
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. RAZRED 

 

DELAVNICA oz. PREDAVANJE ČAS/MESEC 

To sem jaz November 

Moji interesi December 

Moje sposobnosti Februar 

Katere poklice poznam? Marec - maj 

 

8. RAZRED 

 

DELAVNICA oz. PREDAVANJE ČAS/MESEC 

Dejavniki poklicnega izbora November, 
december, 
januar 

To bo moj poklic Vse šolsko leto 

Tržnica poklicev 22. januar 2019 

 

 

 

 



9. RAZRED 

 

V 9. razredu se poleg delavnic oz. predavanj pri urah oddelčne skupnosti izvedejo tudi 

druge aktivnosti, ki se nanašajo na celoten postopek vpisa učencev v srednje šole. 

 

DELAVNICA/PREDAVANJE/AKTIVNOST ČAS/MESEC 

- Iskanje lastnih interesov, 

- odkrivanje želja z uporabo programa 

www.mojaizbira.si, 

- delo z računalniškim programom KAM IN 

KAKO. 

Oktober, november, 

december 2018 

- Vprašalnik o poklicni poti, 

- seznanjanje učencev s pomembnimi 

informacijami glede nadaljnjega šolanja. 

November,  december 

2018 

- Individualno svetovanje učencem in staršem. Vse šolsko leto 

- Tržnica poklicev. 22. januar 2019 

- Informativna dneva na srednjih šolah in v 

dijaških domovih. 
15. in 16. februar 2019 

- Izpolnjevanje prijav za vpis v srednje šole. Marec 2019 

- Informacije za pridobitev štipendij. Junij 2019 

   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mojaizbira.si/
http://www.ess.gov.si/ncips/cips/kam_in_kako
http://www.ess.gov.si/ncips/cips/kam_in_kako
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/pdf/obrazci/Prijava_vpis_srednje.pdf
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/


 

 

 

DELAVNICA/PREDAVANJE/AKTIVNOST ČAS/MESEC 

Predavanje za starše 9. razredov:  

- pregled programa poklicne orientacije in 

rokovnik za vpis v srednje šole; 

- vloga staršev pri izbiri poklicne poti; 

- programi srednješolskega izobraževanja; 

- najbolj iskani poklici in viški na trgu dela; 

- merila za izbiro v primeru omejitve vpisa; 

- informativni dnevi; 

- štipendije; 

- uporabne spletne strani. 

22. januar 2019 

Tržnica poklicev 22. januar 2019 

Individualno svetovanje učencem in staršem. Vse šolsko leto 

   

 

VSI POMEMBNI ROKI bodo objavljeni ob objavi rokovnika in ob izzidu razpisa za vpis v 

srednje šole za šolsko leto 2019/2020. 

 

 

 

 

 

 

MINISTRSTVO ZA 
IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST, 
KULTURO IN ŠPORT 
 
 

Tukaj med številnimi informacijami najdete tudi: 

 srednješolski programi vključno s predmetniki; 

 pravilnik o vpisu; 

 informacije o vpisu v srednje šole za šolsko 
leto 2018/19; 

 arhiv podatkov o omejitvah vpisa na srednjih 
šolah (glej spodaj); 

 obrazci, ki se uporabljajo ob prijavi in vpisu v 
srednje šole. 

MOJA IZBIRA Spletno mesto www.mojaizbira.si obsega 
najpomembnejše informacije o poklicih in 

http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2012/programi/index.htm
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/vpis/Pravilnik_vpis_srednje_6_2_08.pdf
http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/
http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/
http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/#c17947
http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/#c17947
http://www.mojaizbira.si/


 

izobraževanju. 

Brskate lahko med: 

 opisi srednjih šol; 

 opisi programov ali poklicev; 

 poklicni kažipot; 

 igraš igro o svojih interesih ... 

ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE 

 

Na spletni strani E-svetovanje Zavoda za 
zaposlovanje lahko preučite Trg dela - zaposljivost 
izbranih poklicev ali izobrazbe. 

SREDNJEŠOLSKI VPISNIK 

 

Na strani http://www.srednjesolskivpisnik.si/ najdeš 
med drugim: 

 mnenja dijakov o šolah; 

 dijaški domovi; 

 štipendije; 

 deficitarni poklici in služba. 

FILTERNET 

 

Na spletni strani http://www.filternet.si/ss/ so 
informacije o srednjih šolah, predvsem so zanimive 
ocene in mnenja dijakov. 

 

RTV SLOVENIJA - ARHIV TV 
ODDAJ 

Na strani http://tvslo.si/ najdete arhiv oddaj TO BO 
MOJ POKLIC, kjer je predstavljenih veliko poklicev 
na zanimiv način. 

 

JAVNI SKLAD RS ZA RAZVOJ 
KADROV IN ŠTIPENDIJE 

 

Na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj 
kadrov in štipendije najdete informacije o Zoisovih, 
državnih in kadrovskih štipendijah.  

 

 

 

 

 

http://www.mojaizbira.si/igrica/
http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/TrgDela/
http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/TrgDela/
http://www.srednjesolskivpisnik.si/
http://www.filternet.si/ss/
http://tvslo.si/
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/

