
       OŠ MATIJE VALJAVCA PREDDDVOR 

Datum:  12. 2. 2020 

 

Spoštovani učenci in starši! 

 

Še mesec in pol je do tedaj, ko boste učenci oddali prijavo za vpis v 

srednjo šolo. Priporočam, da pregledate Razpis za vpis v srednje 

šole in dijaške domove za šolsko leto 2020/21, ki je objavljen na 

spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in na 

spletnih straneh naše šole. Veliko informacij o šolah in vpisu boste 

prejeli na informativnem dnevu, spletnih straneh naše šole in srednjih 

šol, nekaj pa je zbranih tudi v zloženki, ki je pred vami.  

Učenci (in starši) se lahko o karierni odločitvi osebno pogovorite s 

svetovalno delavko šole, el. naslov:  Erna.Meglic@os-preddvor.si ali 

telefon: (04) 27 50 715) ali poklicno svetovalko na Zavodu Republike 

Slovenije za zaposlovanje, Urad za delo Kranj, go. Polono Mušič, el. 

naslov:  Polona.Music@ess.gov.si ali telefon: 059 695 719. 

  

Naj vam vse te informacije, predvsem pa pogovori med starši in 

otrokom, pomagajo k odločitvi za pravo šolo oz. pravi poklic. 

 

    pripravila 

Erna Meglič, svetovalna delavka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Polona.Music@ess.gov.si
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VSEBINA RAZPISA 

 

 Informacije o vsebini prilog, informativnem dnevu in mednarodni 

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: str. 11–12 

- Osrednjeslovenska regija: str. 19–22 

- Zasebne šole: str. 30 (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, 14. februar, ob 9. in 15. uri    

 Sobota, 15. februar, ob 9. uri   

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

 

Posebnosti v lokaciji ali uri informativnega dneva: 

Gorenjska regija (Uvod razpisa, str. 2):  

Gimnazija Škofja Loka: 

- petek, 14. 2., ob 11. in 17. uri, sobota, 15. 2., pa ob 9. uri (kot ostali). 

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

- petek, 14. 2., od 13.10 do 16.00 in sobota, 15. 2., od 11. do 12. ure.  

Posebnosti Osrednjeslovenske regije si oglejte v Razpisu za naslednje 

šole (Uvod razpisa, str. 2 in 3): Gimnazija Šiška, Gimnazija Bežigrad, 

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana, Srednja 

vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana.  
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POSEBNOSTI  

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

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

Slikopleskar – črkoslikar, Oblikovalec kovin – orodjar, Mizar, Strojni 

mehanik) 

Na Biotehniškem centru Naklo je razpisan nov program: Mehanik 

kmetijskih in delovnih strojev.  

 

VAJENIŠKA OBLIKA izobraževanja (Uvod razpisa,  str. 4 in 5) 

 Vsaj 50 % izobraževanja se izvede kot praktično usposabljanje pri 

delodajalcu. Šolska oblika ima povprečno 22 % praktičnega 

usposabljanja. Obe obliki izobraževanja zagotavljata 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 16. 6. predložil vajeniško pogodbo, bo imel v primeru 

omejitve vpisa prednost pred kandidati v šolski obliki.  

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

evrov mesečno). Dijak lahko prejema hkrati tudi štipendijo.  

 Delodajalci so objavljeni na spletnih straneh MIZŠ. 

 Kandidat na prijavo za vpis napiše npr.: mizar – vajeniška oblika.  

 

MEDNARODNA MATURA IN SMERI NA GIMNAZIJI 

Mednarodna matura: Značilnosti in splošni pogoji za vpis so objavljeni v 

Uvodu razpisa, str. 3–4. Dijaki se lahko vpišejo v program po končanem 

2. letniku. Program se izvaja tudi na Gimnaziji Kranj. 

Gimnazija Kranj ima 6 smeri: splošna, naravoslovna, jezikoslovna, 

športna (status športnika), IKT paket in mednarodna matura (ni potrebno 

napisati na prijavo).  

Gimnazija Škofja Loka ima 4 smeri: splošna, naravoslovna, športna in 

evropska smer (učenci napišejo na prijavo); Klasična gimnazija.  
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VPISNI POSTOPEK 

 

POSEBNI POGOJI ZA VPIS: 

a) POTRDILO O PSIHOFIZIČNIH SPOSOBNOSTIH  

Ob prijavi učenec predloži potrdilo o psihofizičnih sposobnostih za vse 

programe, navedene v Razpisu (Priloga I, str. 2–3). Ti programi so: 

Rudarstvo, Umetniška gimnazija (Glasbena, Plesna smer), Gimnazija (š) 

in Ekonomska gimnazija (š). 

 

 b) PREIZKUS NADARJENOSTI OZ. SPRETNOSTI   

Preizkusi bodo potekali marca za programe: Zobotehnik, Fotografski 

tehnik, Tehnik oblikovanja in Umetniška gimnazija - 3 smeri (Priloga I, 

str. 2–6). Učenec pošlje prijavnico za preizkus do 4. 3. na šolo, na 

katero se želi vpisati. Obrazec za prijavo je na voljo na spletnih straneh 

MIZŠ. Šole bodo učencem najkasneje do 26. 3. izdale potrdilo o 

opravljenem preizkusu.  
 

c) DOKAZILA O ŠPORTNIH DOSEŽKIH  

Potrebna so za programa: Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š). 

Učenec mora do 4. 3. posredovati potrebna dokazila (Priloga I, str. 4–7). 

Šole bodo izdale najkasneje do 27. 3. potrdilo o izpolnjevanju posebnih 

pogojev. Obrazci so objavljeni na spletnih straneh MIZŠ. 
 

d) POGOVOR Z UČENCEM IN STARŠI: Waldorfska gimnazija 

 

PRIJAVA ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO 
Obrazec za prijavo je na spletnih straneh MIZŠ 

(Priloga I, str. 7) ali na spletnih straneh naše šole. 

 Učenec izpolnjeno prijavo odda v šoli najkasneje 

do torka, 24. marca, v pisarni socialne delavke 

(lahko tudi prej). Šola nato pošlje prijave na 

srednje šole. Rok je 2. 4.  

 Vsak učenec odda samo ENO prijavo, razen 

učencev, ki se želijo vzporedno vpisati tudi v 

program Umetniška gimnazija (Glasbena in 

Plesna smer). 
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 Prijavo za sprejem v dijaški dom pošlje učenec najkasneje do 2. 4. 

(Priloga VI). 

 

JAVNA OBJAVA ŠTEVILA PRIJAV ZA VPIS:  do 8. 4.  

MIZŠ na svojih spletnih straneh objavi informacijo o številu prijav v 

posamezne programe po šolah. 

 

PRENOS PRIJAV NA DRUGO SREDNJO ŠOLO: do 23. 4.  

Učenec lahko do 23. 4. dvigne svojo prijavo in jo prenese na drugo 

srednjo šolo oz. v drug program. Pri tem upošteva naslednje informacije:  

 Spodnja meja na podlagi ocen 7. in 8. razreda: nekatere šole jo 

objavijo na spletnih straneh. 

 Svetovalna delavka OŠ lahko pokliče na srednjo šolo, na katerem 

mestu je učenec na podlagi ocen 7. in 8. razreda.  

 MIZŠ bo sproti objavljalo na svojih spletnih straneh spremembe 

števila prijav za vpis v posamezne programe (po prenosih prijav). 

 MIZŠ nekaterim šolam/programom odobri dodatni oddelek (zaradi 

velikega vpisa).  

 

JAVNA OBJAVA OMEJITEV VPISA:  22. 5.  

MIZŠ na svojih spletnih straneh objavi, katere šole bodo omejile vpis. 

Srednje šole bodo o tem obvestile kandidate najpozneje do 27. 5. 

 

VPIS NA SREDNJO ŠOLO in predložitev dokumentov 

16. do 19. 6.: Srednje šole bodo o točnih datumih in urah vpisa obvestile 

učence. 

 

IZBIRNI POSTOPEK 

na srednjih šolah z omejitvijo vpisa 

 

1. KROG IZBIRNEGA POSTOPKA  (90 % razpisanih mest) 

 19. 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.  
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2. KROG IZBIRNEGA POSTOPKA   

 Do 24. 6. učenec napiše vrstni red 10 šol oz. programov in ga odda na 

srednji šoli, na kateri ima prijavo. Možnost prijave bo na vseh srednjih 

šolah, ki bodo omejile vpis (10 % razpisanih mest) in na drugih srednjih 

šolah, ki bodo imela še prosta mesta. 

 Izbrani učenec dobi 29. 6. obvestilo  o razvrstitvi na eno od naštetih 

šol. Do 30. 6. učenec prenese prijavo in se vpiše na srednjo šolo, na 

katero je razvrščen.  

 Zavrnjeni učenec se lahko prijavili na šole, ki bodo imele še prostor. 

MIZŠ bo 1. 7. objavilo prosta vpisna mesta. Vpis bo možen do 

zapolnitve mest oz. do 31. avgusta.  

Opomba:  

Kandidat z odločbo o usmerjanju mora doseči 90 % točk na spodnji meji. 

Do začetka izbirnega postopka posreduje (novo) odločbo na srednjo 

šolo.  

 

OMEJITVE VPISA v šolsko leto 2019/2020 

 

Spodnje meje 1. kroga izbirnega postopka na šolah z omejitvijo vpisa za 

lansko generacijo devetošolcev, ki sedaj že obiskujejo 1. letnik. 

 

GORENJSKA REGIJA 

Gimnazija Franceta Prešerna Kranj 

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

 program Ekonomska gimnazija: točke iz ocen 130, točke 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. 

 

OSREDNJESLOVENSKA REGIJA 

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

Biotehniški izobraž. center Ljubljana, Gimnazija in veterin. šola  

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

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. 

 

TRG DELA  

 

Iskani poklici v naslednjih 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    
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NAPOVEDNIK ZAPOSLOVANJA ZA PRIHODNJIH 6 MESECEV 
 

Zavod RS za zaposlovanje: Napovednik zaposlovanja  

 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  

 

 

Vir: anketa Napovednik zaposlovanja 2019/II, Zavod RS za 

zaposlovanje 

Več informacij o trgu dela najdete na spletnih straneh Zavoda RS za 

zaposlovanje. Na portalu Trg dela in EURES so objavljena prosta 

delovna mesta v Sloveniji in Evropski uniji.  

Ker je bila aprila 2013 ukinjena obvezna prijava prostega delovnega 

mesta pri Zavodu RS za zaposlovanje, Zavod nima več podatkov o vseh 

prostih delovnih mestih v državi.  

Zaradi gospodarskih sprememb se trg dela stalno spreminja, zato realno 

ni možno napovedati, kateri poklici bodo obetavni čez nekaj let.  

 

 PERSPEKTIVNI POKLICI V EVROPSKI UNIJI 
 

V prihodnosti bodo najbolj uspešni tisti posamezniki, ki bodo v danem 

trenutku znali dobro uporabiti in prodati svojo kombinacijo znanj, veščin 

in izkušenj – ne glede na področje dela. Svoja znanja bomo morali vsi 

nenehno nadgrajevati in dopolnjevati tako s formalnim kot z neformalnim 

učenjem. Že danes podjetja pri potencialnih novih sodelavcih dajejo 
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bistveno večji poudarek na njihove kompetence, prilagodljivost in 

iznajdljivost. Ključni potencial bodo torej v prihodnje predstavljali 

učinkoviti, prilagodljivi, razvojno in inovativno naravnani zaposleni z 

dobrimi sposobnostmi komuniciranja.  

Preglednica perspektivnih poklicev v Evropski uniji do leta 2020: 

 

Perspektivni poklici  Perspektivni poklici 

 Medicinska sestra  Sistemski administrator računalništva 

 Zdravnik  IT-projektni menedžer 

 Menedžer v bolnišnici  Specialist za pokojninsko zavarovanje 

 Tržni raziskovalec  Zavarovalniški matematik 

 Strokovnjak oglaševanja  Pozavarovalničar 

 Pravni svetovalec  Kontrolor letenja 

 Špediter  Elektronik 

 Skladiščnik  Letalski inženir 

 Diplomirani logistik  Strojni inženir 

 Elektroinženir  Podjetniški svetovalec 

 Sistemski informatik  Učitelj 

 Gospodarski inženir  Revizor 

 Programer  

 

Vir: Švicarski raziskovalni inštitut Prognos; objavljeno v nemškem 

tedniku Focus.    

 

KOMPETENCE 

Kompetenca je sposobnost posameznika, da v praksi izkaže svojo 

držo/naravnanost, znanje in spretnosti (ki jih je pridobil formalno ali preko 

izkušenj).  

 Trde kompetence (znanje): združujejo sposobnosti, ki jih potrebuje 

posameznik za uresničevanje tehničnega in specifičnega znanja, 

povezanega z izvajanjem določenega delovnega mesta. 

 Mehke kompetence (spretnosti): zajemajo socio-kognitivne spretnosti 

in strategije, ki jih ima posameznik. Gre za usmeritev k odličnosti, 

inovativnost, organiziranost, komunikacijske zmožnosti, prilagodljivost, 

sposobnost timskega dela, kritično mišljenje … 

http://filternet.si/ss/clanki/program-zdravstvena-nega/
http://filternet.si/dd/organizacije/medicinska-fakulteta-maribor/
http://filternet.si/dd/organizacije/fakulteta-za-management-koper/
http://filternet.si/dd/organizacije/fakulteta-za-druzbene-vede/
http://filternet.si/dd/organizacije/fakulteta-za-matematiko-in-fiziko/
http://filternet.si/dd/organizacije/fakulteta-za-druzbene-vede/
http://filternet.si/dd/organizacije/pravna-fakulteta-ljubljana/
http://filternet.si/os/clanki/poklic-kontrolor-letenja/
http://filternet.si/os/clanki/poklic-logisticni-tehnik/
http://filternet.si/dd/organizacije/fakulteta-za-strojnistvo-ljubljana/
http://filternet.si/dd/organizacije/fakulteta-za-logistiko/
http://filternet.si/os/clanki/poklic-inzenir-strojnistva/
http://filternet.si/os/clanki/poklic-inzenir-elektrotehnike/
http://filternet.si/dd/organizacije/ekonomsko-poslovna-fakulteta-maribor/
http://filternet.si/dd/organizacije/fakulteta-za-racunalnistvo-in-informatiko/
http://filternet.si/dd/organizacije/ekonomska-fakulteta/
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 Naravnanost/drža: pomeni voljo posameznika - njegovo motivacijo in 

pripravljenost uresničiti znanje in spretnosti.  

 Veliko poklicev zahteva znanje računalništva, tujih jezikov (tudi jezikov 

sosednjih držav), 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 državnih štipendij   

 Pravilnik o dodeljevanju štipendij za deficitarne poklice  

 Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij   

 Pravilnik o dodeljevanju štipendije Ad futura 

Informacije o štipendijah najdete na spletnih straneh Javnega 

štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (v 

nadaljevanju Sklad). Spletne strani Sklada so: www.sklad-kadri.si in na 

portalu Republike Slovenije: https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-

znanost-in-sport/stipendije/ 

Štipendist je upravičen le do ene štipendije. Izjema je kadrovska 

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

štipendijo za deficitarne poklice. 

 

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE 

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

presega 668,53 evrov.  

Vloga je dostopna na  spletnih straneh portala Republike Slovenije. 

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: 35,84–97,28 evrov 

     (za dijake).  

http://www.sklad-kadri.si/
https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/stipendije/
https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/stipendije/
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 Dodatek za bivanje: 81,92 evrov (pod določenimi pogoji). 

 Dodatek na učni uspeh: 17,41–40,96 evrov: povprečna ocena dijaka 

mora biti najmanj 4,0. 

 Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami: 51,20 evrov (priznana 

invalidnost, telesna okvara, usmerjenost v prilagojen program VIZ …). 

 

KADROVSKE ŠTIPENDIJE 

Objave štipendij: 

 spletne strani: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski 

sklad – preko Izmenjevalnice, 

 spletne regionalnih razvojnih agencij, 

 objave delodajalcev. 

Vloga: kandidat jo odda pri delodajalcu. 

Pogodba o štipendiranju: Skleneta jo delodajalec in štipendist. Možne 

obveznosti: obveznost (oz. pravica) zaposlitve, lahko počitniška praksa, 

diplomska naloga, vezana na podjetje ...  

Višina štipendije: Te štipendije so povprečju najvišje (povprečno 300 

evrov mesečno). Kljub temu jih ostane vsako leto veliko nepodeljenih. 

 

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE  

Cilji štipendije za deficitarne poklice: 

 zagotavljanje ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje 

delodajalcev, 

 spodbujanje vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo 

gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost, 

 možnost zaposlovanja na področjih, kjer se tradicionalno zaposlujejo 

tujci, 

 spodbujanje vpisa v izobraževalne programe srednjega poklicnega in 

strokovnega izobraževanja, za katere sedaj ni dovolj zanimanja in jim 

grozi ukinitev, 

 promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja. 

Vloga za podelitev štipendije 

 Javni razpis: 30. 1. 2020 je bil objavljen Javni razpis za dodelitev 

štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2020/21.  
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 Vloga bo dostopna junija na spletnih straneh Sklada. Vloži se na 

naslov Sklada od 15. 6. do vključno 25. 9. 2020. 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: 102,40 evrov. Podelilo se bo 1.000 štipendij.  

Štipendija ne vpliva na višino otroškega dodatka in na višino plačila 

dohodnine.  

 

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 

22. Tehnik steklarstva 

 

ZOISOVE ŠTIPENDIJE  

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. 

Pogoj za nadaljnje prejemanje štipendije: povprečna ocena v srednji šoli 

mora biti najmanj 4,10.    

V šolskem letu 2019/20 so prejeli Zoisovo štipendijo učenci, ki so 

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

 4 točke pri izjemnih dosežkih in povprečno oceno najmanj 4,93. 

Vloga za podelitev štipendije 

 Sklad junija objavi javni razpis za dodelitev Zoisove štipendije.  

 Učenec lahko vloži vlogo na Sklad že na začetku julija (lani je bil rok 

za oddajo za dijake je 6. 9. 2019). Obrazec je objavljen na spletnih 

straneh Sklada.  

Višina štipendije: 122,88 evrov za dijaka (143,36 evrov za študenta) 

mesečno 

+ 81,92 evrov mesečni dodatek za štipendiste, ki bivajo izven kraja 

stalnega prebivališča  

+ 51,20 evrov mesečni dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami.  

Izjemni dosežki (24. člen Zakona o štipendiranju): 

 prejeta zlata (5 točk) in srebrna priznanja (2 točki) iz znanja ali 

raziskovanja na državnih tekmovanjih, sofinanciranih iz javnih 

sredstev,  

 najvišja mesta iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, 

sofinanciranih iz javnih sredstev (od 1. do vključno 3. mesta, ki se 

točkujejo z 10 točkami),  

 priznanja za najboljše raziskovalne naloge,  

 objava znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka v 

strokovni ali znanstveni publikaciji ali zborniku,  

 umetniško ali drugo delo, ki je dobilo vsaj dve pozitivni strokovni kritiki, 

objavljeni v različnih tiskanih medijih, dostopnih na območju celotne 

Slovenije, oz. je sodelovalo na mednarodni razstavi ali festivalu ... 

Izjemne dosežke podrobneje ureja Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih 

štipendij. Upoštevajo se dosežki v 8. in 9. razredu.  

 

ŠTIPENDIJE AD FUTURA 

Namen: spodbujanje izobraževanja mladih v tujini ter 

izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji. 

Dodelijo se lahko za srednješolsko, višješolsko in 

visokošolsko izobraževanje; in sicer za:  

 izobraževanje v tujini,  
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 študijske obiske v tujini,  

 sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja v tujini, 

 sofinanciranje znanstveno-raziskovalne mobilnosti: usposabljanje 

raziskovalcev v tujini.  

 

ŠTIPENDIJE DRŽAVNIH ORGANOV 

 Ministrstvo za javno upravo, 

 Ministrstvo RS za kulturo: na področju umetnosti in kulture, 

 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.  

  

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 Rochus in Beatrice Mummert, Fundacija 

Bogliasco).  

 

VIŠJEŠOLSKI IN VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI 

 

Prehode iz srednješolskih programov na višješolske in visokošolske 

programe si lahko ogledate v Razpisu za vpis v višje strokovno 

izobraževanje in Razpisu za vpis  v javnoveljavne visokošolske študijske 

programe.  
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V nekatere visokošolske študijske programe se lahko vpišejo samo 

dijaki, ki so zaključili splošno maturo ali poklicno maturo točno 

določenega/-ih programa/-ov. Ti študijski programi se lahko vsako leto 

spremenijo. V preteklih letih so bili naslednji:  
 

 Dramaturgija in scenske umetnosti (AGRFT) 

 Film in televizija (AGRFT): tudi fotografski ali medijski tehnik 

 Gledališka režija (AGRFT) 

 Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri (Biotehniška fakulteta): tudi 

gozdarski tehnik 

 Fakulteta za družbene vede: vsi programi, razen Politologija – študije 

demokracije in upravljanja 

 Farmacija (Fakulteta za farmacijo): tudi farmacevtski, kemijski, 

veterinarski in kozmetični tehnik 

 Kineziologija (Fakulteta za šport) 

 Športna vzgoja (Fakulteta za šport) 

 Medjezikovno posredovanje (Filozofska fakulteta) 

 Primerjalna književnost in literarna teorija (Filozofska fakulteta) 

 Psihologija (Filozofska fakulteta) 

 Rusistika (Filozofska fakulteta) 

 Medicina (Medicinska fakulteta) 

 Dentalna medicina (Medicinska fakulteta) 

 Razredni pouk (Pedagoška fakulteta) 

 Socialna pedagogika (Pedagoška fakulteta) 

 Specialna in rehabilitacijska pedagogika (Pedagoška fakulteta) 

 Predšolska vzgoja (Pedagoška fakulteta): tudi vzgojitelj predšolskih 

otrok in zdravstveni tehnik 

 Pravo (Pravna fakulteta) 

 Veterinarstvo (Veterinarska fakulteta): tudi veterinarski tehnik 

 Fizioterapija (Zdravstvena fakulteta): tudi tehnik zdravstvene nege, 

farmacevtski tehnik ali tehnik laboratorijske biomedicine 
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ZANIMIVI SPLETNI NASLOVI 

 

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT 

Srednješolsko izobraževanje/Vpis v srednjo šolo 

 Razpis za vpis v srednje šol 

Višješolsko strokovno izobraževanje/Vpis v višje strokovne šole 

 Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje   

Visokošolsko izobraževanje/Vpis v visoko šolstvo 

 Razpis za vpis  v javnoveljavne visokošolske študijske programe 

 

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

 Storitve/Elektronske storitve/eSvetovanje - spletna svetovalnica pri 

izboru poklicne poti  

 Trg dela in EURES (prosta delovna mesta v Evropi) 

  

ŠTIPENDIJE 

 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS: 

www.sklad-kadri.si 

(Kadrovske, Zoisove štipendije, Štipendije za deficitarne poklice idr.) 

 Državne štipendije: portal Republike Slovenije: 

https://www.gov.si/teme/drzavna-stipendija/ 

 

DIJAŠKI.NET: http://www.dijaski.net 

Omejitve vpisa na Univerzah: 

Študij/Visokošolsko izobraževanje/Računanje točk Izberi program in 

izračunaj svoje točke  Izberi Univerzo (npr. Univerza v Ljubljani)  

Izberi fakulteto (npr. Zdravstvena fakulteta)  Izberi program (npr. 

Fizioterapija)  Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk  Izračun 

vpisnih točk. 

 

Za zaključek še misel Steva Jobsa: 

»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.« 

http://www.ess.gov.si/
http://www.sklad-kadri.si/
http://www.sklad-kadri.si/
https://www.gov.si/teme/drzavna-stipendija/
http://www.dijaski.net/

