658 769 +111 552

Zasavska 547 570 +23 544

SKUPAJ 19.881 21.571 1.690 25.560 (lani 25.198)



NOVE RAZMESTITVE

Izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja:
• Slaščičar (SI), Srednja šola Izola;

Izobraževalni programi srednjega strokovnega izobraževanja:
• Lesarski tehnik, ŠC Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenj Gradec in 

Muta,
• Farmacevtski tehnik, Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje,
• Tehnik računalništva (SI), Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran;

Izobraževalni programi gimnazijskega izobraževanja:
• Gimnazija – športni oddelek, ŠC Slovenj Gradec, Gimnazija,
• Ekonomska gimnazija – športni oddelek, Srednja ekonomska šola in 

gimnazija Maribor IN Ekonomska šola Murska Sobota,
• Tehniška gimnazija (biotehnologija), Srednja šola za gostinstvo in turizem 

Celje;

Izobraževalni program poklicno-tehniškega izobraževanja:
• Tehnik mehatronike (PTI), ŠC Novo mesto, Srednja strojna šola.



PRAVILNIK O VPISU V SREDNJE ŠOLE

• Vpis kandidatov z odločbo o usmeritvi (v primeru omejitve vpisa še vedno 

izvzeti, vendar morajo dosegati 90% točk spodnje meje) (19. člen). Če kandidat v 

1. krogu izbirnega postopka ne bo sprejet, se odločba (doseganje samo 90% točk) 

upošteva tudi v 2. krogu izbirnega postopka za druge programe.

• Potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja in nadarjenosti velja 

samo na šoli, ki je potrdilo izdala (14. člen).

• Devetošolci s popravnimi izpiti (17. člen) „V drugem krogu se na preostalih 

10% vpisnih mest izbere kandidate izmed vseh še prijavljenih kandidatov, ki niso bili 

uspešni v prvem krogu“.



RAZPIS MEST V DIJAŠKIH DOMOVIH

• Za novince za šolsko leto 2023/2024 predvidenih skupaj 2.164 mest,

• t. j. sicer 99 mest manj kot za lansko šolsko leto, vendar še vedno 238 prostih mest 
več, kot je bilo lani dejansko sprejetih novincev.

ROKOVNIK ZA VPIS DIJAŠKI DOM

• 21. junij - zadnji dan prijav;

• 30. junij - zadnji dan prenosa prijav (do tega roka lahko prvo prijavo oddajo tudi 
kandidati, ki bi zaradi vpisa v drugo srednjo šolo v drugem krogu želeli bivati v DD in 
se predhodno še niso prijavili v noben DD);

• Vpis v DD brez omejitve vpisa od 3. do 7. julija;

• Vpis v DD z omejitvijo vpisa do 14. julija;

• Do 14. julija bo potekal tudi vpis na prosta mesta za kandidate, ki niso bili izbrani v 
DD z omejitvijo vpisa;

• po tem datumu in do 30. septembra pa še vpis na prosta mesta za kandidate, ki se 
niso prijavili v roku (do 21. junija 2023). 

• Kontaktna oseba: ga. Urška Zobec, tel.: 01/400 5421, e-pošta: urska.zobec@gov.si



ŠTIPENDIJE
Dijaki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko pridobijo naslednje štipendije:

➢Državne štipendije

➢Zoisove štipendije

➢Štipendije za deficitarne poklice

➢Kadrovske štipendije

➢Ostale štipendije

http://www.dijaski.net/srednje-sole/stipendije/drzavne-stipendije.html
http://www.dijaski.net/srednje-sole/stipendije/zoisove-stipendije.html
http://www.dijaski.net/srednje-sole/stipendije/stipendije-za-deficitarne-poklice.html
http://www.dijaski.net/srednje-sole/stipendije/kadrovske-stipendije.html
http://www.dijaski.net/srednje-sole/stipendije/ostale-stipendije.html


DRŽAVNE ŠTIPENDIJE
• dijaki in študentje iz socialno šibkejših družin 

• vsak dijak, ki se izobražuje v Sloveniji ali v tujini na akreditirani izobraževalni ustanovi, 

državljan R Slovenije, ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne 

registrirane dejavnosti, ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike 

Slovenije za zaposlovanje in

• Postopek: vlogo za prvo pridobitev z ustrezni dokazili vložijo na Center za 

socialno delo kadarkoli tekom šolskega leta

. Dodatek za bivanje zunaj stalnega prebivališča

Za vse, ki imajo kraj stalnega prebivališča oddaljen od kraja izobraževanja za več kot 25 

km

2. Dodatek za učni ali študijski uspeh

Za dijake s povprečno oceno 4,0 ali več.

3. Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami



Spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov.

Posebni pogoji za pridobitev:

➢ izjemen dosežek iz znanja, raziskovanja, razvoja ali umetnosti IN

➢ ustrezna povprečna ocena

➢ Zoisove štipendije dodeluje Javni sklad Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije → razpis objavljen na spletni strani do konca
junija, rok za oddajo vlog določen v razpisu (začetek septembra)

ZOISOVE ŠTIPENDIJE

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


➢ So namenjene spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za

poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe

delodajalcev.

➢ razpis za šolsko leto 2023/2024 je bil objavljen 19. 1. 2023

➢ vlogo bo možno oddati od od 19. 6. 2023 do 22. 9. 2023

➢ mesečna višina štipendije znaša107,42 EUR

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE



KADROVSKE ŠTIPENDIJE

• Razpisujejo jih delodajalci:

• v povprečju med višjimi štipendijami (cca. 300 na mesec)

• obveznosti: uspešno in v roku zaključeno izobraževanje, zaposlitev po 

končanem šolanju, obvezna delovna praksa, ter druge zapisane v pogodbi

• Sklad objavlja potrebe delodajalcev na svoji spletni strani 

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



OSTALE ŠTIPENDIJE
• Občinske in regionalne štipendije 

• Informacije o občinskih štipendijah in aktualni razpisi so na voljo na 

občinah samih ali na njihovih spletnih straneh.

• Štipendije za izobraževanje v tujini so namenjene vsem 

dijakom, ki se izobražujejo na ustanovah v tujini. 

• Štipendije za izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji

• Štipendije iz različnih zasebnih virov (fundacije in druge 

ustanove)

http://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_ob%C4%8Din_v_Sloveniji


VIRI KORISTNIH INFORMACIJ
 Osnovna šola Antona Globočnika Postojna, Cesta na Kremenco 2, Postojna 

TEL: O5 7000 300; svetovalna služba: 05 7000 315, 
https://www.osagpostojna.si/

 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport- https://www.gov.si/teme/vpis-
v-srednjo-solo/

 Zavod RS za zaposlovanje - https://esvetovanje.ess.gov.si/

 Karierni kotiček Postojna, Ljubljanska 5. a, Postojna, tel: 059 695 853

http://www.ess.gov.si/ncips/cips

 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike 
Slovenije, http://www.sklad-kadri.si/

➢ http://www.mojaizbira.si/

➢ www.informativa.si

➢ http://www.cpi.si/

➢ http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipe
ndije/

➢ RAZPIS (na spletni strani Ministrstva)

https://www.osagpostojna.si/
https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/
https://esvetovanje.ess.gov.si/
http://www.ess.gov.si/ncips/cips
http://www.sklad-kadri.si/
http://www.mojaizbira.si/
http://www.informativa.si/
http://www.cpi.si/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/


MOJA 
POKLICNA 

ODLOČITEV

OSEBNOSTNE 
LASTNOSTI

(kakšen je? komunikativnost, 

odločnost, vztrajnost, motiviranost..) 

- VPP
Karierna svetovanja

INTERESI

(kaj ga zanima? →
večja motivacija)

- KIK

- Holland

ŠOLSKE 
OCENE

- točke

- znanje

UČNE 
NAVADE

(kaj in koliko 
dela?)

SPOSOBNOSTI

(kaj/koliko zmore?)

- umske (MFBT)

- telesne

ZNANJA IN SPRETNOSTI (kaj zna?)

AMBICIJE, CILJI (kaj hoče?)

https://esvetovanje.ess.gov.si/
rs tocke 1920.pptx


Kaj je potrebno upoštevati pri vpisu v SŠ?

INTERESE OTROKA (kaj ga zanima, s čim se ukvarja, kateri predmeti mu ležijo, o 

o čem veliko ve) → večja motivacija

SPOSOBNOSTI OTROKA (umske in telesne)

OSEBNOSTNE LASTNOSTI (komunikativnost, odločnost, vztrajnost, motiviranost..)

UČNE NAVADE (sprotno delo, organiziranost)

ŠOLSKE OCENE (omejitev vpisa)

RAZMERE NA TRGU DELA – zaposlitveni barometer

POKLICNO ODLOČANJE – razmišlja o sebi, išče informacije, sprašuje, se pogovarja  (o 

sebi, o poklicih – zahtevnost, pogoji, lastnosti, možnosti zaposlitev, o šolah – vrste, 

predmetnik, težavnost, vpisni pogoji, nadaljevanje…)

Starši: pogovor, pomoč pri raziskovanju interesov, močnih področij, pomoč pri pridobivanju 

različnih informacij



HVALA ZA POZORNOST


