
SPOZNAVAM 

SEBE IN POKLICE
sestanek za starše devetošolcev

oktober 2022



Vsebina srečanja

 Pomembni datumi

 Slovenski srednješolski sistem

 Poklicna področja



POMEMBNI DATUMI

 Oktober 2022 – januar 2023: predstavitve 
poklicev in srednjih šol, dnevi odprtih vrat

 Oktober 2022 – marec 2023: individualno 
svetovanje

 30. 11. 2022: tržnica poklicev in SŠ

 do 16. 1. 2023: Razpis za vpis v SŠ

 Jan., febr. 2023: sestanek glede Razpisa



 17. 2. in 18. 2. 2023: informativni dan

 marec 2023: prijava na SŠ (do 3.4.2023)

 maj 2023: NPZ

 15. 6. 2023: zaključek pouka

 do 21. 6. 2023: objava rezultatov 1. krog

 do 29. 6. 2023: objava rezultatov 2. krog 

 do 31. 8. 2023: vpis na SŠ, ki imajo prosta 
mesta



Zbiranje informacij 

o poklicih, šolah

Zdravje

Sposobnosti

Interesi

Temperament in 

značaj

Navade
DEJAVNIKI       

KARIERNEGA 

IZBORA

LAŽJE DOSEŽEMO REALNE CILJE!

S     POZNAVANJEM



Poiskati odgovore na vprašanja

 Kaj zna? (navade, znanje)

 Kaj zmore? (sposobnosti, zdravje)

 Kaj hoče? (interesi, stališča, cilji)

 Kam želi priti? (cilji)

 Med čem lahko izbira? (informacije)



Splošna matura Poklicna matura

Enoviti magisterski  

študijski program 

druge stopnje

Univerzitetni 

študijski program 

prve stopnje

Visokošolski 

študijski program 

prve stopnje

Druga stopnja: 

magisterij stroke

18

17

16

15

14

13

26

25

24

23

22

21

20

19

Mojstrski izpit

Zaključni izpit

Splošno srednje 

izobraževanje

Srednje tehniško 

in strokovno 

izobraževanje

Srednje 

poklicno 

izobraževanje

Nižje

poklicno 

izobraževanje

Zaključni izpit
PTI



Programi po koncu OŠ

 Nižje poklicno izobraževanje (NPI)

 Srednje poklicno izobraževanje (SPI)

 Srednje strokovno oz. tehniško 

izobraževanje (SSI)

 Gimnazijski programi (GIM)



Programi nižjega poklicnega 

izobraževanja

 Kdor je izpolnil OŠ obveznost in uspešno 
zaključil 7. razred OŠ

 Kdor je zaključil OŠ s prilagojenim programom

 TRAJANJE: 2 leti

 Zaključni izpit

 pomočnik v biotehniki in oskrbi, pomočnik v 
tehnoloških procesih, preoblikovalec tekstilij, 
obdelovalec lesa, pomočnik pri tehnologiji 
gradnje



Program srednjega poklicnega 

izobraževanja

 Kdor je uspešno zaključil OŠ ali program 
nižjega poklicnega izobraževanja 

 TRAJANJE: 3 leta

 Konec izobraževanja-zaključni izpit

 Avtoserviser, avtokaroserist, mizar, trgovec, 
tesar, zidar, oblikovalec kovin, pek, slaščičar-
konditor, gastronom hotelir, kamnosek, 
izdelovalec oblačil, frizer, računalničar, bolničar 
negovalec …



PROGRAMI POKLICNO-TEHN. 

IZOBR. (3+2)
 Avtoservisni tehnik

 Ekonomski tehnik

 Elektrotehnik

 Frizerski tehnik

 Gastronomija

 Gradbeni tehnik

 Geotehnik 

 Grafični tehnik

 Hortikulturni tehnik

 Kmetijsko podjetniški tehnik



 Lesarski tehnik

 Logistični tehnik

 Strojni tehnik

 Tehnik računalništva

 Tehnik mehatronike

 Zdravstvena nega (srednja medicinska sestra/ 

srednji zdravstvenik)

 Živilsko prehranski tehnik

PROGRAMI POKLICNO-TEHN. 

IZOBR. (3+2)



Program srednje strokovnega oz. 

tehničnega izobraževanja

 Kdor je uspešno zaključil OŠ ali program nižje 
poklicnega izobraževanja,

 Predšolska vzgoja, farmacevtski tehnik, 
elektrotehnik, lesarski tehnik, kozmetični 
tehnik,gradbeni tehnik, kmetijsko podjetniški 
tehnik, gastronomsko turistični tehnik, ekonomski 
tehnik, zobotehnik …

 TRAJANJE: 4 leta

 Poklicna matura



Gimnazijski programi

1. splošna gimnazija

gimnazija s športnim oddelkom

gimnazija z evropskim oddelkom

2.     klasična gimnazija 

3.     strokovne gimnazije

 ekonomska

 tehniška (splošni in tehnični predmeti)

 umetniška (smeri:glasbena, plesna, dramsko-
gledališka, likovna)

TRAJANJE: 4 LETA



SPLOŠNO O GIMNAZIJI

 VPIŠE se lahko kdor je uspešno zaključil 

osnovnošolski program.

 PROGRAM traja 4 leta.

 Poglabljanje znanja osnovne šole.

 ZAKLJUČI se z maturo.

 Vsi gimnazijski programi omogočajo pripravo za 

nadaljnji univerzitetni študij.



Splošna gimnazija

 Gimnazija s športnim oddelkom je 
različica splošne s poudarkom na 
ŠPORTNI VZGOJI

 Gimnazija z evropskim oddelkom je 
različica splošne z močnejšim poudarkom 
na evropski in globalni dimenziji-
poudarjeno učenje tujih jezikov, večji 
obseg tujih učiteljev- “native speaker” 



KLASIČNA GIMNAZIJA

 različica splošne z OBVEZNO latinščino in večjim 

poudarkom na humanističnih predmetih;

 omogoča učenje 3. modernega tujega jezika (ital., 

špan., franc., nem., grščina);

 podlaga za nadaljnji študij jezikoslovja, zgodovine, 

arheologije, umetnostne zgod.,

 GIMNAZIJI: Gimnazija Poljane, Škofijska gimnazija



STROKOVNE GIMNAZIJE

1. Ekonomska gimnazija: poleg splošnega

znanja še temeljna ekonomsko-poslovna 

znanja, razvijati analitično mišljenje, 

organizacijsko-vodstvene sposobnosti, 

sposobnosti skupinskega povezovanja, 

pridobiti podjetne lastnosti in vodstvene 

spretnosti;



2. Tehniška gimnazija
· razvijati naravoslovno-tehniško mišljenje
· naučiti se uporabljati različne vire informacij
· razvijati veselje in interes za naravoslovje, strojništvo, 
elektrotehniko, računalništvo, biologijo, kemijo, 
mikrobiologijo, biotehnologijo, gradbeništvo, arhitekturo, 
urbanizem
· razvijati sposobnosti, ki so pomembne zlasti za študij 
naravoslovnih, tehniških smeri.

3. Umetniška gimnazija
poleg splošnega znanja poudarek na vrsti umetnosti 

(likovna, dramska, ples, glasbeni inštrument)

STROKOVNE GIMNAZIJE



POKLICNI TEČAJ

Značilnosti:
· traja 1 leto,

· zaključi se s poklicno maturo.

POGOJ: 

- zaključen 4. letnik gim ali srednje strokovne izobrazbe.

PROGRAMI POKLICNIH TEČAJEV: Ekonomski tehnik, 
tehnik računalništva, gastronomsko-turistični tehnik, 

vzgojitelj predšolskih otrok



MATURITETNI TEČAJ

Značilnosti:
· traja 1 leto,

· zaključi z maturo.

POGOJ: 

-zaključeno srednje poklicno, strokovno izobraževanje, ALI 

- zaključen 3. letnik gimnazije z 1 letnim pavziranjem, ALI

-zaključena 4. letnik Waldorfske gim, ALI

- zaključena osnovna šola in opravljen preizkus znanja na 
ravni 3. letnika gim.

· 



ZASEBNE SREDNJE ŠOLE

 Ustanovitelj je podjetje, cerkev.

 Imajo šolnino.

 Imajo lahko svoje predmete, posebnosti.



ZASEBNE SREDNJE ŠOLE

 ERUDIO izobraževalni center,

 Waldorfska gimnazija,

 Gimnazija Želimlje,

 Škofijska gimnazija,



POSEBNOSTI

 Kreditni sistem: 
NPI: 120 kr. točk

SPI: 180-240 kr. točk

SSI: 240-300 kr. točk

 Moduli: programska 
enota vsebin in ciljev; 
nacionalna poklicna 
kvalifikacija



 Odprti kurikulum: uresničevanje ciljev na 
regionalni in lokalni ravni. Razvijajo praktične 
veščine, strokovno teorijo, ključne kompetence; 
dodatni strokovni moduli, praktični pouk.



I.

 Zaključene ocene OBVEZNIH predmetov v 7., 8. 

in 9. r. - SKUPAJ max 175 točk

 Če se bo v 1. oz. 2. krogu izbirnega postopka na 

posamezni šoli na SPODNJI meji pojavilo več 

kandidatov z istim št. točk, se izbira med njimi 

opravi na podlagi dosežkov na NPZ iz SLJ in 

MAT v 9.r

II.

MERILA ZA IZBIRO V PRIMERU 

OMEJITVE VPISA V PROGRAME



POSEBNI POGOJI ZA VPIS

 posebna nadarjenost, znanje oz. 

spretnosti (um. gim., teh. oblikovanja, fotografski 

teh., zobotehnik),

 psihofizične sposobnosti (zdrav. potrdilo),

 športni dosežki (športni odd. na gim; A, B in C 

status).



POKLICNA PODROČJA



 Prodajalec.

 Administrator.

 Ekonomski tehnik.

E K O N O M I J A



ELEKTROTEHNIKA IN 

RAČUNALNIŠTVO

 pomočnik v 

tehnoloških procesih, 

 elektrikar, 

 elektrotehnik, 



 tehnik elektronskih 

komunikacij, 

 računalnikar, 

 tehnik računalništva.



FRIZERSKE STORITVE

 frizer



GEOTEHNIKA IN RUDARSTVO

 geostrojnik rudar, 

 geotehnik.



 splošna,

 klasična, 

 strokovna.

GIMNAZIJA



GOSTINSTVO IN TURIZEM

 gastronom hotelir 

(kuhar, natakar),

 gastronomsko –

turistični tehnik. 

http://www.stoletne-gostilne.si/img/gostilne/rajh/images/kuhar-rajh.jpg


GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJA

 pomočnik pri 

tehnologiji gradnje, 

 upravljalec težke 

gradbene 

mehanizacije, 

 zidar,



GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJA

 pečar-polagalec 

keramičnih oblog, 

 kamnosek, 



 slikopleskar -

črkoslikar, 

 dimnikar, 



 tesar, 

 izvajalec 

suhomontažne 

gradnje, 



 gradbeni tehnik, 

 geodetski tehnik.



LESARSTVO

 obdelovalec lesa, 

 tapetnik, 

 mizar, 

 lesarski tehnik.



KEMIJA

 kemijski tehnik



KMETIJSTVO

 cvetličar, 

 vrtnar, 

 gozdar, 

 gospodar na 

podeželju,



 hortikulturni tehnik, 

 gozdarski tehnik, 

 kmetijsko-podjetniški 

tehnik.



MEHATRONIKA

 mehatronik operater, 

 tehnik mehatronike.



OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJA

 tehnik oblikovanja,

 fotografski tehnik, 

 aranžerski tehnik.



PREDŠOLSKA VZGOJA

 vzgojitelj predšolskih 

otrok



PROMET IN ZVEZE

 logistični tehnik



STEKLARSTVO IN OPTIKA

 tehnik steklarstva,

 tehnik optik.



STROJNIŠTVO IN METALURGIJA

 oblikovalec kovin - orodjar, 

 klepar-krovec, 

 inštalater strojnih inštalacij, 



 avtoserviser, 

 avtokaroserist, 

 mehanik kmetijskih in 

delovni strojev,

 metalurg,



 metalurški tehnik,

 strojni tehnik,

 plovbni tehnik,

 ladijski strojni tehnik.



TEKSTIL IN USNJE

 preoblikovalec 
tekstilij, 

 izdelovalec oblačil, 

 ustvarjalec modnih 
oblačil.



TISKARSTVO IN MEDIJI

 grafični tehnik,

 medijski tehnik.



VAROVANJE OKOLJA, LJUDI

 okoljevarstveni tehnik,

 naravovarstveni 

tehnik, 



 tehnik varovanja.



ZDRAVSTVO, FARMACIJA, 

KOZMETIKA

 bolničar negovalec, 

 zdravstvena nega, 

 farmacevtski tehnik,



 kozmetični tehnik, 

 zobotehnik, 

 tehnik laboratorijske 

biomedicine.



ŽIVILSTVO IN VETERINA

 pomočnik v biotehniki 

in oskrbi, 

 pek, 

 slaščičar, 

 mesar,



 živilsko prehranski 

tehnik, 

 veterinarski tehnik.



V A J A 1



1. Kaj delate? Kakšen je vaš poklic?

2. Kakšna dela so vam všeč?

3. Kateri poklici se vam zdijo najbolj pomembni?

4. Kateri poklici se vam zdijo najmanj 

potrebni, uporabni?

5. Kaj rad počne vaš otrok, o čem razmišlja?

6. Kaj menite, da bi vaš otrok rad postal v življenju? Katero 

delo bi z veseljem opravljal v življenju?

7. Se z otrokom pogovarjate o tej temi? Če da, o čem 

govorite? Če ne, kaj so razlogi za to?



V I R I

 https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

 www.mojaizbira.si/

 https://karierniplac.si/

 https://slovenskesrednjesole.si/

 https://www.ess.gov.si/ncips/opisi-poklicev

 www.os-brinje.si

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/
http://www.mojaizbira.si/
https://karierniplac.si/
https://www.ess.gov.si/ncips/opisi-poklicev
http://www.os-brinje.si/


 Brošure SŠ, Zavod za zaposlovanje

 Institucije: CIPS, ZRSS, srednje šole

 Urad za delo Grosuplje

 Prijatelji, družinski člani, svetovalni delavci

 www.cpi.si/

 www.dijaskisvet.si/

http://www.cpi.si/

