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Dijak poklicne šole 

 Konkreten, praktičen 

 Ročno spreten 

 Zanimajo ga praktične stvari in konkretni 

rezultati 

 Izobraževanje ga ne zanima preveč, 

čeprav je lahko učno zelo uspešen 

 V življenju ima konkretne cilje 

 Poklicno je precej profiliran 



Dijak srednje strokovne šole 

 Zanima ga široko znanje, a na ozkem 

področju 

 Konkreten, praktičen 

 Rad dela stvari, kjer vidi rezultate svojega 

dela 

 Učno uspešen 

 Dobre učne navade 

 Delno poklicno profiliran 



Dijak gimnazije 

 Ima veliko različnih interesov 

 Rad se poglablja v stvari 

 Ni zadovoljen s površnimi informacijami 

 Razvito abstraktno mišljenje 

 Dobre učne navade 

 Dobre ocene v OŠ 

 Poklicno ni profiliran 



Dogodki 
 Informativni dnevi (petek, 14. in sobota, 15. 2. 

2020) 

 Informativa – sejem izobraževanja in poklicev 
na Gospodarskem razstavišču (petek 24. in 
sobota 25. 1. 2020 od 9. do 18. ure) 

 Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva 
(lani: četrtek, 28.11.2019, od 16.30. več kot 
4.500 udeležencev je obiskalo 300 podjetij po 
celotni Sloveniji)  

 Obrtna pot 



Spremembe v zakonodaji 

 S šolskim letom 2019/20 se je spremenilo 
sledeče: 

 Status dijaka le toliko časa kot traja 
program + 1 leto za morebitno ponavljanje 
+ 1 leto za morebiten prepis 

 Učenci z odločbami bodo morali zbrati 90 % 
točk spodnje meje 

 Preizkus nadarjenosti npr. na ljubljanskem 
konservatoriju ne bo veljal tudi na 
mariborskem 



Štipendije in vajeništvo 
 Zoisova štipendija (vir: Javni štipendijski, 

razvojni, invalidski in preživninski sklad RS) 

 

 Štipendija za deficitarne poklice (vir: spletno 
stran Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti) 

 

 Kadrovska štipendija (različni delodajalci) 

 

 VAJENIŠTVO (vir: Gospodarska zbornica 
Slvoenije) 

 

 



Zoisova štipendija: 
 Za pridobitev Zoisove štipendije morajo vlagatelji 

poleg splošnih pogojev izpolnjevati tudi posebne 
pogoje: 

  izkazati vsaj en izjemni dosežek (letos 4,5 točk; 
zlato priznanje 5 točk in srebrno 2 točki) IN hkrati 

  ustrezen šolski uspeh ali drugo posebno merilo 
(lani povprečna ocena 4,93). 

 

 Rok za oddajo vlog za dijake je bil letos do 6. 9. 
2019. 

 
 Na razpolago je 3.000.000,00 € 

 

 



Štipendija za deficitarne 

poklice 
 Namen štipendij za deficitarne poklice je spodbujanje mladih 

za izobraževanje za tiste poklice, za katere je na trgu zaznati 

razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih 

kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest.  

 Štipendija znaša 102,40 € mesečno.  

 Prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino 

otroškega dodatka in na višino plačila dohodnine. 

 Dijak lahko istočasno prejema državno/Zoisovo štipendijo. 

 Dijaki, ki v šolskem letu 2019/2020 obiskujejo 1. letnik srednjega 

poklicnega izobraževanja, so vlogo za pridobitev štipendije za 

deficitarne poklice oddali od 15. junija do vključno 20. 

septembra 2019. Čas oddaje vloge ni merilo za pridobitev 
štipendije. 



V razpisu za šolsko leto 2019/2020 so imeli možnost 

pridobitve štipendije dijaki, ki so se v tem šolskem letu 

prvič vpisali v 1. letnik sledečih izobraževalnih 

programov : 

kamnosek 

mehatronik operater 

izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij 

inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij 

oblikovalec kovin orodjar/orodjarka 

elektrikar/elektrikarka 

avtokaroserist/avtokaroseristka 

pek/pekarka 

slaščičar/slaščičarka 

mesar/mesarka 

tapetnik/tapetničarka 

mizar/mizarka 

zidar/zidarka 

tesar/tesarka 

klepar-krovec/kleparka-krovka 

izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje 

slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka 

pečar– polagalec keramičnih oblog / pečarka-polagalka keramičnih oblog 

gozdar/gozdarka 

dimnikar/dimnikarka 

steklar/steklarka 



Vajeništvo: 

 V šolskem letu 2017/2018 so v Sloveniji 

pričeli s poskusnim uvajanjem vajeništva v  

 Letos v osrednjeslovenski regiji: na Srednji 

gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli 

(smer kamnosek in smer zidar) ter na 

Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad 

(smer oblikovalec kovin – orodjar, smer 

papirničar ter smer mehatronik operater ) 

 

 



Posebnosti: 
 Vsaj 50% vajeništva se izvede kot praktično 

usposabljanje z delom pri delodajalcu 

 

 Vajeniška nagrada: 

 Za 1. letnik: 250€/mesec 

 Za 2. letnik: 300€/mesec in 

 Za 3. letnik: 400€/mesec 

  

 Vajeniška nagrada ne vpliva na družinske prejemke 

(otroški dodatek, državna štipendija,…) 

 

 Razpis vajeniških mest bo objavljen do januarja 2020 

 

  



Moj nasvet 

 Razvijanje interesov, prostočasnih 

dejavnosti,… 

  IN 

 Počitniško delo 

 

 Osnovni pogoji za delo dijakov so: 

- dijak mora imeti status, 

- starost več kot 15 let  

 

 



Delavec, ki še nima 18 let, ne 

sme opravljati del: 

 ponoči med 22. uro in šesto uro naslednjega dne,  

 

 v primerih opravljanja dela  s področja kulturne, 

umetniške, športne in oglaševalne dejavnosti pa 

med 24. in četrto uro naslednjega dne. 

 

 dela, ki se opravlja pod zemljo ali pod vodo,  

 

 dela, ki objektivno presega njegove telesne in 
psihološke sposobnosti… 


