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PoljanecPoljanec – je druźabno, ekstravertirano bitje, ki najbolj uźiva v druźenju s 
pripadniki svojega rodu. 

Hierarhično ga razv rˇčamo v deblo srednjeˇolcev,srednjeˇolcev, poddeblo gimnazijcev,gimnazijcev, razred 
źurerjev,źurerjev, red lenivcevlenivcev ter druźino iznajdljivceviznajdljivcev (glavna značilnost družine je 
sposobnost pridobivanja kvalitetnih ocen z malo dela).

Rod Poljancev se deli tudi na nekaj različnih v rst: Rod Poljancev se deli tudi na nekaj različnih v rst: 

Pravi Poljanec,Pravi Poljanec, ki je najbolj zaveden in tipičen predstavnik svojega rodu;

Pridni Poljanec,Pridni Poljanec, ki je nadpovprečno uspeˇen v ˇoli, ter njegovo socia lno źiv ljenje 
zato niti ne trpi močno;

Poljanec fazan,Poljanec fazan, ki je źe neobdelano bitje (mladič), ter ga čaka trnova pot 
razvoja v drugo v rsto;

Kvazi Poljanec,Kvazi Poljanec, ki predstav lja manjˇino (pod 1 % vseh pripadnikov rodu), ter 
je zaradi velikih karakternih razlikovanj (tudi po svoji źelji) rahlo izobčen od 
pripadnikov drugih v rst;

Wannabe Poljanec,Wannabe Poljanec, ki je bitje, uv rˇčeno v drug razred (druge gimnazije) ali 
celo deblo (osnovnoˇolec), vendar je na dobri poti k temu, da postane Poljanec; 

Poljanec-profesor,Poljanec-profesor, ki je avtoritativno bitje, vseeno pa vedno priprav ljen na 
pogovor in tudi druźenje s pripadniki zgoraj navedenih v rst. 

Poljanec je ponosenPoljanec je ponosen na svojo pripadnost, ˇolo (ter njen znak in himno) in 
se občasno rad poˇali na račun pripadnikov nekaterih drugih razredov 
(gimnazijcev drugih ˇol).

Poljanec čuti neverjetno pripadnostPoljanec čuti neverjetno pripadnost skupini, zato se vsi pripadniki poznajo 
vsaj po videzu in funkcionirajo kot velika druźina, to pa pripomore k veliki 
povezanosti posameznikov rodu. 

Poljanec je inovativno in kreativno bitje,Poljanec je inovativno in kreativno bitje, zato dosega lepe uspehe na področjih 
kulture, umetnosti, novinarstva in na mnogih drugih področjih. 

DEFINICIJA POLJANCADEFINICIJA POLJANCA

Iz dijaške spletne strani…

Gimnazija Poljane je bila ustanovljena davnega leta 1889 kot 
nižja gimnazija, višja gimnazija je postala nekaj let kasneje in 
prav letos praznuje svojo 120 letnico. Danes je ena od petih 
gimnazij v Sloveniji, ki izvaja dva splošna gimnazijska 
programa, program gimnazije in program klasične 
gimnazije. Vpisujemo 6 oddelkov gimnazije in 2 oddelka 
klasične gimnazije. Oba omogočata pripravo na maturo iz 
vseh splošnoizobraževalnih maturitetnih predmetov. 

PROGRAM GIMNAZIJA ima obvezni in izbirni del. Obvezni 
del je enak na vseh gimnazijah. Dijak ob vpisu na Gimnazijo 
Poljane lahko izbira drugi tuji jezik. Šola ponuja kar 
šest modernih tujih jezikov (ob angleščini še francoščino, 
italijanščino, nemščino, ruščino in španščino). 

V 2. in 3. letniku so v programu gimnazija tri ure tedensko 
nerazporejene. Namenjene so izbirnim predmetom. 
Predmete določi šola. Gimnazija Poljane  tako v izbirnem 
delu izvaja  tri usmeritve. Dijak izbere ustrezno usmeritev 
ob koncu 1. letnika.

• Jezikovno usmeritev (v 2. in 3. letniku so 3 ure 
tedensko namenjene tretjemu tujemu jeziku. Dijaki zbirajo 
med 5 tujimi jeziki: fr, it, ru, šp, ne),  

• Naravoslovno usmeritev ( po ena ura tedensko v 2. in 
3. letniku so dodane bi, fi in ke),

• Naravoslovno z retoriko (v 2. letniku je ena ura dodana 
bi, fi in ke, v 3. letniku pa 3 ure retoriki). 

PROGRAM KLASIČNA GIMNAZIJA
Klasična gimnazija je program namenjen ambicioznim 
dijakom. Dijak ima eno uro pouka tedensko več, uči se 
latinščino, več ur je namenjeno zgodovini in filozofiji. Hkrati 
je to lahko tudi najbolj jezikovni program. 

Ob angleščini in latinščini, ki sta obvezni, dijak ob vpisu 
izbere drugi tuji jezik (nemščino, francoščino ali 
španščino). 

V klasični gimnaziji je pouk naravoslovja obvezen le v prvih 
dveh letih. V tretjem letniku so 4 ure tedensko nerazporejene.  
Dijak lahko izbere:

• četrti jezik, ki se ga uči 4 ure tedensko, 
• dva naravoslovna predmeta (bi, fi ali ke) po dve uri 

tedensko,
• en naravoslovni (bi, fi ali ke) in en družboslovni 

predmet (zgu ali retorika) po dve uri tedensko. 

Gimnazija Poljane nudi organizirano pripravo na maturo 
iz slovenščine, matematike, angleščine, nemščine, 
francoščine, italijanščine, španščine, ruščine, latinščine, 
zgodovine, geografije, sociologije, psihologije, filozofije, 
biologije, kemije, fizike in zgodovine umetnosti in informatike.



Veliko brucov zaradi pomanjkanja prostora ne dobi mesta v državnih študentskih domovih. 
Rešitev so zasebne študentske hiše, kjer je tudi nivo bivanja višji. Najemanje sob za novo 
študijsko leto se vsako leto prične že po informativnih dnevih, zato si študenti najboljše sobe v 
Ljubljani vsako leto ogledajo in rezervirajo že v mesecu februarju ali marcu.  

Vse sobe imajo klasičen ali francoski balkon ter velike 
steklene površine, kar naredi sobe svetle in prijazne 
za študij. 
Študentska Hiša Šiška ima status mirnih sob, kar 
pomeni, da je v hiši zagotovljen mir za študij in počitek 
vse dni v tednu. Namenjena je študentom, ki iščejo 
kakovostno in urejeno okolje. 
Sobe so popolnoma opremljene. V vsaki bivata dva 
ali trije študenti. 

Mogenas Mladinski Mediji 

Študentska Hiša Šiška v Ljubljani 
Mirne študijske sobe za uspešne študente.Mirne študijske sobe za uspešne študente.  

kakovostne sobe, izbrani sostanovalci (uspešni študenti)
vsa infrastruktura v bližini; bus, trgovina, bankomat, restavracija, pizzerija, fitness, 
sauna, lekarna, bar, bowling, nakupovalno središče, igrišče, zelene površine
hiter dostop do fakultet v Centru ter za Bežigradom (bus = 15 min do centra)
stroški so med najnižjimi v LJ in so za vašo varnost navzgor omejeni   

Vrednosti na mesec, na osebo: 

Soba za enega 250 € +str.* / os.
Soba za dva 150 € +str.* / os.
Velika soba Balkon za dva 180 € +str.* / os. 
Soba Balkon za tri 120 € +str.* / os.
(*povprečni mesečni stroški 90 € so znani vnaprej)
Cene in ostale informacije so informativne in se lahko spremenijo. 

Za ogled in rezervacijo termina pokličite 
01 / 518 72 46, H.C. 01 / 518 72 45 ali 040 / 973 000 
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DRAGI SREDNJEŠOLCI IN STARŠI, 

PRI VSEBINAH SO NAM POMAGALI STROKOVNJAKI, 
KI SE JIM ZA POMOČ NAJLEPŠE ZAHVALJUJEMO:

Melanie Buhin, Študentski servis, d.o.o. (Pot do prvega 
dela preko napotnice) 

Veronika Gerbic, e-Študentski servis (Pot do prvega dela 
preko napotnice) 

Mateja Gornik Mrvar, Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport (Rokovnik za vpis v srednjo šolo, Vpis na 
srednjo šolo v 8 korakih) 

Nevenka Gramc Kolenc, samostojni svetovalec, 
Zavod RS za zaposlovanje (Odločitev za poklic, Karierno 
usmerjanje svetovalnih delavcev in podpora staršev pri izbiri 
srednje šole)

Majda Jus Ašič, univ. dipl. psih., certificirana EuroPsy 
psihologinja (15 vprašanj, ki jih zastavite na informativcih)

Branka Langerholc, mag. manag. izobr., ravnateljica,  
Dijaški dom in hostel Poljane (Ključni datumi za vpis v  
dijaški dom,  Domski red in pravila)

mag. Sabina Mrlak, Javni štipendijski, razvojni, invalidski 
in preživninski sklad RS (Zakaj izbrati deficitarni poklic)

Alenka Nagode, prof. soc. ped., šolska svetovalka iz 
Srednje ekonomske šole Ljubljana (15 vprašanj, ki jih 
zastavite na informativcih)

Polona Papler, Državni izpitni center   
(Rokovnik za vpis v srednjo šolo)

tudi letos smo za vas pripravili brezplačen priročnik 
Srednješolski Vpisnik 2023. Odnesite ga domov in skrbno 
preglejte. Srednješolski Vpisnik spravite na vidno mesto pri 
svoji pisalni mizi, da ga boste stalno uporabljali v naslednjih 
mesecih, ko se boste odločali za vpis na srednjo šolo, 
potrebovali štipendijo, se odločali za selitev v dijaški dom ter 
iskali odgovore na številna ostala vprašanja, ki se vam bodo 
porajala kot bodočemu dijaku. 

Veliko sreče pri izbiri prave šole!

Vaše uredništvo Srednješolskega Vpisnika 
& portala www.DijaskiSvet.si

Zahvaljujemo se podjetjem, ustanovam, vladnim 
organizacijam in strokovnjakom, ki so omogočili, da je 
priročnik Srednješolski Vpisnik za učence brezplačen. 
Ovitka ne plastificiramo, ker spoštujemo okolje.
Razvoj priročnika Srednješolski Vpisnik je omogočilo 
Študentsko društvo za razvoj medijev MiHeC.
Priročnik Srednješolski Vpisnik 2023, naklada: 23.000

Napake v tisku so možne, izdajatelj zanje ne odgovarja. 
Izjave avtorjev in intervjuvanih oseb ne odsevcajo stališč 
uredništva. Pri šolskih centrih z večjim številom šol 
so intervjuvani naključni dijaki različnih šol članic (ne 
nujno vseh) in ne odražajo mnenj le o eni šoli temveč o 
šolskem centru na sploh. Blagovne znamke in logotipi so 
last oglaševalcev. Vse pravice so pridržane. Kakršnokoli 
razmnoževanje, fotokopiranje ali reproduciranje vsebin v 
celoti ali po delih brez dovoljenja izdajatelja je prepovedano.

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik, psihoterapevtka 
(Odločitev za poklic, Karierno usmerjanje svetovalnih 
delavcev in podpora staršev pri izbiri srednje šole)

Špela Pucelj, svetovalna delavka, Jegličev dijaški dom 
(Ključni datumi za vpis v dijaški dom,  Domski red in pravila)

Ana Žemva Novak, samostojna svetovalka, 
Gospodarska zbornica Slovenije, Služba za razvoj kadrov 
in izobraževanje (Vajeniški način izobraževanja)

Helena Žnidarič, Center RS za poklicno izobraževanje 
(Razlikovanje srednješolskih izobraževalnih programov)

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, Direktorat za trg dela in zaposlovanje 
(december 2022) (Štipendije za dijake)

Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za trajnostno 
mobilnost in prometno politiko (december 2022) (Uredite 
si subvencioniran prevoz)

Veliko brucov zaradi pomanjkanja prostora ne dobi mesta v državnih študentskih domovih. 
Rešitev so zasebne študentske hiše, kjer je tudi nivo bivanja višji. Najemanje sob za novo 
študijsko leto se vsako leto prične že po informativnih dnevih, zato si študenti najboljše sobe v 
Ljubljani vsako leto ogledajo in rezervirajo že v mesecu februarju ali marcu.  

Vse sobe imajo klasičen ali francoski balkon ter velike 
steklene površine, kar naredi sobe svetle in prijazne 
za študij. 
Študentska Hiša Šiška ima status mirnih sob, kar 
pomeni, da je v hiši zagotovljen mir za študij in počitek 
vse dni v tednu. Namenjena je študentom, ki iščejo 
kakovostno in urejeno okolje. 
Sobe so popolnoma opremljene. V vsaki bivata dva 
ali trije študenti. 

Mogenas Mladinski Mediji 

Študentska Hiša Šiška v Ljubljani 
Mirne študijske sobe za uspešne študente.Mirne študijske sobe za uspešne študente.  

kakovostne sobe, izbrani sostanovalci (uspešni študenti)
vsa infrastruktura v bližini; bus, trgovina, bankomat, restavracija, pizzerija, fitness, 
sauna, lekarna, bar, bowling, nakupovalno središče, igrišče, zelene površine
hiter dostop do fakultet v Centru ter za Bežigradom (bus = 15 min do centra)
stroški so med najnižjimi v LJ in so za vašo varnost navzgor omejeni   

Vrednosti na mesec, na osebo: 

Soba za enega 250 € +str.* / os.
Soba za dva 150 € +str.* / os.
Velika soba Balkon za dva 180 € +str.* / os. 
Soba Balkon za tri 120 € +str.* / os.
(*povprečni mesečni stroški 90 € so znani vnaprej)
Cene in ostale informacije so informativne in se lahko spremenijo. 

Za ogled in rezervacijo termina pokličite 
01 / 518 72 46, H.C. 01 / 518 72 45 ali 040 / 973 000 
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SREDNJE SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE 

GIMNAZIJA

Trajanje: 4 leta
Zaključek: splošna matura
Vpisni pogoji: uspešno končana osnovna šola, če je 
predpisano s programom, pa morate izpolnjevati še 
posebne pogoje (psihofizična sposobnost, posebna 
nadarjenost, športni dosežki).

RAZLIKOVANJE SREDNJEŠOLSKIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV

ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO
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• 16. januar 2023: izid razpisa za vpis v srednje šole 
in dijaške domove, objava na internetu  
(www.mizs.gov.si) 

FEBRUAR

• 17. in 18. februar 2023: informativni dnevi v 
srednjih šolah in dijaških domovih

MAREC

• 2. marec 2023: prijava za opravljanje preizkusa 
posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za 
kandidate, ki se želijo vpisati v programe, kjer je 
to posebni vpisni pogoj, ter posredovanje dokazil 
o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za 
programe Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)

• 10.–20. marec 2023: opravljanje preizkusov 
posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti

APRIL

• 3. april 2023: zadnji rok za oddajo prijavnice za vpis 
v 1. letnik srednjih šol za šolsko leto 2023/24

• 7. april 2023 do 16. ure: javna objava številčnega 
stanja prijav za vpis v srednje šole (objava na 
internetu – www.mizs.gov.si).

• 19. april 2023: javna objava sprememb obsega 
razpisanih mest (zmanjšanja) in stanja prijav za 
vpis v srednje šola za šolsko leto 2023/24  
(www.mizs.gov.si)

• 24. april 2023 do 14. ure: do tega datuma imate 
možnost morebitnih prenosov prijav za vpis v 
srednje šole

MAJ

• 4. maj 2023: NPZ iz slovenščine ali italijanščine ali 
madžarščine

• 8. maj 2023: NPZ iz matematike
• 10. maj 2023: NPZ iz tretjega predmeta (tuji jezik, 

biologija, zgodovina, šport)
• 16. maj 2023: rok za prijavo za vpis učencev, ki so se 

zadnje šolsko leto izobraževali v tujini, in dijakov 
1. letnikov, ki se želijo preusmeriti v drug program 
in ponovno vpisati v 1. letnik (preusmerjenci – 
samo na šole brez omejitve vpisa)

• 24. maj 2023: obveščanje srednjih šol o 
omejitvah in spremembah obsega razpisanih 
mest (morebitno povečanje), javna objava 
omejitev vpisa (www.mizs.gov.si)

• 29. maj 2023: obveščanje prijavljenih kandidatov 
o omejitvah vpisa s strani srednjih šol, kjer imajo 
oddano prijavnico

• 31. maj 2023: seznanitev učencev z dosežki NPZ 
v 9. razredu

JUNIJ

• 31. maj–2. junij 2023: uveljavljanje pravice do 
vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne  
naloge NPZ

• 15. junij 2023: razdelitev zaključnih spričeval in 
obvestil o dosežkih na NPZ učencem 9. razreda

• 16. do 21. junij 2023 do 14. ure: vpis oziroma 
izvedba 1. kroga izbirnega postopka 

• 21. junij 2023 do 15. ure: objava rezultatov prvega 
kroga izbirnega postopka na srednjih šolah in 
seznanitev kandidatov, ki v 1. krogu niso bili 
uspešni z možnostmi v 2. krogu 

• 21. junij 2023 do 16. ure: objava spodnjih mej
1. kroga izbirnega postopka (www.mizs.gov.si) 

• 23. junij 2023 do 15. ure: rok za prijavo 
kandidatov za 2. krog izbirnega postopka (samo 
neizbrani v 1. krogu)

• 29. junij 2023 do 15. ure: objava rezultatov   
2. kroga izbirnega postopka

• 30. junij 2023 do 14. ure: vpis kandidatov, ki so bili 
uspešni v 2. krogu izbirnega postopka

JULIJ

• 3. julij 2023 do 15. ure: objava še prostih mest za 
vpis na srednjo šolo

AVGUST

• 31. avgust 2023: do tega datuma se lahko 
kandidati še kadarkoli vpišejo na srednjih šolah, 
kjer imajo še prosta mesta

Vira: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Državni 
izpitni center.

Kam naprej? Opravljena splošna matura omogoča vpis na 
vse obstoječe univerzitetne študijske programe in študijske 
programe višjega ter visokega strokovnega izobraževanja.

Vrste gimnazij: 
Poleg splošne gimnazije poznamo še:  
• klasično gimnazijo: obvezni predmet je latinščina, 

poudarek je na humanističnih predmetih, 
• gimnazijo s športnim oddelkom: različica splošne 

gimnazije s poudarkom na športni vzgoji. 
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Recenzija: H
elena Žnidarič, Center RS za poklicno izobraževanje

Pridobljena izobrazba je enakovredna štiriletnemu 
strokovnemu oz. tehniškemu izobraževanju.

Kam naprej? Z opravljeno poklicno maturo se lahko 
vpišete na višješolske in visokošolske strokovne 
programe, z dodatnim izpitom iz izbranega predmeta 
splošne mature, pa se lahko vpišete tudi v določene 
univerzitetne študijske programe.

Izobraževalni programi: avtoservisni tehnik, ekonomski 
tehnik, elektrotehnik, frizerski tehnik (nov program), 
gastronomski tehnik, geotehnik, gradbeni tehnik, grafični 
tehnik, hortikulturni tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, 
lesarski tehnik, logistični tehnik, strojni tehnik, tehnik 
mehatronike, tehnik računalništva, tehnik steklarstva, 
tehnik varovanja, ustvarjalec modnih oblačil, tehnik 
zdravstvene nege, živilsko prehranski tehnik.

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (SPI)

Trajanje: 3 leta
Zaključek: zaključni izpit (pisni in ustni izpit iz 
slovenščine in izdelek oz. storitev z zagovorom) 
Vpisni pogoji: uspešno končana osnovna šola ali 
program NPI.

Kam naprej? Lahko se vpišete v programe poklicno-
tehniškega izobraževanja (PTI), po določenem številu 
let delovnih izkušenj pa lahko opravljate tudi mojstrski, 
delovodski ali poslovodski izpit.

Izobraževalni programi: administrator, avtokaroserist, 
avtoserviser, bolničar-negovalec, cvetličar, dimnikar, 
elektrikar, frizer, gastronomske in hotelirske storitve-, 
geostrojnik-rudar, gospodar na podeželju, gozdar, 
grafični operater, inštalater strojnih instalacij, izdelovalec 
kovinskih konstrukcij, izdelovalec oblačil, izvajalec 
suhomontažne gradnje, kamnosek, klepar – krovec, 
mehanik kmetijskih in delovnih strojev, mehatronik 
operater, mesar, metalurg, mizar, mlekar, oblikovalec 
kovin – orodjar, papirničar, pečar – polagalec keramičnih 
oblog, pek, polagalec talnih oblog, računalnikar, slaščičar, 
slikopleskar – črkoslikar, steklar, strojni mehanik, tapetnik, 
tesar, trgovec, upravljalec težke gradbene mehanizacije, 
voznik, vrtnar, zidar, zlatar, živilec. 

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (NPI)

Trajanje: 2 leti
Zaključek: zaključni izpit (izdelek oz. storitev z 
zagovorom)
Vpisni pogoji: izpolnjena osnovnošolska obveznost in 
uspešno končanih najmanj sedem razredov devetletne 
osnovne šole. Vpišete se lahko tudi z zaključenim 
osnovnošolskim izobraževanjem, po prilagojenem 
izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim 
standardom.

Kam naprej? Po končanemu programu NPI se lahko 
vpišete v program srednjega poklicnega  (SPI) ali 
srednjega strokovnega izobraževanja (SSI).

Dijaki se usposobijo za različne poklice s področja tehnike, 
gradbeništva, biotehnike in preoblikovanja tekstilij. 
Izobraževalni programi: obdelovalec lesa, pomočnik 
pri tehnologiji gradnje, pomočnik v biotehniki in oskrbi, 
pomočnik v tehnoloških procesih, preoblikovalec tekstilij.

• gimnazijski izobraževalni programi zasebnih 
katoliških šol,

• gimnazijski izobraževalni program mednarodne 
mature (traja 2 leti; vpišeš se lahko po končanem 
2. letniku štiriletne srednje šole, če izpolnjuješ določene 
pogoje; zaključi se z mednarodno maturo), 

• Waldorfsko gimnazijo: izobraževanje po načelu 
waldorf pedagogike.

Strokovna gimnazija je lahko:
• tehniška: razvija tehniško mišljenje, spodbuja 

razumevanje kompleksne vzajemne povezave med 
razvojem naravoslovja, tehnike in družbe (strokovni 
izbirni predmeti), 

• ekonomska: poudarek na pridobivanju ekonomsko-
poslovnih znanj in organizacijskih sposobnosti, 

• umetniška gimnazija: omogoča izobraževanje v 
glasbeni, plesni, dramsko-gledališki in likovni smeri. 

SREDNJE STROKOVNO IN POKLICNO 
IZOBRAŽEVANJE 

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (SSI)

Trajanje: 4 leta
Zaključek: poklicna matura (obvezni predmeti: 
slovenščina in temeljni strokovno-teoretični predmet 
ter izbirni predmeti: tuji jezik ali matematika ter četrti 
predmet poklicne mature v obliki izdelka oz. storitve in 
zagovora)
Vpisni pogoji: uspešno končana osnovna šola ali 
program nižjega poklicnega izobraževanja (NPI).

Kam naprej? S poklicno maturo lahko izobraževanje 
nadaljujete na študijskih programih višjega in visokega 
strokovnega izobraževanja, z dodatnim izpitom iz 
izbranega predmeta splošne mature, pa se lahko vpišete 
tudi v določene univerzitetne študijske programe.

Izobraževalni programi: aranžerski tehnik, ekonomski 
tehnik, elektrotehnik, farmacevtski tehnik, fotografski 
tehnik, gastronomsko-turistični tehnik, geodetski tehnik, 
geotehnik, gozdarski tehnik, gradbeni tehnik, grafični 
tehnik, hortikulturni tehnik, kemijski tehnik, kmetijsko-
podjetniški tehnik, kozmetični tehnik, ladijski strojni 
tehnik, lesarski tehnik, logistični tehnik, medijski tehnik, 
metalurški tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni 
tehnik, plovbni tehnik, vzgojitelj predšolskih otrok, 
strojni tehnik, tehnik elektronskih komunikacij, tehnik 
laboratorijske biomedicine, tehnik mehatronike, tehnik 
oblikovanja, tehnik optik, tehnik računalništva, tehnik 
steklarstva, tehnik varovanja, ustvarjalec modnih oblačil, 
veterinarski tehnik, tehnik zdravstvene nege, zobotehnik, 
živilsko prehranski tehnik.

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (PTI)

Trajanje: 2 leti (nadgradnja SPI) 
Zaključek: poklicna matura (obvezni predmeti: 
slovenščina in temeljni strokovno-teoretični predmet 
ter izbirni predmeti: tuji jezik ali matematika ter četrti 
predmet poklicne mature v obliki izdelka oz. storitve in 
zagovora)
Vpisni pogoji: zaključen program srednjega poklicnega 
izobraževanja (SPI) 
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Osrednjeslovenska regija

SEZNAM SREDNJIH ŠOL IN GIMNAZIJ

Dijake srednjih šol in gimnazij po Sloveniji smo namesto 
vas vprašali, zakaj so se odločili za izbrano šolo, kako se na 
njej počutijo in kakšen odnos imajo s profesorji. Zanimalo 
nas je, katerim predmetom daje šola poudarek, za katere 
ocenjujejo, da so lažji in kateri težji, koliko časa namenijo 
učenju na dan in koliko pred ocenjevanji ter kje poiščejo 
učno gradivo. Mnenja so pripravljena na podlagi anket, ki 
so jih izpolnili dijaki tretjih ali četrtih letnikov. Anketiranje 
je potekalo v sodelovanju s številnimi srednjimi šolami 
po Sloveniji, zato se vsem sodelujočim najlepše 
zahvaljujemo za njihovo izjemno pomoč pri nastanku 

Srednješolskega Vpisnika. Pri šolskih centrih z večjim 
številom šol so intervjuvani naključni dijaki različnih šol 
članic (ne nujno vseh) in ne odražajo mnenj le o eni šoli 
temveč o šolskem centru na sploh. V uredništvu se vsako 
leto trudimo, da dobimo nove izjave dijakov, a v primeru, 
da na posamezni srednji šoli to ni možno, si pridržujemo 
pravico do objave lanske izjave ali pridobivanja anket na 
terenu. Priporočamo, da podane informacije upoštevate 
le okvirno. Vsem bodočim srednješolcem in njihovim 
staršem želimo veliko uspeha pri izbiri šole in uspešno 
nadaljevanje izobraževanja.

Dijaki, ki so odgovorili na anketni vprašalnik so zapisali, 
da so jih k vpisu prepričali ugled šole in dober šolski 
program za računalništvo ter pozitivne besede takratnih 
dijakov. Vpis bi naslednikom priporočili, saj so pridobili 
ogromno uporabnega in kakovostnega znanja. Svetujejo 
pa, da učenje vzamejo resno in delajo sproti, ker šola sodi 
med zahtevnejše. Osvojiš lahko zajetno mero znanja, 
delovnih izkušenj in je zato tudi primerno zahtevna 
glede na izobrazbo, ki jo pridobiš. Na šoli vlada prijetno, 
sproščeno ter tudi zabavno in strokovno vzdušje. Profesorji 
so do dijakov spoštljivi in profesionalni. Poleg odnosa s 
profesorji so kot močne prednosti šole izpostavili še učno 
snov in opremo. V vsakem letniku je en dan na teden pouk 

VEGOVA LJUBLJANA
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola 
in gimnazija Ljubljana

popoldne, takrat začenjajo okvirno ob 11.55 ali 12.45 in 
končajo ob 17.05 ali 17.55, metem ko dopoldanski pouk 
začenjajo ob 7.30 in končajo ob 14.20. Poudarek je na 
strokovnih predmetih ter matematiki in slovenščini. Med 
zahtevnejšimi so izpostavili matematiko, programiranje, 
slovenščino in fiziko. Rabljene učbenike lahko dobijo v 
knjižnici, stare teste od starejših kolegov, izvaja se program 
tutorstva. Glede sprotnega učenja so si mnenja deljena, 
nekateri se učijo sproti, še posebej je to pomembno pri 
programerskih predmetih, drugi pred preverjanji znanja. 
Večinoma se učijo tako, da ponovijo domače naloge, 
rešujejo stare teste ter si pripravijo zapiske. S pripravo na 
ocenjevanje začnejo večinoma do tri dni pred testom. 
Domačim nalogam namenijo povprečno od pol do ene ure 
dnevno. V prihodnosti se želijo zaposliti kot elektrotehniki, 
električarji in programerji (full-stack developer), ustvarjalci 
spletnih aplikacij, inženirji strojništva.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Na ekonomski gimnaziji je poudarek na maturitetnih 
predmetih, kar je vidno tudi v izjemnih rezultatih dijakov 
na maturi. Vzdušje na šoli je sproščeno in delovno hkrati, 
saj se dijaki izredno trudijo, da bi osvojili čim več znanja. 
Po drugi strani pa se profesorji, večinoma je mlad kolektiv, 
zavzemajo za pestre šolske ure in dijakom pomagajo preiti 
marsikateri izziv. Imajo korekten in profesionalen odnos. 
Na šoli poteka ogromno projektov (Anina zvezdica, Eko 
šola, šola ambasadorka Erazmus+, eTwinning), dogodkov 
(karierni dan, obiski podjetnikov, spoznavni vikend za 
1. letnike v mesecu septembru, ki omogoča novincem 
druženje z vrstniki), organiziranih ekskurzij, delovnih praks 
v tujini. Pri pouku si vestno zapisujejo, popoldne namenijo 
okoli pol do ene ure na dan za domače naloge. Iz zapiskov se 
učijo pred ocenjevanji, okoli tri dni, hkrati predelajo učbenik, 
pregledajo stare teste in ponavljajo naloge. Kot zahtevnejše 
predmete so izpostavili slovenščino zaradi obsežne 
vsebine, matematiko, kateri je treba nameniti veliko vaje, ter 
angleščino zaradi besedišča. Z urnikom so zadovoljni, saj je 
uravnoteženo zastavljen. Vprašani so kot pozitivno na šoli 
ocenili tudi sodobno opremljene laboratorije in računalniško 
učilnico ter prijetne kotičke za sprostitev med odmori. 

EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA Dijaki potrjujejo slogan šole »Podjetna, ponosna, 
Prešernova«, ki jim daje zanos, kakovostno ekonomsko 
podlago in uporabna znanja za življenje. Bodočim 
vrstnikom na programu ekonomski tehnik svetujejo 
obisk informativnih dni, saj se spominjajo, da so bili 
toplo sprejeti, predstavitev pa izjemno pozitivna, 
takoj so začutili prijazen odnos med profesorji in 
dijaki. Profesorji so izredno dostopni, predvsem pa 
prilagodljivi pri posameznikovih željah in prošnjah 
za pomoč. Vprašani menijo, da je poudarek na 
matematiki, gospodarstvu in poslovanju, nekaj več 
preglavic pa imajo pri slovenščini in angleščini. Težji 
predmeti so na urniku, ki poteka ob 8.00 do 14.50, lepo 
razporejeni čez teden. Učno gradivo dobijo od starejših 
generacij, učbenike si izposodijo v učbeniškem skladu. 
Pred ocenjevanji se učijo bolj intenzivno, okoli dva 
dni zadostuje, če si aktiven pri pouku in delaš sproti 
natančne zapiske. Ko utrjujejo vsebine za ocenjevanje 
vzamejo v roke zapiske, ponovno rešijo domače naloge 
in vaje iz delovnih zvezkov, nekateri večkrat ponavljajo 
snov skupaj s sošolci. Aktiven je tutorski program, 
tako se med generacijami povezujejo, si pomagajo in 
izmenjujejo gradiva.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.



01 200 67 30
www.presernova.si

www.facebook.com/presernova/

Prenovljen, sodoben program, kjer dijaki
pridobijo praktična in uporabna znanja.
Konča se s poklicno maturo.

Gimnazija, ki ima namesto fizike in filozofije
podjetništvo in ekonomijo.
Konča se s splošno maturo.

PODJETNA,
PRIJETNA,
PONOSNA,
PREŠERNOVA!

- kakovostna izobrazba
- razvojna šola na področju kakovosti
- inovativen pouk, sodobni načini učenja
- lokacija v središču mesta
- dobri odnosi
- delovna praksa v tujini Erasmus+ 
  (Milano, Dunaj, Braga)  (Milano, Dunaj, Braga)
- velika izbira dejavnosti (ekskurzije v tujino, 
  športne aktivnosti, kulturne aktivnosti, 
  dobrodelnost, tekmovanja...)
- projekti (Finančno opismenjavanje mladih, 
  Anina zvezdica, Erasmus+ Steps4Schools,
  Soft skills in retail, Zdrava šola, Sem »IN« zdravo 
  »ŽIVIM«,   »ŽIVIM«, Trajnostna mobilnost dijakov)
- obiski strokovnjakov, podjetij, sejmov...
- tuji jeziki: nemščina, italijanščina, španščina
- izobraževanje odraslih
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Gimnazijo vprašani dijaki priporočajo bodočim zaradi dobrih 
priprav na maturo in življenje na sploh. Bodočim dijakom 
svetujejo, da naj pridobijo čim več znanja, zato naj pri pouku 
sodelujejo in spoštujejo profesorje. Tako bodo zgradili 
prijetno korekten odnos, ti so pripravljeni na sodelovanje in 
imajo posluh, kadar posameznik potrebuje dodatno pomoč. 
Vpisali so se tudi zato, ker motivirajo mlade športnike, ali pa 
so pridobili priporočilo od znancev ali članov družine. Pouk 
poteka od 7.40 do 13.05, včasih tudi do 13.55. Predmetnik 

ERUDIO ZASEBNA GIMNAZIJA
ima poudarek na družboslovnih predmetih, največ časa 
pa porabijo za učenje matematike in slovenščine, ker je 
ogromno snovi. Nekateri navajajo, da imajo izzive tudi z 
zgodovino in biologijo, ker sta obsežni ter angleščino in 
fiziko, ki jo težje razumejo. Na začetku leta imajo sejem 
rabljenih učbenikov, kjer si zagotovijo vse potrebno gradivo. 
Največ se učijo iz zvezkov in učbenikov, rešujejo vaje in 
naloge v delovnih zvezkih. Nekateri vprašani se poslužujejo 
inštrukcij in konzultacij. Naloge delajo vsak dan, v povprečju 
dve uri, pri težjih predmetih tudi snov ponovijo sproti, sicer 
pa se intenzivnejše učijo pred ocenjevanji.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Gimnazija se ponaša z dobro pripravo na maturo in 
doseženimi nadpovprečnimi rezultati. Dijake oblikuje v 
razgledane in intelektualne osebe, s svetlo prihodnostjo. 
Svoje veščine in spretnosti urijo pri raznovrstnih 
obšolskih dejavnostih, krožkih in na pripravah, katere 
priporočajo tudi učencem, ki se bodo vpisali, saj bodo 
ravno pri teh aktivnostih nabrali še dodatno znanje in 
izkušnje. Vprašani pravijo, da šola sodi med zahtevnejše, 
a ti pomaga najti način za pravilno učenje. Profesorji so 

GIMNAZIJA BEŽIGRAD
formalni in korektni, a jih hkrati razumejo. Vsak jih nekaj 
nauči, da osebno zrastejo. Poudarek je na naravoslovnih 
predmetih. Več pozornosti je treba nameniti matematiki 
in fiziki, saj zahtevata natančno vajo in razumevanje. 
Izpostavili so tudi biologijo, nemščino, francoščino, kemijo 
in slovenščino. Dijaki svetujejo bodočim vrstnikom vpis, 
saj je šola velikih priložnosti in izjemnih ljudi. Vzdušje je 
delovno, dijaki so angažirani, zato svetujejo tudi prihodnji 
generaciji, da delajo sproti in bodo tako uživali več 
prostega časa. Razredi so lahko zelo povezani, včasih tudi 
tekmovalni, kar spodbudno vpliva na trud in trdo delo.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Na Gimnaziji in veterinarski šoli se izvajata program 
tehniške gimnazije in program veterinarski tehnik. 
Dijaki so pohvalili pripomočke za prakso, laboratorijsko 
opremo, aktivni odmor, okusno malico (ki se v celoti 
razdeli med dijake), ponujajo tudi vegetarijanski meni. 
Bodočim dijakom vpis priporočajo tudi, ker je po navadi 
sproščeno in zabavno, med odmori se predvaja glasba, 
na voljo imajo veliko dodatnih aktivnosti, spletli pa bodo 
trdne prijateljske vezi. V šolo lahko pripeljejo hišnega 
ljubljenčka. Pouk poteka od 7.50 (najbolj zgodnja ura se 
začne ob 7.00) do 14.10. Na programu gimnazije imajo 
poudarek na maturitetnih predmetih, veterinarji na 
predmetih stroke. Prvi so izpostavili kot zahtevnejše 
predmete fiziko, slovenščino, angleščino, biotehnologijo 
in biologijo, na programu veterinarski tehnik pa kemijo, 
biologijo ter predmete povezane z usmeritvijo. Gradivo 
si izposodijo v učbeniškem skladu, organizirajo sejem 
rabljene literature, kjer starejši predajajo učno gradivo 
mlajšim, stare teste dobijo na družbenih omrežjih. 
Nekateri se učijo sproti, drugi več pred ocenjevanji, pri tem 
predelajo snov v učbeniku, dopolnijo zapiske, ponavljajo 
naloge in se učijo skupaj s sošolci. V prihodnosti si želijo 
postati biologi, mikrobiologi, psihologi, veterinarji, 
zootehniki, učitelji kemije.

Na Živilsko šolo so se vprašani dijaki programa živilsko 
prehranski tehnik vpisovali zaradi ljubezni do hrane, 
pozitivnih mnenj staršev in sorodnikov ter vzdušja, ki jih 
je prevzel na informativnih dnevih. Dijaki so se po vstopu 
hitro počutili sprejete. So delovni in prijazni, zato so šolski 
dnevi sproščeni. Povedali so, da so profesorji strokovni in 
razumevajoči, če česa ne znajo jim pomagajo pri dojemanju 

BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER 
LJUBLJANA 
Gimnazija in veterinarska šola
Živilska šola

z dodatnimi razlagami snovi. V veliko pomoč je tudi 
svetovalna služba. V anketah ne morejo prehvaliti izčrpne 
prakse s kuharjem, opremljenost laboratorijev, udobnih 
stolov v učilnicah, odmora za družabne igre, izvrstno toplo 
malico in brezplačno sadje ter kruh. Pouk začenjajo ob 7.10 
ali ob 8.00, končajo ob 13.35 ali 14.25, tako je popoldne 
še dovolj časa za zabavne dejavnosti. Za domačo nalogo 
in ponovitev tekoče snovi običajno porabijo eno do 
dve uri dnevno. Pred ocenjevanji se strnjeno učijo en 
predmet, odvisno od njegove obsežnosti, v povprečju 
tri do pet dni. Povedali so, da je poudarek na strokovnih 
predmetih, zato naj bodoči vpisani učenci premislijo, če 
jih program resnično veseli. Nekaj izzivov imajo s predmeti 
kot so matematika, podjetništvo, sociologija in biologija. 
Bodočim vrstnikom priporočajo še, da se zagreto lotijo 
učenja, so pri pouku skoncentrirani, kar se bo ob koncu 
šolanja izkazalo, da so osvojili ogromno koristnega znanja 
za nadaljnjo kariero in življenje. 

Dijake program naravovarstveni tehnik usmerja v 
varovanje narave, tako pridobivajo znanje in praktične 
izkušnje v sodobno opremljenih učilnicah. Posebej so 
pohvalili vprašani tehnično učilnico in prostor za izvajanje 
različnih analiz prsti, vode in zraka. Bodočim dijakom 
svetujejo, da se vpišejo na šolo, saj imajo dinamičen pouk 
v leseni EkoHiši, kjer jih strokovni in korektni profesorji 
vodijo skozi pestre vsebine predmetov. Odnosi med 
dijaki so v prvi vrsti sodelovalni, med seboj si pomagajo 
in izmenjujejo zapiske. Največ se učijo iz svojih zvezkov, 
ki jih vestno dopolnjujejo. Učbenike si izposodijo iz 
učbeniškega sklada. Ostalo literaturo dobijo na spletu ali 
pri starejših dijakih. Trudijo se učiti sproti, a se vedno pred 
ocenjevanji še poglobljeno učijo, da utrdijo snov, ki jo 
bodo pisali ali bili ustno ocenjeni. Šola organizira mnogo 
dodatnih aktivnosti, kot so krožki, strokovne ekskurzije, 
praktično usposabljanje v tujini, skrbijo za šolski ekovrt in 
druge zanimive projekte.  

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Vprašani dijaki menijo, da je vzdušje na gimnaziji 
dinamično in sproščeno, je pa zahtevna šola in zato 
svetujejo bodočim dijakom, da delajo sproti že od 1. 
letnika. Odlikuje jo raznolik in kakovosten program in 
pestre dejavnosti, kot so krožki, ekskurzije, tekmovanja 
in priprave na raziskovalne naloge. Poudarek je na 
ustvarjalnosti in na odnosih med prisotnimi. Profesorjem je 
mar za dijake in so razumevajoči. Pouk imajo le dopoldan. 
Večja teža je na maturitetnih predmetih, med zahtevnejše 
predmete štejejo matematiko, ker jo je treba razumeti 

GIMNAZIJA LEDINA
ter fiziko, slovenščino, zaradi obsežne snovi. Nekateri so 
tako ocenili še kemijo in biologijo, ker ju je prav tako treba 
razumeti. Knjige si izposojajo v učbeniškem skladu, dobijo 
jih od starejših dijakov, sejma rabljenih učbenikov nimajo. 
Ko se učijo uporabljajo največ svoje zapiske, rešujejo stare 
testa, ki se zbirajo na @ledinski.testi, in preberejo snov v 
učbeniku. Ker imajo pri nekaterih predmetih pogoste 
preizkuse znanja, se učijo sproti okoli ene ure na dan, pri 
drugih pa le ko profesor sprašuje. Pred testi porabijo v 
povprečju do enega tedna, da osvojijo snov, nekateri se 
poslužujejo inštrukcij. V prihodnosti se vprašani vidijo kot 
zdravniki, fizioterapevti, psihologi ali pedagogi.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Gimnazija slovi po odlični splošni izobrazbi, je zahtevna, 
a dijake kakovostno pripravi na maturo in nadaljnje 
izobraževanje, so povedali vprašani. V bodoče si 
anketirani želijo opravljati poklice, kot so zdravnik, 
profesor tujih jezikov, pravnik, socialni delavec, psiholog, 
odvetnik, politolog. Edinstveno urejena šola s sodobno 
opremo (naravoslovne učilnice, laboratoriji, telovadnica) 
daje dijakom idealno okolje za nemoten potek pouka, 
v manjšem atriju je prostor za ptice, dneve jim popestri 
še želva. Organiziranih je več tujih jezikov, kulturnih in 
športnih prireditev, raznolikih aktivnosti ter ekskurzij, ki 
jih dijaki izberejo glede na svoje potenciale. Spoštovanja 

GIMNAZIJA POLJANE
vredni profesorji so razumevajoči in pripravljeni pomagati 
dijakom. Zaznati je močno medsebojno pomoč v razredih, 
pa tudi preko tutorstva. Predmetnik temelji predvsem 
na naravoslovnih predmetih in tujih jezikih. Dijaki so 
izpostavili nekaj predmetov pri katerih imajo izzive: pri 
matematiki se zahteva visok nivo znanja, obsežno snov 
ima biologija, težje razumejo geografijo, zahtevna je tudi 
slovnica pri francoščini. Obsežnejše predmete se skušajo 
učiti sproti, kar priporočajo tudi bodočim dijakom, 
medtem ko jim učenje pred napovedanimi ocenjevanji 
običajno vzame okoli pet dni, odvisno od predmeta. Učno 
gradivo si v določenih letnikih izposodijo iz učbeniškega 
sklada, ga dobijo na sejmu rabljene literature v septembru 
ali na družbenih omrežjih.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Anketirani dijaki so gimnazijo naslovili kot vsestransko 
in prijazno dijakom zaradi raznolikih ljudi, ki skrbijo za 
pestro dogajanje. Priporočajo jo bodočim vrstnikom zaradi 
spoštljivega odnosa med dijaki in profesorji, povezanosti 
dijakov in motivacijskih profesorjev, ki jim nudijo po potrebi 
konzultacije. Na šoli si lahko to kar si. Že na informativnem 
dnevu bodo lahko začutili, da vlada kolegialno vzdušje. 
Vpisanim priporočajo, da šolo vzamejo resno, pri pouku 
poslušajo in sodelujejo, saj bodo tako že ogromno znanja 
sproti pridobili, predvsem pri maturitetnih predmetih, 

GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA 
LJUBLJANA

poudarek je tudi na tujih jezikih. Dnevno v povprečju 
porabijo v ta namen okoli ene ure, ostane jim še dovolj 
prostega časa za prostočasne dejavnosti. Če se ne učijo 
sproti, se snov nabere, zato pred ocenjevanji potrebujejo 
okoli pet dni do enega tedna, da ponavljajo snov, dopolnijo 
zapiske, predvsem pri matematiki ogromno časa namenijo 
vajam. Večkrat se obrnejo na splet po dodatne naloge in 
na svoje sošolce, da skupaj ponavljajo in drug drugega 
sprašujejo. Lokacija šole je izjemna, arhitektura stavbe 
prepričala vsakogar, imajo pa tudi teraso in vrt. Katere 
poklice bodo vprašani izbrali še ne vejo, ali bodo arhitekti, 
babice, socialni pedagogi, biologi, prevajalci, vinarji ali se 
bodo lotili podjetništva.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Na šoli s poudarkom na naravoslovnih predmetih je vse 
več mladega kadra, ki so prijazni in razumevajoči, so 
izpostavili vprašani. Tudi s sošolci se dobro razumejo, 
v večini so iz okolice Kamnika, od Tuhinjske doline 
do Komende in Moravč. Vzdušje je sicer mirno, a so 
organizirani dogodki ob praznikih, ki so večini dijakov 
pri srcu. Na šoli imajo poleg gimnazije tudi programa 
ekonomski tehnik in predšolska vzgoja, tako da se na 
hodnikih in v avli ves dan kaj dogaja (npr. dijaki vadijo 
nastope, igrajo na inštrumente), šola je okrašena skladno 
z letnimi časi. Organizirano imajo medgeneracijsko 

GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RUDOLFA 
MAISTRA KAMNIK

tutorstvo, sodobno opremo v učilnicah, veliko ponudbo 
obšolskih dejavnosti, ekskurzij in krožkov, okusno malico 
in dva daljša odmora. Predura, ki je zelo redka, se začne 
ob 7.00, najpogostejši je začetek s 1. uro ob 7.50. Po navadi 
je pouk do 7. šolske ure (do 14.25). Vprašani so se odločili 
za vpis zaradi bližine njihovemu domu, potniških povezav 
brez gneče, šola je že takrat slovela po izjemnem uspehu 
dijakov na maturi. Pri učenju uporabljajo učbenike iz 
učbeniškega sklada, zapiske delajo pri pouku, za stare 
teste se je dobro pozanimati pri višjih letnikih. Imajo tudi 
svojo spletno stran s starimi testi. Več izzivov imajo pri 
predmetih, kot so matematika, ki je splošno znana kot 
zahtevnejša zaradi nadgradnje snovi iz osnove šole, fizika 
zahteva konkretno razumevanje ter kemija. 

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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GIMNAZIJA MOSTE

Šola je vprašane dijake prepričala z energičnim vzdušjem 
že na informativnem dnevu, odprtostjo in dostopnostjo 
dijakov in profesorjev, ponudbo raznovrstnih dejavnosti 
in dostopno lokacijo. Urnik je odlično zastavljen, 
začenjajo ob 8.00 (predura 7.10), končajo ob 12.55 
ali 13.45. Redni pouk dopolnjujejo z ekskurzijami po 
Sloveniji in tujini ter številnimi krožki, da vsakdo lahko 
najde nekaj, kar ga veseli. Zainteresirani imajo na 
voljo več tujih jezikov, spodbujajo tudi k literarnemu 
izražanju (najboljše prispevke objavijo v šolskem glasilu 
PaKajČePišem). Vprašani so povedali, da se s sošolci 

podpirajo, si izmenjujejo zapiske (zvezke dobijo od 
starejših dijakov, učbenike v knjižnici) ali se učijo skupaj. 
S profesorji, ki so zahtevni in dosledni, so v dobrih 
odnosih, saj so odprti za predloge in ideje dijakov, tudi 
dijakom z natrpanimi urniki zaradi treningov (športniki, 
glasbeniki) pridejo nasproti. Kot zahtevnejše predmete 
so izpostavili matematiko, slovenščino in španščino. 
Nekateri se raje učijo sproti, drugi manj, pred ocenjevanji 
pa posamezni predmet zahteva med tri do pet dni 
utrjevanja snovi. Bodočim dijakom svetujejo aktivno 
sodelovanje pri pouku, sprotno učenje ter sodelovanje 
pri poljubnih dodatnih aktivnostih in projektih, da bodo 
tako krepili razvoj svojih sposobnosti in interesov.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

OSREDNJA SLOVENIJA

Šola je navdušila vprašane dijake zaradi programa, 
uspešnih maturantov, lokacije odmaknjene od centra, 
urejene malice in samostojne telovadnice. Kolektiv 
vestno podpira dijake športnike, ki dosegajo zavidljive 
rezultate na tekmovanjih. Učno gradivo si izposodijo 
v knjižnici, sicer pa si sami delajo pri pouku zapiske. 
Profesorji radi pomagajo z dodatnimi razlagami, 
največkrat pri matematiki, ki zahteva več razumevanja. 
Zgodovino, slovenščino in filozofijo naredi težjo obseg 
snovi, ki se jo je treba naučiti. Pred napovedanimi 

GIMNAZIJA ŠENTVID
spraševanji poglobljeno ponavljajo snov v povprečju 
dva do tri dni. Več časa bi bilo potrebnega, če ne bi že z 
domačimi nalogami sproti ponavljali vsak dan okoli pol 
do ene ure. Predmetnik s poudarkom na naravoslovnih 
predmetih je usklajen, enakomerno razporejene ure se 
vrstijo tekom dopoldneva, navadno do 14.15. Dijaki so 
pohvalili odnos s strpnimi profesorji, saj so pogovorljivi in 
prilagodljivi njihovim željam, podajo jim dovolj možnosti 
za izboljševanje ocen. Med odmori si lahko odpočijejo na 
kavčih, vzdušje je na splošno prijetno. Bodočim dijakom 
svetujejo, da se pridružijo, delajo sproti, na začetku leta naj 
pričakujejo krst, ki ga organizirajo vsako leto za 1. letnike.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

S športnim duhom obarvana gimnazija daje vpisanim 
dijakom trdno podlago znanja in pester seznam športnih 
aktivnosti (tudi dekliški nogometni oddelek), ki jih 
podpirajo pedagoški in športni koordinatorji (fizioterapevti 
in psihologi). Sintezo gibanja in učenosti ponazarja 
tudi znak gimnazije Mironov metalec diska Diskobolos. 
Predmetnik ima poudarek na maturitetnih predmetih, s 
katerimi imajo največkrat tudi nekaj izzivov, obilica snovi 
se hitro nabere, če ne delaš sproti. Učitelji izvajajo ure 
organizirane učne pomoči, ki so namenjene dodatni razlagi 

GIMNAZIJA ŠIŠKA
in utrjevanju znanja. Zaradi športa je čutiti tekmovalnost, 
a jih to tudi povezuje, zato se občasno radi učijo skupaj. 
Sicer si izposodijo literaturo v knjižnici, ostalo pri starejših 
generacijah. Dnevno namenijo reševanju domačih 
nalog okoli ene ure, medtem ko se pred napovedanimi 
ocenjevanji učijo v povprečju tri dni, da utrdijo snov. Za 
dijake športnike velja poseben dogovor o prilagajanju 
šolskih obveznosti. V okviru izbirnih vsebin potekajo tudi 
šole v naravi: v 1. letniku spoznavna, v 2. letniku zimska 
in v 3. letniku poletna. V okviru šole deluje dijaški dom in 
kuhinja, ki so jo dijaki pohvalili, saj pripravlja vse dnevne 
obroke (tudi športne malice in vegetarijanska kosila).

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Dijake povezuje ljubezen do glasbe ali plesa ter 
življenjski cilji, zato čutijo izjemno prepletenost in 
si nudijo ogromno podporo pri doseganju osebnih 
želja. Bodoče dijake vabijo k vpisu na Konservatorij za 
glasbo in balet Ljubljana, če želijo kakovostno glasbeno 
podlago za nadaljnji študij ali uspešno kariero. Urnik, 
ki se sicer začenja ob 8.00, je natrpan, a se s skupnim 
usklajevanjem, vestnostjo in resnim pristopom do dela 
žanje uspehe. Dopoldne imajo gimnazijske predmete, 
popoldne glasbeni program. Ker je veliko individualne 
vaje, vsak posameznik zaključi obveznosti ob različnem 
času, zato je prostega časa za športne aktivnosti ali 
druženje s prijatelji nekoliko manj. Šola je na izjemni 
lokaciji, učilnice so nove in polno opremljene, a si dijaki 
želijo še več vadnic, da bi lažje usklajevali vaje. Pogosto 
so organizirani nastopi v koncertni dvorani, kjer se še 
dodatno urijo, zato javni nastopi večini ne predstavljajo 
težav. Učbenike si izposodijo v učbeniškem skladu, zvezke 
in stare teste pri starejših vrstnikih, ki so predmete že 
opravili ali zaključili šolanje, sicer gradivo iščejo tudi na 
spletu ali si ga s sošolci izmenjujejo. V anketah so zaupali, 
da imajo največ preglavic s predmeti kot so slovenščina, 
matematika, solffegio, glasbeni stavek, tistim, ki jim jeziki 
ne ležijo, delata težave nemščina ali angleščina. Pred 
napovedanimi ocenjevanji navadno ponavljajo učno 
snov tri do pet dni. Sprotne domače naloge in ponovitve 
obravnavane snovi tistega dne jim vzamejo okoli ene ure, 
medtem ko namenijo največjo pozornost vaji izbranih 
inštrumentov oz. plesa, običajno še dodane dve ali tri ure 
dnevno. 

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET 
LJUBLJANA
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Vič ima čar, pravijo vpisani dijaki, zaposleni ustvarjajo 
motivirano vzdušje, slovi po uspehih na tekmovanjih v 
znanju, aktivna je dijaška skupnost, ki organizira različne 
dogodke. Med odmori igrajo medrazredne tekme ali 
se družijo z vrstniki na kavčih po hodnikih, medtem ko 
igra glasba. Običajno začenjajo ob 8.00, prostih ur med 
poukom nimajo, končajo do 14.10. Učbenike si izposodijo 
v učbeniškem sladu, zvezke in rabljene učbenike odkupijo 
od starejših dijakov na sejmu ali prek družbenih omrežij. 
Poudarek je na naravoslovnih predmetih, za katere se 
je treba več učiti, saj zahtevajo več razumevanja in so 
obsežni; navedli so na primer matematiko, slovenščino, 
fiziko, informatiko, kemijo. Smatrajo, da je tako tudi prav, 
saj si želijo osvojiti čim več, da bodo v prihodnosti lahko 
nadaljevati izobraževanje za poklice, kot so zdravnik, 
farmacevt, ortodont, psiholog, socialni delavec, sodnik, 
odvetnik, finančni analitik, profesor. Ko so vprašani izbirali 
šolo, so že na informativnih dnevih začutili energijo 
v urejenih šolskih prostorih, prijaznost profesorjev in 
ostalih dijakov, zato tudi bodočim vrstnikom svetujejo, 
da jih obiščejo. Gimnazija podaja kakovostno znanje, 
organizira kulturne dejavnosti, tematske dneve, strokovne 
ekskurzije, krožke ter razne obšolske projekte, ki gradijo 
življenjske vrednote in izkušnje.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

GIMNAZIJA VIČ

Prijetno, prijateljsko vzdušje in zadovoljni dijaki. 

Vrhunski rezultati v šoli, na maturi in na 
tekmovanjih. 

Odlični pogoji za razvoj najrazličnejših 
talentov od umetniških, naravoslovnih, 
tehničnih do družboslovnih in športnih. 

Vzpodbudno, varno, povezovalno in ustvarjalno 
okolje. 
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SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA LJUBLJANA

Dijaki, ki so se vpisali na šolo, si v prihodnosti večinoma željo 
opravljati poklic frizerja ali maserja oz. delati v kozmetičnih 
salonih. Naslednikom priporočajo, da se vpišejo na šolo, če 
jih delo z lasmi osrečuje in želijo v prihodnosti razvijati svoje 
znanje. Za poglobljen razvoj na strokovnem področju, pa jim 
bo v pomoč njihova oblikovalska žilica. S sošolci se pogosto 
skupaj pripravljajo na spraševanja, saj so odnosi med njimi 
odprti in prijateljski. Pohvalili so tudi kreativne profesorje, ki 
imajo zanimive ure, opisujejo jih kot razumevajoče. Povedali 
so, da je delo na modelih ključno, zato tudi bodočim dijakom 
svetujejo, da delajo sproti. Šola ti ponuja obilico prakse, če le 
so dijaki motivirani za učenje. Pouk poteka v dveh izmenah; 
dopoldanski urnik traja običajno od 8.00 do 14.15, popoldanski 
od 11.00 do 19.00. Sprotni pripravi na učne ure in domačim 
nalogam posvetijo v povprečju pol do ene ure dnevno. 
Intenzivneje se pripravljajo pred ocenjevanji povprečno tri dni 
prej. Pripravljajo se tako, da ponovijo domače naloge, rešijo 
stare teste, katere jim predajo starejši prijatelji in dopolnijo 
zapiske. Sprotnega učenja iz zvezkov, kjer imajo celotno snov, 
se poslužujejo pri obsežnejših predmetih. Ocenjujejo, da 
med najtežje predmete sodita matematika in podjetništvo. 
Na šoli, poleg pestrih izbirnih programov (npr. oblikovanje 

Bodočim dijakom vprašani sporočajo, da naj se vpišejo, 
če jih veseli animacija, snemanje in fotografiranje. Šola v 
izobraževalne programe uvaja novosti, skrbi za opremljene 
praktične učilnice in delavnice ter izvajanje delovne prakse 
pri delodajalcu, zato bodo lahko odnesi ogromno znanja. 
Izvaja se vrsta pestrih krožkov, lahko na primer izdelujejo 
dinamične spletne strani, sodelujejo pri izdaji šolskega 
glasila ter šolskega časopisa, sodelujejo pri snemanju 
filmov in TV oddaj. Obiskovanje šole popestrijo strokovne 
ekskurzije v tiskarne, obiščejo različne sejme, razstave in 
kulturno-zgodovinske kraje doma ali v tujini. V razredih vlada 
pozitivno vzdušje ob intenzivnem delu, saj se s sošolci dobro 

SREDNJA MEDIJSKA IN GRAFIČNA ŠOLA 
LJUBLJANA

razumejo. S profesorji imajo vprašani korekten odnos, a so 
hkrati prijazni in radi pomagajo, ko dijaki potrebujejo nasvet. 
Več teže je na strokovnih predmetih. Dijaki so povedali, da 
imajo nekaj izzivov s predmeti, kot so medijsko oblikovanje, 
grafično oblikovanje, tipografija in reprodukcija, izražanje 
s sliko in zvokom ter matematika in fizika. Gradivo dobijo 
v učbeniškem skladu, starejši dijaki in prijatelji pa podarijo 
oziroma prodajo ohranjeno rabljeno literaturo. Običajno se 
pet dni pred ocenjevanji lotijo intenzivnega učenja, tako da 
ponavljajo snov, ponovno rešujejo domače naloge in vaje v 
delovnih zvezkih, večkrat poiščejo dodatno gradivo še na 
spletu. Sproti delajo domače naloge, za kar namenijo od 
pol do ene ure na dan. V prihodnosti si želijo postati grafični 
oblikovalci, tiskarji, animatorji, risarji, medijski tehniki, 
snemalci, režiserji ali igralci. 

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Pri pripravi in izdelavi različnih publikacij, embalaže, spletnih strani  
in multimedijskih izdelkov so nenadomestljiva znanja  

medijskega in grafičnega tehnika.

S i  ž e l i š  s o d e l o v a t i?

 Več informacij na www.smgs.si Sledite nam tudi na 

namenskih pričesk in modeliranje nohtov), je dijakom na 
voljo veliko ekskurzij in krožkov. Predstavitvi njihovih lastnih 
kolekcij je namenjena brošura profesionalno fotografiranih 
izdelkov, ki jo uporabijo za javnost in potencialne delodajalce. 

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

OSREDNJA SLOVENIJA
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Vprašani dijaki so posebej pohvalili zanimiv urnik, projekte 
in izmenjave, povezanost dijakov in profesorjev ter urejenost 
šole ter zelene okolice. Zaradi naštetega bi šolo priporočili 
bodočim dijakom, saj je odnos izjemno sproščen. Vpišejo 
naj se tisti, ki želijo praktično znanje in jih zanimajo strokovni 
predmeti. Naučili se bodo novih veščin v modernem okolju, 
a naj delajo sproti in so redno prisotni pri pouku. Pri težjih 

predmetih je treba sodelovati in se učiti nekoliko več, ti so 
za vprašane dijake ekonomika poslovanja, računovodstvo, 
sodobno gospodarstvo, slovenščina in matematika. Tudi 
pri tistih predmetih, na katerih je poudarek, je treba sproti 
delati, to so ekonomski predmeti in tuji jeziki. Pouk začenjajo 
ob 7.15 s preduro, sicer ob 8.00 ter končajo običajno ob 13.25 
ali 14.15. Dijaki opisujejo profesorje kot spoštovanja vredne, 
pozitivne, učne ure skušajo približati dijakom in jih popestriti, 
da je pouk zanimiv. Na šoli je možnost učne pomoči za tiste, 
ki potrebujejo dodatno razlago, pestre izmenjave in prakse 
v tujini, okusna malica, na hodnikih imajo na voljo sadje. 
Večina se jih uči pri določenih predmetih sproti, pri nekaterih 
le ko je treba. Dnevno rabijo okoli pol ure za sprotno delo, 
pred testi se učijo od tri do pet dni. Pri tem si pomagajo z 
zapiski, ponavljajo domače naloge in vaje iz delovnega 
zvezka ter se učijo s sošolci. 

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

SREDNJA 
EKONOMSKA ŠOLA 
LJUBLJANA

Večina vprašanih dijakov se je odločila za vpis zaradi 
zanimanja za umetnost. Če imajo učenci, ki razmišljajo o 
vpisu, želje po kreativnosti in ustvarjalnosti, je šola prava 
zanje. Pridobili bodo ogromno strokovnega znanja s 
predmeti, kot so grafično oblikovanje, risanje, likovna 
teorija, fotografija, moda, dizajn. Šola v centru mesta 
je računalniško sodobno podprta, pohvalili so grafično 
učilnico, prirejanje razstav, organizirajo zanimiva potovanja, 
oglede galerij in muzejev. Vzdušje v šolskem času, ki 
poteka največkrat od 7.45 do 14.10, je vedno zanimivo 

SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE
IN FOTOGRAFIJO LJUBLJANA

in zabavno, kar doprinesejo pristni ljudje. S profesorji se 
dobro razumejo, ti jih spodbujajo k uveljavljanju njihovih 
talentov. Učno gradivo dobijo v učbeniškem skladu, ostalo 
pri starejših vrstnikih, učni listi, naloge in testi so tudi na 
družbenih omrežjih. Vprašanim dijakom največ izzivov 
povzročajo matematika, nemščina in angleščina. Bodočim 
dijakom sicer svetujejo sprotno učenje, a je to zaradi 
različnih projektov težje izvedljivo, saj je te treba sproti 
oddajati. Priprava jim običajno vzame več kot dve uri na 
dan. Več časa zato namenijo učenju pred ocenjevanji, v 
povprečju pet dni prej, kar je odvisno tudi od posameznega 
predmeta. V bodoče želijo delati kot ilustratorji, fotografi, 
grafični oblikovalci, svetovalci za notranji interier.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Možnost izobraževanja na strokovni šoli, ki ima zanimivo 
izbiro programov, je bil prepričljiv odgovor vprašanih 
dijakov Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene 
šola Ljubljana. Vprašani si v prihodnosti želijo postati 
kemiki, delovodje, inženirji gradbeništva, statiki. 
Predmetnik ima poudarek na strokovnih predmetih, 
vprašani so izpostavili gradbeno mehaniko, statiko, 
mehaniko konstrukcij, od temeljnih predmetov pa 
matematiko, ti pa jim delajo tudi nekaj preglavic. Odvisno 

SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, 
OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN 
STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA

od posameznika, se nekateri trudijo učiti sproti, drugi 
bolj intenzivno pred ocenjevanji. Učno gradivo dobijo 
pri dijakih višjih letnikov, učbenike v šolski knjižnici. 
Ko se učijo ponovno preberejo snov v učbeniku, 
dopolnijo svoje zapiske ter ponavljajo domače naloge 
in vaje. Šola dijakom predaja življenjske smernice in jih 
uči samostojnosti, pravičnosti, varstva okolja, fizične 
aktivnosti in zdrave prehrane. Učilnice so urejene in čiste, 
prijazne za preživljanje učnih ur in nabiranje znanja. Urnik 
je dopoldanski, začenjajo vsak dan ob 8:00, končajo pa 
od 12.30 do 15.00. Organizirani so športni dnevi, eko 
dnevi, projektni dnevi, strokovne ekskurzije, ki bistveno 
popestrijo dneve.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Dijaki šol so zapisali, da so se vpisali zaradi izgleda šole in 
urejenosti okolice, drugi zaradi bližine njihovemu domu in 
priporočil prijateljev ter zanimanja za poklice. Želijo postati 
inženirji strojništva, policisti, delati v javni službi, kot osebni 
trenerji ter televizijski novinarji. Bodočim dijakom bi šolo toplo 
priporočili, ker je vzdušje prijetno in sproščeno, profesorji so 
dostopni. S profesorji razvijajo prijetne pogovore, pa tudi s 
sošolci se radi družijo in si pomagajo in se skupaj učijo. Kot 
pozitivno so ocenili še dopoldanski pouk, včasih imajo isti 
predmet po dve uri skupaj, a menijo da hitro mine, končajo 
ob 13.30 ali najkasneje do 14.20. Med pozitivnimi stranmi so 

SREDNJA ŠOLA DOMŽALE
izpostavili tudi urejeno telovadnico in fitnes, okusno šolsko 
hrano, računalniške učilnice, laboratorije ter spletne učilnice. 
Šola slovi po izmenjavah z drugimi državami, ki se jih dijaki 
radi udeležujejo, saj tako dopolnijo svoje življenjske izkušnje. 
Menijo, da je veliko poudarka na matematiki, fiziki, kemiji in 
biologiji. Knjige dobijo v učbeniškem skladu, medtem ko 
ostale uporabne zapiske in stare teste od višjih letnikov. Dijaki 
so zapisali, da se večinoma učijo pred ocenjevanji, običajno 
tri do pet dni, sproti delajo domače naloge, ki jim vzamejo od 
pol do ene ure vsak dan. Drugi pa so dodali, da se pri težjih 
predmetih raje učijo sproti. Med učenjem ponavljajo snov v 
učenikih in zvezkih, ponovno rešijo domače naloge in vaje v 
delovnih zvezkih.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Bodočim dijakom vprašani svetujejo vpis, če jih zanimajo 
kuhanje, strežba ali tudi jeziki in turizem, z nekaj motivacije 
lahko osvojijo ogromno praktičnega znanja. Sami so 
se vpisali zaradi raznolike prakse in veselja do kuhanja 
oz. tujih jezikov. Dnevi na šoli, ki jih pričnejo ob 7.30, 
so sproščeni, razen v času ocenjevanj, ko je nekoliko 
bolj napeto. Več preglavic jim delajo predmeti, kot so 
matematika, umetnostna zgodovina, turizem, angleščina 
in nemščina. Trudijo se sicer učiti sproti, a to ni vedno 

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN 
TURIZEM V LJUBLJANI

izvedljivo, zato se pred ocenjevanji poglobijo v ponavljanje 
snovi iz zvezkov in učbenikov, rešujejo naloge iz delovnih 
zvezkov in ponovijo sprotne domače naloge. Slednje jim 
vzamejo v povprečju pol ure na dan. Skozi učni proces jih 
vodijo prijazni profesorji, ki jim svetujejo pri vprašanjih in 
popestrijo vsebine pri praktičnih predmetih. Šola organizira 
strokovne oglede in ekskurzije, kjer dijaki širijo obzorja 
ter spodbujajo sodelovanje na tekmovanjih. Vprašani so 
usmerili v poklic že z izbiro šole, a imajo še odprte možnosti 
za nadaljevanje kariere, nekateri si želijo postati slaščičarji, 
kuharji, barmani, inženirji živilstva in prehrane, turistični 
vodniki, podjetniki, delati v organizaciji dogodkov.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Program farmacevtski tehnik je vpisane dijake 
prepričal zaradi izdelovanja farmacevtskih izdelkov, 
preučevanja učinkov zdravil na telo in obilice praktičnih 
vaj v laboratoriju. Šola je sodobno opremljena, predvsem 
laboratoriji in učilnice za praktični pouk. Pouk je 
dopoldanski, od 7.35 do najdlje 15.25. Vprašani menijo, 
da je urnik ustrezno sestavljen, predmetnik je pester, 
ima poudarek na strokovnih predmetih, kot so zdravila, 
oblikovanje zdravil, rastlinske droge in naravne snovi ter 
kemija. Največje preglavice jim delata prav predmeta 
zdravila, zaradi obsežne snovi, in oblikovanje zdravil, ker 
se snov navezuje na prejšnje letnike. Pri teh predmetih 
svetujejo bodočim vrstnikom, da se učijo sproti, ker je 
snov zajetna. Pred napovedanimi ocenjevanji se je treba 
dodatno učiti. Pravijo, da običajno potrebujejo od tri do 
pet dni, da predelajo snov v učbeniku, dopolnijo zapiske, 
iz katerih se učijo, ponavljajo vaje in domače naloge. 
Profesorji so strogi, a imajo prijeten odnos do dijakov. Ti 
so med seboj tesno povezani, aktivna dijaška skupnost 
popestri čas preživet v šolskih prostorih, starejši dijaki radi 
pomagajo mlajšim. V prihodnosti si želijo najti zaposlitev, 
kot sta kemijski inženir ali inženir radiologije.  

Anketirani dijaki programa kozmetični tehnik bi 
bodočim vrstnikom šolo toplo priporočili, ker je poklic 
kozmetičnega tehnika v razvoju in lahko spoznajo 
zanimive in koristne zdravstveno usmerjene teme. 
Poudarek je namreč na obsežnih strokovnih predmetih, 
ki se jih je treba učiti sproti (somatologija, koža in 
bolezni kože, kozmetični izdelki) in sodijo med najtežje. 
Literaturo dobijo v učbeniškem skladu, od učiteljev ali 
starejših prijateljev. Domače naloge opravljajo sproti, so 
zapisali v anketah, kar jim vzame pol ure na dan. Pred 
ocenjevanji snov utrjujejo iz zvezkov, ponavljajo naloge 
in vaje iz delovnih zvezkov ter poiščejo dodatno gradivo 
na spletu. V času ocenjevanj je na šoli čutiti nekoliko 
napetosti, sicer pa vlada sproščeno in umirjeno vzdušje. 
Družijo se v prijetnih kotičkih, sobi za sprostitev in 
obiskujejo prenovljeno jedilnico. Predlagali so še klopce 
v okolici šole za druženje na svežem zraku. Med oddelki 
se dijaki razumejo in si pomagajo z izmenjevanjem 
šolskega gradiva. Atmosfera na šoli je prijetna, tudi zaradi 
profesionalnih profesorjev, ki so do dijakov spoštljivi in 
ustrežljivi, ko le ti potrebujejo dodatno pomoč pri učenju. 

SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, 
KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO

Dijaki programa tehnik laboratorijske biomedicine so 
se vpisali na program zaradi želje po poglabljanju znanja 
iz kemije, fizike in biologije, zanimivega predmetnika 
ter pozitivnih mnenj, ki so jih prejeli od prijateljev o 
šoli. Šola je moderna in daje kakovostno naravoslovno 
podlago za delo v stroki, kjer so možnosti za zaposlitev 
visoke. V prihodnosti si želijo postati biokemiki, tehniki 
laboratorijske biomedicine ali znanstveniki medicinskega 
področja. Bodočim dijakom svetujejo vpis, če jih taki 
poklici zanimajo, a jim priporočajo, da opravljajo naloge 
in se učijo sproti. Imajo pestro šolsko vzdušje, vedno se 
nekaj dogaja, red in disciplina sta še vedno na prvem 
mestu. Z vrstniki se veliko družijo, saj se med seboj 
odlično razumejo in so povezani. S profesorji imajo lep 
odnos, ti radi pomagajo z dodatnimi razlagami in so 
prilagodljivi, če le pokažeš spoštovanje tudi sam. Na 
strokovnih predmetih imajo glavni poudarek, zato se 
dijaki pri teh predmetih bolj trudijo. V 2. letniku začnejo 
s prakso, kar je za dijake razveseljujoče, saj menijo, da se 
s prakso naučijo največ. Gradivo za učenje si izposojajo v 
šoli, zvezke in teste si izmenjujejo s sošolci ali jih dobijo 
od starejših generacij. V povprečju dnevno namenijo za 
domače naloge okoli eno uro, pred ocenjevanji pa pet 
dni, da utrdijo snov, ki jo bodo pisali ali bili vprašani.  

Na program zobotehnik so se vprašani vpisali, ker želijo 
postati ustni higieniki, fizioterapevti, radiologi ali pomagati 
otrokom s posebnimi potrebami. Informativni dan je bil 
izjemno zanimiv, saj so profesorji in dijaki predstavili všečen 
pristop k izobraževanju. Bodočim vrstnikom bi program 
priporočili, ker ponuja širino v znanju tako za poklic kot za 
življenje. Pohvalili so bližino dijaškega doma, prostorno 
knjižnico, okusno malico, glasba med odmori pa jim 
popestri dan. Šola se ponaša z dobro lokacijo in s pozitivnim 
vzdušjem, dijaki so polni energije in zanosa, profesorji pa 
profesionalni in razumevajoči do dijakov. Pouk se prične ob 
6.50, konča ob 13.45, lahko tudi kasneje. Nosijo halje, kar jih 
loči od drugih šol. Predmetnik ima poudarek na strokovnih 
predmetih, ki so jih dijaki ocenili kot zahtevnejše, izzive imajo 
še pri matematiki in slovenščini. Učno gradivo odkupijo od 
starejših letnikov, učbenike dobijo v učbeniškem skladu. 
Skušajo se učiti sproti in delati domače naloge, kar jim 
običajno vzame od pol do ene ure na dan. Pred ocenjevanji 
se lotijo poglobljenega učenja v povprečju en teden prej. V 
roke vzamejo učbenik, ki ga ponovno preberejo, dopolnijo 
zapiske, rešujejo vaje iz delovnih zvezkov, uporabijo stare 
teste in dodatne vaje poiščejo na spletu. 

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Šola, izvrstna za ustvarjalne dijake, aranžerje in trgovce, 
skrbi za rast in uspeh vsakega posameznika. Prilagodljivi 
profesorji se zavzemajo za dijake, zato je na šoli tudi 
spodbujajoče vzdušje. Dijaki menijo, da šola spada med 
manj zahtevne, a svetujejo bodočim vpisanim dijakom, 
da vseeno delajo sproti, predvsem projekte, da ne 
zmanjka časa, in profesorje takoj prosijo za pomoč, ko jo 
potrebujejo, saj z dobro voljo pomagajo. Na aranžerskem 
programu so izpostavljeni umetniški predmeti, vizualne 
komunikacije, dekoratorstvo in aranžerstvo, a s temi 
predmeti običajno dijaki nimajo večjih težav, saj so 

SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA
LJUBLJANA

praktične vsebine koristne in zabavne. Zaupali so le, da 
si želijo več materialov za izdelavo projektov, saj se lahko 
zgodi da zaloge zmanjka. Nekaj izzivov jim predstavljajo 
matematika, slovenščina in zgodovina. V 2. in 3. letniku 
nastopi zahtevno risanje. Učbenike za maturo si 
izposojajo v učbeniškem sladu, ostalo literaturo kupujejo 
pri starejših prijateljih. Pri učenju za napovedane teste 
predelajo snov iz zvezkov, rešujejo naloge v delovnih 
zvezkih in ponavljajo domače naloge. Pomoč pri učenju 
nudijo tudi vrstniki ali pa se učijo z bratom oz. sestro. 
Eko šola je sodobno opremljena, predvsem računalniška 
učilnica in učilnice za praktični pouk, ima šolski bistro in 
opremljeno telovadnico, ter slovi po čebelarstvu, pridelan 
med pa uporabljajo za zajtrk. 

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Pozitivne stvari, ki so jih dijaki navedli, so sodobno 
opremljene učilnice za praktični pouk, ki ga vodijo odlični 
profesorji. Z njimi imajo konstruktiven odnos, lahko se 
skupaj tudi nasmejejo. Vpisali so se v želji po obvladovanju 
tehničnih del in razumevanju delovanja strojev, na katerih 
je poudarek. Nekaterim predstavljajo večji zalogaj pri 
učenju fizika, slovenščina, angleščina ter programiranje, 
ki ga je v prvih letnikih sicer manj. Dopoldanski urnik je 
organiziran tako, da so težji predmeti razdeljeni skozi teden. 
Bodočim dijakom svetujejo vpis, če jih vse bolj aktualna 

SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH 
STROK ŠIŠKA

stroka interesira, nato pa skrbno učenje in produktivno 
sodelovanje pri praktičnih nalogah iz katerih lahko 
povzamejo doživljenjske izkušnje. Šola se povezuje tudi 
z gospodarstvom, kar omogoča pridobivanje najnovejših 
uporabnih znanj. Večina se jih uči pred testi, medtem ko 
je pri obsežnejših predmetih treba delati sproti. Domače 
naloge jim dnevno vzamejo le pol ure časa za ponovitev, 
pred ocenjevanji se učijo v povprečju pet dni za posamezen 
predmet. Na šoli, ki je znana po znaku delta, se počutijo 
varno. Imajo šolski radio in zabavne dogodke, kot je krst 
fazanov. Vprašani so zapisali, da si želijo postati inženirji 
mehatronike, CNC-operaterji, strojniki, računalničarji, 
programerji, električarji, elektrotehniki in serviserji.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Glavno vodilo pri izbiri šole je bila želja delati z otroci, 
in tudi različni programi, ki se med seboj prepletajo in 
z izkoriščanjem sinergij večajo kakovost pri različnih 
aktivnostih, ter pozitivna mnenja prijateljev, ki so 
že obiskovali šolo. Predmetnik, ki ima poudarek na 
strokovnih predmetih, je zanimiv in uravnoteženo 
oblikovan, da dijakom ni prenaporno. Pouk, ki vsebuje 
veliko projektnega dela in praktičnih ur, začnejo ob 
8.00, končajo najkasneje ob 14.15, tako imajo popoldne 

SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA, 
GIMNAZIJA IN UMETNIŠKA GIMNAZIJA 
LJUBLJANA

še dovolj časa za druge aktivnosti. Šola organizira 
celo paleto krožkov, gledališke predstave, glasbene 
točke, izlete, prakse v vrtcih, kjer se dijaki spoznavajo 
z resničnimi delovnimi situacijami in pridobivajo 
neprecenljive izkušnje. Učno gradivo dobijo od starejših 
vrstnikov, na internetu, učbenike v učbeniškem skladu. 
Dnevno porabijo od ene do dve uri za domače naloge. 
Zavedajo se, da bi bili predmeti lažji, če bi se učili sproti, 
a žal tega čas vedno ne dopušča, zato se lotijo dodatno 
utrditi vsebine tri do pet dni pred ocenjevanji. Med težja 
predmeta so uvrstili matematiko, ki temelji na reševanju 
vaj, težje razumljivo fiziko, ter angleščino, ki ne gre tistim, 
katerim jeziki ne ležijo. 

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Majhnost šole daje dijakom in zaposlenim možnost, da 
razvijajo med seboj oseben in pristnejši odnos. Profesorji 
so razumevajoči in so vedno pripravljeni pomagati dijakom 
s poglobljenimi razlagami, se jim posvetijo in so odprti tudi 
za osebna vprašanja. Razvijajo individualen pristop, kar 
jih še tesneje povezuje, pri grajenju temeljnega znanja in 
vrednot. Šola imenovana po Josipu Jurčiču je podeželska, 
z ogromno pozitivnega naboja, zato učencem priporočajo 
vpis. Pohvalili so tudi ostalo šolsko osebje, mamljive obroke 

SREDNJA ŠOLA JOSIPA JURČIČA 
IVANČNA GORICA 

ter dodatne poučne aktivnosti. Predmetnik daje poudarek 
slovenščini, fiziki, matematiki in kemiji. Slednja dva so 
ocenili kot zahtevnejša, zato jima posvečajo več sprotnega 
učenja. Domače naloge jim običajno vzamejo okoli pol do 
ene ure na dan. Pred ocenjevanji utrjujejo celotno vsebino 
s pomočjo svojih zapiskov, predelajo snov v učbenikih, 
rešujejo vaje iz delovnih zvezkov, občasno si pomagajo 
s starimi testi. Učno gradivo po večini dobijo od starejših 
generacij, učbenike v učbeniškem skladu, delovne zvezke 
kupijo. Dijaki so dodali še, da si s sošolci velikokrat pri 
učenju pomagajo, si izmenjujejo zapiske in se posvetujejo 
o obravnavni snovi. 

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Ostanite povezani in se prijavite na uporabne info.Ostanite povezani in se prijavite na uporabne info.
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Na sodobno opremljeni, urejeni in čisti šoli začenjajo 
pouk ob 7.30, so povedali vprašani dijaki. Sami so izbrali 
program zaradi pomoči sočloveku in poklica v zdravstvu, 
ki ga bodo lahko opravljali po zaključku, drugi pa 
razmišljajo o nadaljevanju izobraževanja na Zdravstveni 
fakulteti. Menijo, da so pridobili trdno temeljno znanje, 
ki ga bodo s pridom uporabljali v življenju. Atmosfera na 
šoli je naklonjena dijakom, med njimi in profesorji vlada 
profesionalen in spoštljiv odnos. Profesorji zahtevajo pri 

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA 
LJUBLJANA

pouku red in mir, a so vedno pripravljeni svetovati pri 
morebitnih izzivih mladih. Največja prednost pouka je 
praksa, kjer spoznavajo vsakodnevna opravila poklica, 
veliko veščin pridobijo tudi s projektnim delom, radi 
spoznavajo okolje na strokovnih ekskurzijah. Učno gradivo 
dobijo na internetu, ga pripravijo profesorji, rabljene zvezke 
in učbenike dobijo pri starejših generacijah. Učbenike si 
lahko izposodijo v učbeniškem skladu. Med poukom si 
vestno zapisujejo, saj se iz lastnih zapiskov najlažje učijo. 
Večina se jih uči sproti, saj je snov pri nekaterih predmetih 
obsežna. Domače naloge rešujejo okoli eno uro na dan, 
popoldnevi pa so namenjeni druženju s prijatelji.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Šolski center ima več šol katerih dijake je prepričala za vpis 
predstavitev na informativnem dnevu in sami programi, ki jih 
ponujajo. Vpis bodočim dijakom bi priporočili, saj je vzdušje 
prijetno, odnosi med profesorji in dijaki so dobri, hkrati pa 
svetujejo, da se učijo in sledijo pouku. Najzgodnejša ura za 
pričetek pouka je ob 7.30, zaključujejo okoli 13.40 ali 15.20. 
S profesorji imajo večinoma dober odnos, so spoštljivi in 
prijazni. Učbenike si sposodijo v učbeniškem skladu, sejem 
rabljene literature pa ni organiziran. Za pripravo domačih 
nalog porabijo povprečno pol ure do ene ure. Večinoma se 
začnejo učiti ko je potrebno, nekateri pa se učijo sproti. Pripravi 

ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA
pred preverjanjem znanj namenijo različno število dni, od dva 
dni do enega tedna. O načinu učenja so najpogosteje zapisali, 
da se učijo iz zvezkov, preberejo učbenik in naredijo zapiske, 
nekateri so izpostavili tudi, da naredijo vaje iz delovnega 
zvezka in da ponovijo domače naloge. Po njihovem mnenju 
so dobro opremljeni prostori jedilnica, šolska kuhinja in tudi 
učilnica za praktični pouk in računalniška učilnica. Kateri 
predmeti so zahtevnejši in na katerih je poudarek so zapisali 
različno, pogosto so izpostavili slovenščino in matematiko 
ter angleščino, a se tudi zavedajo, da jim morda ne ležijo ali 
nimajo dovolj predznanja. V prihodnosti se vidijo v različnih 
poklicih, kot so radiolog, pravnik, strojni tehnik ali inženir, 
fizioterapevt, gozdar.  

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Ustanova izvaja poleg tehnične smeri tudi športni 
oddelek, zato so nekateri vprašani izbrali to srednjo 
šolo. Navdušeni so nad urejenimi prostori, uporabnimi 
pripomočki za praktični pouk in opremljeno računalniško 
učilnico. Pouk, ki daje poudarek matematiki, slovenščini 
in gospodarstvu, začenjajo ob 7.15, zaključijo najkasneje 
do 15.05. Predmetnik je solidno sestavljen, uravnotežene 
ure so razporejene čez teden, a imajo nekaj preglavic s 
predmeti, ki so obsežnejši in zahtevajo več razumevanja 

ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO 
IN TELEKOMUNIKACIJE

(npr. matematika). Pri teh urah svetujejo bodočim dijakom, 
da že od prve ure vestno poslušajo in delajo naloge 
sproti. Literaturo dobijo od starejših letnikov, učbenike 
v učbeniškem skladu, za dodatno gradivo pogledajo na 
internet. Večina se uči pred ocenjevanji, v povprečju od 
dva do pet dni prej, tako da predelajo snov v zvezkih, 
preberejo vsebine v učbeniku in vadijo z nalogami. V 
bodoče si vprašani želijo delati na športnem področju, 
postati kondicijski trenerji ali športni managerji. Na 
splošno so vprašani ocenili, da jim šola poda trdne temelje 
za življenje, ponuja sproščeno okolje, saj je manjša, dijaki 
in profesorji pa imajo pristen prijateljski odnos.  

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
Oglas  137x67mm-graf-tisk.pdf   1   08/12/2022   13:36
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Dijaki in profesorji ustvarjajo sodelovalno klimo, skupaj 
se lotevajo različnih projektov, predvsem slovijo po 
vrhunskih rezultatih na športnih tekmovanjih. Pohvalili 
so opremljeno športno dvorano s fitnesom ter plesno 
dvorano in računalniško učilnico, gledališko dvorano, 
svetlo knjižnico, inkubator, prostorno jedilnico in okusne 
obroke, med odmori jih spremlja prijetna glasba. Šola 
daje prednost strokovnim predmetom ter slovenščini in 
matematiki. Poleg rednega pouka, ki traja običajno med 

SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA 
ŠOLA LJUBLJANA

7.10 do 13.45, se dijaki radi družijo tudi na strokovnih 
ekskurzijah, pestrih izletih in dodatnih krožkih. Vprašani 
se počutijo na šoli sprejeto, veliko se povezujejo z 
drugimi razredi. S profesorji imajo prijateljski odnos, 
ki temelji na spoštovanju, spodbujanju k znanju in 
razvijanju talentov posameznika. Med zahtevnejše 
predmete so uvrstili angleščino, finance, gospodarstvo 
in matematiko. Za obsežnejše predmete se trudijo učiti 
sproti (kar priporočajo tudi bodočim vrstnikom), sicer si 
že z domačimi nalogami sproti zapomnijo vsebine. Pred 
napovedanimi ocenjevanji poglobljeno ponavljajo snov v 
povprečju od tri do pet dni, odvisno od predmeta. Učno 
gradivo dobijo v učbeniškem skladu ali v spletni učilnici. 
V prihodnosti si vprašani želijo postati ekonomisti, vodje 
podjetij, pravniki, učitelji razrednega pouka, programerji, 
finančniki.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Vprašani dijaki spodbujajo bodoče vrstnike, da se pridružijo 
salezijanskem vzgojnem pristopu na gimnaziji, saj bodo 
pridobili ogromno znanja in si lahko postavijo visoke 
življenjske cilje, ki jih bodo zasledovali skozi izobraževanje 
v prihodnosti. Dijaki si na primer želijo delati kot zdravniki, 
profesorji tujih jezikov, prevajalci, lektorji, profesorji 
slovenščine. Predvsem se bodo naučili jezikov, izkoristijo 
naj vrsto študijskih potovanj in dejavnosti, da bodo 
okrepili splošno razgledanost. Menijo, da so prednosti 
šole: majhnost, ker so tako bolj povezani, bližina narave, 
zunanje igrišče ter opremljenost računalniške učilnice, 

ZAVOD SV. FRANČIŠKA SALEŠKEGA, 
GIMNAZIJA ŽELIMLJE

laboratorijev, glasbene sobe ter telovadnice, jedilnice in 
kuhinje, ki ponuja okusno hrano. Vsak dan se začne od 7.20 
in konča okoli 13.20 (ali 13.45 zaradi kosila). Atmosfera na 
šoli je odlična, saj se med seboj dijaki poznajo, večina jih 
namreč biva v dijaškem domu, profesorje spoštujejo, saj so 
ti profesionalni. Ocenili so, da sodijo med težje predmete 
biologija, ker povezuje določene druge vsebine, pri 
nemščini ima večina slabo predznanje, pri matematiki se 
pričakuje visok nivo, fiziko je težje razumeti. Sodelovanje 
pri pouku še ni dovolj za dobre ocene, dijaki namreč 
dosegajo zelo dobre rezultate na maturi, ampak se učijo 
še v povprečju pet dni pred vsakim testom ali ustnim 
ocenjevanjem. Učno gradivo dobijo v učbeniškem sladu, 
ostalo pri starejših dijakih.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Vprašani dijaki so se vpisali na SIC zaradi izobraževalnih 
programov, strojne, tekstilne in logistične usmeritve, 
obsežnega praktičnega pouka ter mikavnih izmenjav 
in ekskurzij. Pravijo, da urnik ni prenaporen, poudarek 
je na praktičnem izobraževanju, traja po navadi od 7.30 
do 13.40. Profesorji poskrbijo za zanimive ure, so pošteni 
in razumevajoči, motivirano pristopajo individualno in 
skupaj s svetovalnimi delavci iščejo kar najboljše rešitve 
pri učnih izzivih. Izvajajo dodatno strokovno pomoč, 
vajeništvo, sodelujejo na različnih projektih in krepijo 

STROKOVNI IZOBRAŽEVALNI CENTER 
LJUBLJANA
Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad

sodelovanje z gospodarstvom. Odvisno od predmeta 
se nekateri anketirani učijo sproti, drugi več pred 
ocenjevanji. Dnevno namenijo okoli ene ure domačim 
nalogam in ponovitvi tekoče snovi, pred napovedanim 
spraševanjem ali testi pa v povprečju utrjujejo vsebine 
okoli pet dni. Predmeti, ki zahtevajo več časa za učenje, 
so matematika, slovenščina, fizika in krojno risanje zaradi 
potrebne natančnosti in raznih formul. Gradivo dobijo v 
knjižnici, pri starejših letnikih ali pobrskajo na internetu. 
Pohvalili so opremljene delavnice, telovadnico, avlo, 
jedilnico in brezplačno parkirišče v bližini. Bodočim 
dijakom priporočajo vpis na šolo, saj je vzdušje pozitivno 
in dinamično, pri pouku pa naj aktivno sodelujejo, saj se 
bodo že tako veliko naučili in naj ne zamujajo učnih ur.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Zasebna katoliška gimnazija se ponaša z geslom »Amor 
magister optimus«, kar pomeni ljubezen je najboljša 
učiteljica. Dijaki so mnenja, da jih profesorji spodbujajo k 
celostnemu razvoju svojih talentov skozi mnoge dejavnosti, 
s tem se tudi tesneje povezujejo s svojimi vrstniki. 
Pozitivno vzdušje je čutiti še na hodnikih, polno dobre 
volje in upanja, med ocenjevanji pa ta optimističen duh ne 
ponikne. Čutiti je, da imajo profesorji ljubezen do svojega 
poklica, saj pripravljajo zanimive učne ure in se trudijo za 
razumevanje vsebin prav z vsakim dijakom. Označili so jo 
kot šola tisočerih priložnosti, saj nudi številne možnosti za 
izpopolnjevanje na glasbenem, športnem ali kulturnem 
področju (pevski in dramski festivali ter plesi), anketirani 

ZAVOD SV. STANISLAVA, ŠKOFIJSKA 
KLASIČNA GIMNAZIJA

se radi udeležijo duhovnih vaj in izmenjav, ki jih po Evropi 
organizirajo v več kot 40 šol. S preduro začenjajo ob 7.00, 
sicer ob 7.44, končajo ob 13.31 ali 14.11. Dijaki lahko bivajo 
v dijaškem domu. Predmetnik zanimiv, a nekateri predmeti 
predstavljajo dijakom izzive, kot so fizika, latinščina, 
angleščina, zgodovina. Učno literaturo si izposodijo iz 
učbeniškega sklada, na začetku leta je organiziran sejem 
rabljene literature, ali jo dobijo od starejših prijateljev. 
Skušajo se učiti sproti, predvsem naravoslovne predmete, 
kar priporočajo tudi bodočim dijakom, a to vedno ne uspe, 
zato namenijo intenzivnemu ponavljaju pred ocenjevanji v 
poprečju od tri do pet dni. Bodočim vrstnikom svetujejo, da 
si prizadevajo pridobiti vrednote, ki jih gimnazija spodbuja 
ter najdejo svoj konjiček, ki ga bodo skozi svoj tedenski 
načrt razvijali. Sami si želijo postati biologi, veterinarji, 
programerji, bančniki, ortodonti, zdravniki.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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  LOGISTIKA
LOGISTIČNI TEHNIK – SSI (4-letni program)   
• izobraževanje za kakovostno opravljanje del in nalog v

potniškem in tovornem prometu, logistika ekonomične
organizacije prostora, časa in porabe energije,

• pridobijo znanja za optimalno in ekonomsko izrabo časa,
materiala in energije, izvajanje varnostnih ukrepov pri 
delu, pravilno rabo zaščitnih sredstev ter skrb za varstvo 
delovnega in  življenjskega okolja,

• zaključek s poklicno maturo.

LOGISTIČNI TEHNIK – PTI (2-letni program po 
končanem 3-letnem programu)
• izobraževanje za kakovostno opravljanje del in nalog 

na področju intermodalnega transporta, špedicije, 
notranjega transporta in skladiščenja ter razvijanje 
sposobnosti in spretnosti za kvalitetno poklicno delo, 
kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem 
delovnem področju,

• zaključek s poklicno maturo.

AVTOSERVISER – SPI (3-letni program), 
šolski in vajeniški sistem izobraževanja
• izobraževanje za avtoservisna opravila, poseben

poudarek je na bencinskih in dizelskih motorjih, 
električnih sistemih, podvozju in karoseriji,

• zaključni izpit obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine 
ter izdelek oziroma storitev in zagovor.

PAPIRNIČAR – SPI (3-letni program), 
vajeniški sistem izobraževanja
• program je namenjen vajencem, ki jih zanima izdelava 

celuloze in papirja, kartona, higienskega papirja, priprava 
surovine, merjenje kakovosti papirja in kartona, delo na 
papirniških strojih, imeti morajo tudi smisel za 
organizacijo in tehnično razumevanje ter varstvo okolja,

• zaključni izpit obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter 
izdelek oziroma storitev in zagovor.

KLEPAR-KROVEC – SPI (3-letni program), 
šolski in vajeniški sistem izobraževanja
• program je namenjen dijakom, ki jih zanimajo

oblikovanje kovin, postopki obdelave in predelave 
različnih materialov, izdelovanje najrazličnejših 
kovinskih izdelkov, delo v kovinarstvu in strojništvu ter 
obvladovanje tehnologije stavbnega kleparstva,

• zaključni izpit obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine 
ter izdelek oziroma storitev in zagovor.

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR – SPI (3-letni 
program), šolski in vajeniški sistem izobraževanja
• izobraževanje za delo z različnimi kovinskimi materiali, 

njihovo obdelavo in predelavo na  obdelovalnih strojih 
ter izdelavo in predelavo industrijskih orodij, 

• zaključni izpit obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine 
ter izdelek oziroma storitev in zagovor.

AVTOKAROSERIST – SPI (3-letni program), 
šolski in vajeniški sistem izobraževanja
• izobraževanje za avtoličarska in avtokleparska dela, 

poudarek je na postopkih za vzdrževanje karoserije,
• zaključni izpit obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine 

ter izdelek oziroma storitev in zagovor.

MEHATRONIK OPERATER – SPI (3-letni program), 
šolski in vajeniški sistem izobraževanja
• izobraževanje za proizvodnjo, vzdrževanje ter 

servisiranje strojev in naprav v sodobni računalniško 
vodeni proizvodnji,

• zaključni izpit obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter 
izdelek oziroma storitev in zagovor.

POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH – NPI (2-letni  
program)
• 
• 

modul: Upravljanje strojev in naprav (obdelovalec kovin), 
izobraževanje za izvajanje del pri obdelovanju kovin in 
kovinskih izdelkov,

• zaključni izpit obsega izdelek oziroma storitev in zagovor.

POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH – NPI (2-letni 
program)
• modul: Temeljna ličarska dela (ličar),
• izobraževanje za izvajanje ličarskih del na kovinskih

konstrukcijah  in protikorozijske zaščite le-teh,
• zaključni izpit obsega izdelek oziroma storitev in zagovor.

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – SSI (4-letni  program)
• usvajanje znanja o tekstilnih materialih, modnem 
       oblikovanju, oblikovanju celostne podobe in načinih 
       izdelave modnih oblačil, 
• usvajanje znanja izdelave modnih ženskih, moških in
       otroških oblačil po meri,

• zaključek s poklicno maturo.

IZDELOVALEC OBLAČIL – SPI (3-letni program)
• izobraževanje za pripravo tekstilij ter izdelavo ženskih in
       moških oblačil,
• zaključni izpit obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine
       ter izdelek oziroma storitev in zagovor.

PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ – NPI (2-letni program)
• izobraževanje za enostavna dela v šiviljstvu,
• zaključni izpit obsega izdelek oziroma storitev in

zagovor.

TEKSTIL

TEHNIK MEHATRONIKE – PTI (2-letni program po 
konča-nem 3-letnem programu)
• izobraževanje za opravljanje del in nalog na področju 

montaže, umerjanja, programiranja, zagona in 
upravljanja mehatronskih sistemov, avtomatiziranih in 
robotiziranih linij, sistemov za izdelavo, montažo, 
doziranje, polnjenje, embaliranje, tiskanje, transport in 
skladiščenje,

• zaključek s poklicno maturo.

AVTOSERVISNI TEHNIK – PTI (2-letni program 
po končanem 3-letnem  programu)
• izobraževanje za delo v avtoservisni dejavnosti na po-

dročjih tehničnih pregledov, diagnostike vozil, karoserije 
in gospodarskih vozil,

• zaključek s poklicno maturo.

 STROJNI TEHNIK – PTI (2-letni program po 
končanem 3-letnem programu)
• izobraževanje za delo s programskimi orodji in

merilno opremo, razumevanje procesov in sistemov v 
strojništvu,

• zaključek s poklicno maturo.

STROJNIŠTVO
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Podravska regija
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Ekološko naravnana šola podpira individualni razvoj 
vsakega posameznika, izpolnitev želja in ciljev. Na 
približno 100 ha velikem posestvu se razprostira ogromno 
priložnosti za nabiranje praktičnih veščin in znanj. 
Razpisani so naslednji programi: veterinarski tehnik, 
naravovarstveni tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, 
mehanik kmetijskih in delovnih strojev ter cvetličar. 

Veterinarski tehnik je program, na katerega naj se 
vpišejo tisti, ki so se pripravljeni učiti za življenje, želijo 
skrbeti za živali in ljubijo naravo. Šola z dolgo tradicijo ima 
namreč ogromno posestvo, Račji dvor in vivarij, kjer se 
dijaki učijo rokovanja z živalmi. Vzdušje na šoli je izjemno 
prijetno, vprašani dijaki se počutijo domače in sproščeno, 
kdaj pa kdaj tudi zabavno, ko zaigrajo harmonikaši na 
hodniku ali pred šolo. Profesorji so korektni, če si prijazen 
do njih bodo tudi oni do tebe menijo, na splošno pa so 
spoštljivi, prilagodljivi in pripravljeni priskočiti na pomoč, 
tako tudi svetovalna služba na šoli, ki vedno najde rešitev. 
Največ izzivov imajo vprašani dijaki pri matematiki in 
fiziki, ker je treba snov razumeti ter anatomiji in veterini, 
ker zajema obsežne tematike. Če se učiš sproti, kar 
svetujejo tudi bodočim dijakom, ki jih stroka zanima, pa 
noben predmet ni težaven. Na dan v povprečju namenijo 
nalogam in učenju od ene do dveh ur, pred napovedanimi 
ocenjevanji znanje utrjujejo en teden. Ocenjujejo, da je 
bil predmetnik vsa štiri leta smiselno sestavljen, pouk se 
izvaja dopoldan v prostornih učilnicah z interaktivnimi 
tablami. Pohvalili so še moderne športne prostore. 

Vprašani dijaki programa naravovarstveni tehnik so 
ocenili, da je največji poudarek na strokovnih predmetih 
in praktičnemu usposabljanju, zato bodočim dijakom 
svetujejo razmislek, in če jih ohranjanje narave res 
veseli, naj se le vpišejo. Pouk imajo dopoldan, od 7.10 in 
navadno končajo do 13.20. ali 14.10. Profesorji so strpni, 
pravijo vprašani dijaki, in pripravljeni pomagati pomoči 
potrebnim. Ker jih je na programu manj, se z njimi tudi 
bolje spoznajo. Šolski dnevi so vedno zanimivi, saj 
so organizirani raznoliki krožki, strokovne ekskurzije, 
pestri projekti, ki se jih dijaki radi lotevajo ter razburljive 
izmenjave. Učbenike dobijo v učbeniškem skladu, 
medtem ko zvezke in ostale učne pripomočke od starejših 
letnikov. Največ se učijo iz zvezkov, tako da snov vsak 
dan ponavljajo, ter rešijo domače naloge, da ponovijo 
obravnavano snov.   

BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR
Strokovni predmeti programa kmetijsko-podjetniški 
tehnik so vprašane dijake navdušili za vpis, saj si želijo biti 
aktivni v sadjarstvu ali vinogradništvu. Menijo, da je na šoli 
čutiti domačnost, saj je atmosfera prijetna in prijateljska. 
Med seboj se dobro poznajo, sodelujejo pri učenju in si 
pomagajo. Profesorji so spoštljivi in jih spodbujajo k višjim 
ocenam, pa tudi z dodatnimi razlagami in primeri iz prakse, 
kadar potrebujejo dodatno pomoč. Izjemno pozitivno so 
ocenili pouk v naravi, kjer dijaki pridobivajo praktične 
izkušnje za življenje, zato tudi učencem, ki se zanimajo za 
poklic v kmetijstvu, toplo priporočajo obisk informativnih 
dni in vpis na šolo, ki slovi po kakovostni vinogradniški in 
sadjarski praksi. Pri pouku, ki traja od 7.10 do 14.10., delajo 
podrobne zapiske, iz katerih se potem tudi največ učijo. 
Ostalo gradivo poiščejo pri starejših vrstnikih, učbenike 
si izposodijo v knjižnici. Po pouku rešijo domače naloge, 
kar jim vzame okoli pol ure na dan, nato pa delajo na 
domačem posestvu in se družijo s prijatelji.  

Mehanik kmetijskih in delovnih strojev je poklic za 
tiste, ki jih delo s stroji in njihovo popravilo zanima. Dijaki 
so povedali v anketah, da imajo veliko število ur prakse, 
kar je pozitivno, saj se lahko ogromno naučijo. Vzdušje v 
razredih so ocenili dobro, saj se med seboj razumejo in 
si pomagajo, če se pri določeni vsebini zatakne, pa so na 
voljo prijazni profesorji, skupaj s katerimi poiščejo rešitev. 
Zanimiva šola v naravni kulisi ponuja vrsto aktivnosti in 
podaja kakovostno znanje pri strokovnih predmetih, na 
katerih je tudi več teže, zato dijaki program priporočajo 
tudi bodočim dijakom. Med zahtevnejše predmete sodijo 
matematika, elektronika in popravilo mehanskih sklopov 
in naprav. V knjižnici dobijo šolsko literaturo, največ pa 
se učijo iz zvezkov, večinoma pred ocenjevanji. Lotijo se 
dopolnjevanja zapiskov, ponavljanja snovi in reševanja 
vaj iz delovnih zvezkov. Snov običajno osvojijo v dveh 
dneh do enega tedna, odvisno od zahtevnosti predmeta.  

Veselje do poklica in takojšnja zaposlitev po šoli sta 
razloga, ki sta vprašane dijake pritegnila k vpisu na 
program cvetličar. Prav tako menijo, da vlada tesna 
medsebojna povezanost dijakov v razredu in s profesorji, 
ki so prilagodljivi, pri ocenjevanju pravični in vedno 
pomagajo. Zaradi pozitivnih stvari na šoli, kot so 
profesorji polni znanja in izkušenj, lokacija šole v naravi, 
pridelovanje pridelkov, pri čemer radi sodelujejo, sodobno 
opremljene učilnice za praktični pouk in računalništvo, 
vabijo medse tudi mlajše vrstnike. Pouk poteka vsak dan 
od 7.10 in se običajno konča ob 14.10. Izpostavili so, da 
posvečajo največ pozornosti predmetom, ki so obvezni 
na zaključnem izpitu, kar smatrajo kot dobro, saj so ti 
najzahtevnejši. Nekateri se učijo sproti in delajo domače 
naloge v povprečju eno uro na dan. Drugi se intenzivno 
pripravljajo pred ocenjevanji, takrat namenijo od dva 
do tri dni za ponavljanje. Učenje poteka iz zvezkov, kjer 
dopolnijo svoje zapiske, delajo vaje iz delovnih zvezkov, 
dodatne vaje poiščejo še na spletu. Gradivo dobijo v 
knjižnici ali si ga izmenjujejo s sošolci in starejšimi vrstniki. 
Bodočim vrstnikom priporočajo, da več časa namenjajo 
težjim predmetom, kot so matematika in slovenščina, 
ki zajema več težje razumljivih starejših besedil ter 
strokovnim predmetom, ki vsebujejo latinske izraze.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Bodočim dijakom priporočajo obisk informativnih dni, 
so povedali vprašani dijaki, saj so jih pristni odnosi in 
predstavitev prepričali za vpis na to gimnazijo. Šola je 
manjša, zato se dobro poznajo med seboj, veliko se družijo v 
prostorih za počitek in igrajo namizni tenis in nogomet, imajo 
tudi šolsko mačko. V odnosih s profesorji se čuti domačnost 
in naklonjenost, da ponudijo pomoč in razumevanje, kadar 
se posamezniki znajdejo v težavah. Če bi se vpisali ponovno, 
bi izbrali isto šolo. Predmetnik je solidno sestavljen, 
poudarek je na matematiki, slovenščini in angleščini. Pouk 

GIMNAZIJA ORMOŽ
začenjajo ob 7.00 ali ob 7.50, končajo okoli 14.00, tako imajo 
še dovolj časa za obšolske dejavnosti. Literaturo dobijo v 
knjižnici in pri starejših prijateljih. Učijo se sproti, pa tudi 
pred testi in spraševanji, običajno okoli dva do pet dni, tako 
da ponavljajo naloge in vaje iz delovnih zvezkov, preberejo 
in podčrtajo snov v učbeniku, najdejo dodatne vire na 
internetu ter dopolnijo zapiske. Pri učenju jim največje izzive 
povzročajo matematika zaradi ogromnega števila vaj, ki jih 
je potrebno narediti, obsežna zgodovina z veliko letnicami, 
ki si jih je težje zapomniti ter psihologija zaradi besedišča. 
V prihodnosti si želijo postati vzgojitelji, učitelji razrednega 
pouka, sodniki, fizioterapevti, kozmetiki.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

PODRAVJE

Na gimnaziji je pomemben vsak dijak, so povedali vprašani 
dijaki in pohvalili pozitivno vzdušje. S profesorji se odlično 
razumejo, saj se lahko z njimi pogovorijo in razumejo 
stiske. Na šolo so se vpisali, ker jih je prepričala izvrstna 
predstavitev starejših dijakov na informativnih dneh, 
ocenili so, da na šoli niso le številka ter zato, ker daje šola 
dobro podlago za nadaljevanje kariere ali študija. »Zgrabi 
sedanjost, stopi s prihodnost« je slogan šole, ki več kot 
velja. Štiriletno obdobje dijakom daje znanje za življenje.
Kot pozitivno so ocenili prijetno druženje na kavčih ter 
tudi fitnes, kulturno dvorano, opremljeno telovadnico 

GIMNAZIJA PTUJ
in bogato knjižnico. Udeležujejo se izmenjav, delajo 
na projektih in odhajajo na zanimive ekskurzije. Pouk 
začenjajo ob 7.10 ter končajo ob 14.10. Predmetnik ima 
poudarek na maturitetnih predmetih, katere se jim je tudi 
zahtevnejše učiti. Matematiko težje razumejo in tudi snovi 
je veliko, enako kot pri slovenščini, izpostavili so še kemijo 
in fiziko. A če si se pripravljen redno učiti in sproti opravljati 
zadolžitve, lahko vse opraviš, sporočajo dijaki bodočim 
vrstnikom. Dijaki veliko sodelujejo, se skupaj učijo, od 
starejših pa dobijo zapiske in stare teste. Učbenike dobijo v 
učbeniškem skladu. Dnevno rabijo za naloge okoli ene ure, 
pred testi in spraševanji pa se učijo okoli pet dni.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Vprašane dijake so prepričala za vpis pozitivna mnenja 
bivših dijakov, pristop k delu, dostopnost in bližina mesta. 
Atmosfera je sproščena, včasih živahna, saj so vrstniki 
med seboj povezani. Pohvalili so odnos profesorjev, ki so 
izjemno prijazni, dijakom prisluhnejo in pomagajo rešiti 
marsikateri izziv, da jim olajšajo pot izobraževanja. Moto 
šole s 160-letno tradicijo je, da se je pomembno učiti za 
življenje in ne le za ocene, zato tudi dijake spodbujajo k 
zasledovanju tega mota. Pouk se izjava v dopoldanskih 

III. GIMNAZIJA MARIBOR
urah, od 7.00 do 13.45, včasih imajo tudi kakšno uro dlje. 
Med težje predmete so uvrstili matematiko zaradi obilice 
pravil in vaj, angleščino, ki je nekaterim težje razumljiva, 
slovenščino zaradi obsežne književnosti, ter glasbo. Glede 
na zahtevnost predmeta in posameznikovo znanje se pri 
težjih predmetih učijo sproti, pri lažjih pred ocenjevanji. 
V povprečju namenijo pred testi tri dni za ponavljanje 
obravnavane snovi. Vsak dan pripravljajo domače naloge, 
kar jim običajno vzame od pol do ene ure. V prihodnosti si 
želijo postati vzgojitelji, pedagogi, andragogi, fizioterapevti 
ali pomagati osebam s posebnimi potrebami.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Programi na šoli ponujajo znanje za raznovrstne in cenjene 
poklice, zato učencem svetujejo vpis, če jih veselita kemija 
ali farmacija. V ospredju so tudi maturitetni predmeti, 
kar je posledično vidno pri izjemnih rezultatih na maturi, 
ki dijakom omogočajo nadaljevanje kariere. Večinoma 
si želijo postati farmacevti, kemiki, delati na področju 
laboratorijske medicine. Šolo, obdano z naravo, so izbrali 
zaradi zanimive predstavitve na informativnih dnevih, 
zato tudi bodočim vrstnikom svetujejo, da jih obiščejo, ter 
želje po poklicu in bližini dijaškega doma. Pouk začenjajo 
ob 7.10 ali ob 8.00, končajo ob 14.15. Več izzivov imajo 

GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA ZA 
KEMIJO IN FARMACIJO RUŠE

pri predmetih, kot so matematika, anatomija, genetika, 
zdravila, rastlinske droge in naravne spojine, kemijska 
tehnika, analiza kemije. Trudijo se učiti sproti, a ker za to 
ni vedno dovolj časa, utrjujejo snov še pred ocenjevanji, v 
povprečju pet dni. Domače naloge delajo sproti, okoli eno 
uro na dan, da ponovijo tekočo obravnavano snov. Zaradi 
majhnosti šole je odnos s profesorji topel, če se držijo 
dogovorov, se lahko z njimi tudi marsikaj dogovorijo glede 
učnega procesa in se nanje zanesejo, prav tako tudi na 
svoje vrstnike. Učno gradivo dobijo od starejših prijateljev, 
učbenike v učbeniškem skladu, največ pa se učijo iz 
lastnih zapiskov. Vprašani so pohvalili številne sodobno 
opremljene laboratorije, veliko telovadnico, strokovne 
ekskurzije, prakso v tujini in sodelovanje z drugimi šolami.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Anketirani dijaki so občutke skozi šolanje po štirih letih 
povzeli tako, da so zapisali, da gimnazija slovi po svojem 
statusu, je tehnološko napredna in polna edinstvenih ljudi, 
ki so medgeneracijsko in medrazredno zelo povezani. 
Naslednji generaciji dijakov svetujejo, da če se odločijo 
za šolo naj bodo spoštljivi do drugih, prijazni in pomoč se 
jim bo vedno povrnila. Starejši dijaki vedno radi pomagajo 
mlajšim, tako kot so tudi njim leta nazaj. Atmosfera je 
razburljiva, redko tekmovalna in polna zagnanosti, čas 
na šoli pa dodatno popestrijo dogodki, kot je Kulturni 

II. GIMNAZIJA MARIBOR
maraton. Pohvalili so dobro vodenje šole, predmetniki 
so smiselno sestavljeni, družijo se v kotičkih za prosti 
čas, mnogo je možnosti za lastne interese. Šola pogosto 
pomaga tistim, ki nimajo dovolj sredstev za udeležbo 
na dogodkih. Profesorji so uvidevni in spoštljivi, lahko 
se dogovarjajo za druge roke testov, vsa spraševanja pa 
imajo napovedana, zato se bolj intenzivno učijo nekaj dni 
prej. Učno literaturo dobijo na sejmu, ki je v septembru, 
ali pa jo potem starejši dijaki prodajajo ali podarjajo sredi 
leta. Primere testov si pošiljajo preko socialnih omrežij. 
Začetek prve ure je 7.50, traja običajno 15.15 ali 13.35, zaradi 
obveznih izbirnih vsebin lahko najdlje traja tudi do 16.05.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Vse, ki si želijo postati slaščičarji, peki, inženirji živilstva 
in prehrane, vprašani dijaki vabijo k vpisu, saj so tudi 
sami zaradi ambicije po opravljanju tovrstnih poklicev 
izbrali ta izobraževalni program. Šola izvaja širok nabor 
programov in vsak lahko najde svoj talent in strast. Pouk 
poteka organizirano in disciplinirano, pri urah so dijaki 
kar se da aktivni, saj vidijo smisel v učenju sproti. Veliko 
lahko odnesejo od učnih ur, ki jih profesorji naredijo 
zabavne, a poučne hkrati. Spodbujajo jih h kreativnosti, 

IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA 
MARIBOR

bistveno je ustvarjanje na strokovnih področjih, ki jim 
ležijo. Izpostavili so nekaj težjih predmetov, katere se učijo 
sproti, to so matematika, dietetika, živilska tehnologija in 
živila živalskega izvora. Pred ocenjevanji se nekateri bolj 
intenzivno učijo le tri dni, drugi v povprečju pet dni, tako 
da uredijo svoje zapiske ali si jih izposodijo pri sošolcih, 
ponovijo snov iz učbenika ter rešujejo vaje in domače 
naloge. Učbenike si izposodijo v knjižnici, ostalo gradivo se 
v večini dobi pri starejših generacijah. Bodoče dijake vabijo 
v svoje vrste, saj bodo pridobili želeno strokovno znanje, 
poleg tega pa je vzdušje odlično, s profesorji pa imajo 
spoštljiv in zaupanja vreden odnos. 

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Bodočim vrstnikom bi priporočili vpis, če jih lesarstvo 
zanima, tudi sami so se vpisali zaradi veselja do dela z lesom. 
Svetujejo jim, da so zagnani, se učijo sproti, predvsem 
matematiko ter da si kupijo svinčnik in meter, ki jih bosta 
spremljala vsa štiri leta. Smatrajo, da bodo zaradi vse 
večje rabe lesa, takoj po izobraževanju našli pravi poklic. 
Postati želijo inženirji lesarstva, lesarski tehniki, gozdarji, 
izdelovalci glasbil, CNC-operaterji. Na šoli je čutiti pozitivno 
energijo, večkrat se sliši zvoke harmonike ali pa zapojejo. 
Med seboj so povezani, saj šteje vsak dijak in nisi le številka, 

SREDNJA LESARSKA IN GOZDARSKA 
ŠOLA MARIBOR

profesorji so dostopni in vedno na voljo za pogovor. Eden 
izmed vprašanih pravi, da se na šoli počutijo varno. Šola je 
prijetno opremljena, po hodnikih in v učilnicah je parket, 
hodijo v copatih, v učilnicah imajo rastline. Učilnice za 
praktični pouk so vrhunsko opremljene, sodobni stroji 
omogočajo temeljito učenje, saj je praksa na prvem mestu. 
Strokovni predmeti večinoma niso težavni, več izzivov 
predstavljajo slovenščina, matematika, fizika, ker imajo 
veliko obravnavane snovi ali je predmet težje razumeti. 
Učno gradivo dobijo v knjižnici ali od prijateljev, zapiske si 
izmenjujejo s sošolci. Pri učenju predvsem ponavljajo snov 
iz zvezkov ter naloge iz delovnih zvezkov, po potrebi pa 
poiščejo še dodatne vaje na spletu.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Glavna skupna točka vseh vpisanih je umetnost, vsak 
se ima možnost razvijati na svojem področju, kar 
konservatorij intenzivno spodbuja. Profesorji so izjemni 
umetniki, od katerih se dijaki lahko ogromno naučijo, če 
imajo interes. Ceni se samoiniciativnost in trde delovne 
navade, zato bodočim vrstnikom svetujejo vpis le, 
če so na to pripravljeni. Ker je šola manjša, je pristop 
profesorjev popolnoma individualen, kar se odraža v 

KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET 
MARIBOR

intenzivnosti učenja ter odkritosti in povezanosti med 
njimi. Ne le s profesorji tudi dijaki so med seboj kolegialni, 
skupaj pripravljajo projekte, vadijo inštrumente in se 
skupaj zabavajo. V ospredju so strokovni glasbeni in 
baletni predmeti, a se je treba naučiti tudi maturitetnih. 
Poleg samega urnika, ki se lahko razvleče tudi čez cel 
dan zaradi dopoldanskega pouka in popoldanskih vaj, 
prisostvujejo tudi pri mnogih dodatnih aktivnostih in 
krožkih (dramski krožek, dirigiranje, kompozicija, Big 
Band), svojo karierno pot utrjujejo na šolskih nastopih, 
v ansamblih in orkestrih.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Vprašani dijaki so šolo na informativnem dnevu videli 
kot prijazno, profesorje dostopne do učencev, predmete 
zanimive. Večina se jih je vpisala, ker želijo postati inženirji 
logistike. Šola sicer slovi po dolgi tradiciji in zavidljivem 
uspehu dijakov. Bodočim vrstnikom toplo priporočajo 
šolo, če jih strokovni predmeti šole zanimajo (logistika), 
teh se sicer hitro navadiš ter posebej svetujejo, da sledijo 
pouku in delajo sproti. Na šoli nudijo učno pomoč, imajo 
založeno knjižnico, pa tudi malico so pohvalili. Vzdušje 
na šoli je veselo, vlada prijateljstvo in kolegialnost. Imajo 
veliko dejavnosti, pogosto kulturne in športne dneve. 
Nekateri so zapisali, da je vsak dan kaj novega. Pouk se 
zjutraj začne ob 7.15 in traja običajno do 12.40 ali 13.30. 
Tudi profesorje so pohvalili, saj so spoštljivi do dijakov, 
jim pomagajo in se radi z njimi pogovarjajo. Poudarek 
imajo na strokovnih predmetih, med težje predmete 
po njihovem mnenju sodita matematika in fizika, zaradi 
veliko snovi, ter tehnologija tovornih tokov in nemščina. 

PROMETNA ŠOLA MARIBOR
Dijaki se učijo pred testi do en teden prej, dnevno pa se 
sproti pripravljajo od pol do ene ure. Pred teksti vzamejo 
v roke domače naloge in vaje, ki jih ponovno rešijo ter 
ponavljajo snov skupaj s sošolci. Literaturo dobijo od 
višjih letnikov in v učbeniškem skladu. 

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

PODRAVJE
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Dopoldanski urnik ima smiselno razporejene predmete, 
pravijo vprašani dijaki, zato so šolski dnevi prijetni. 
Te ustvarijo tudi prijateljski odnosi med dijaki in 
razumevajoči profesorji, ki se trudijo popestriti suhoparno 
snov in radodarno nudijo dodatno pomoč tistim dijakom, 
ki jo potrebujejo. Nekateri so tudi strogi in zahtevajo 
v razredu disciplino, kar je pri težjih predmetih tudi 
smiselno, še povedo dijaki. Pozitivno so ocenili urejenost 
šole in okolice ter opremljenost učilnic za praktični pouk. 

SREDNJA GRADBENA ŠOLA IN 
GIMNAZIJA MARIBOR 

Šola, poleg širokega spektra izobraževalnih programov v 
smeri perspektivnih poklicev, organizira še vrsto dodatnih 
dejavnosti in krožkov, kot so astronomski, šahovski, 
literarni, fotografski, geodetski, novinarski krožek, English 
Club, glasbena skupina Dah Papa, zdrav način življenja 
in druge. Rabljeno literaturo za šolo dobijo v knjižnici ali 
pri starejših vrstnikih (učbenike, zvezke in stare teste), 
za ostalo pobrskajo na internetu. Po pouku uredijo 
domače naloge, kar jim običajno vzame od pol do ene ure 
dnevno. Poleg tega, da se pri nekaterih predmetih vestno 
učijo sproti, se bolj poglobljeno učijo še pred samimi 
ocenjevanji.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Zanimiv pouk, pri katerem dajejo poudarek na matematiki, 
slovenščini, angleščini in strokovnih ekonomskih 

SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA
predmetih, začenjajo ob 7.00 in se največkrat zaključi do 
14.15. Gradivo so vprašani prejeli v učbeniškem skladu, 
ali so ga kupili na sejmu rabljene literature od starejših 
dijakov. Med težje predmete so uvrstili slovenščino in 
matematiko zaradi njim nejasne snovi, ter gospodarstvo in 
biologijo, ker zajemata obsežno snov. Odnos s profesorji 

Dijaki bodo v prihodnosti morda elektrotehniki, strojniki, 
programerji, skrbniki podpornih baz, managerji socialnih 
omrežij, fotografi ali snemalci, zato so se vpisali na šolo 
s pisanim naborom programom. V nižjih letnikih je več 
poudarka na splošnih predmetih, v višjih pa ima vsak 
program izpostavljene določene strokovne predmete. 
Kot kompleksen predmet je večina navedla matematiko, 
glede na program pa elektrotehniko ali računalništvo, 
tretjim ne ležijo predmeti, kjer se morajo učiti na pamet, 

SREDNJA ELEKTRO-RAČUNALNIŠKA 
ŠOLA MARIBOR

kot so geografija, zgodovina in fizika. Učbenike dobijo v 
učbeniškem skladu, veliko gradiva najdejo na internetu. S 
sošolci se večkrat skupaj učijo in si izmenjujejo zapiske. Pred 
testi običajno okoli pet dni ponavljajo teme iz učbenika in 
zapiskov ter ponavljajo vaje, predvsem pri matematiki se 
jih dela sproti, nekateri potrebujejo še dodatne inštrukcije. 
Domače naloge v povprečju vzamejo od ene do dveh ur 
na dan. Bodočim dijakom sporočajo naj se vpišejo, če jih 
stroka zanima in bi radi delali na tem področju. Pravijo, da 
je atmosfera na šoli nadpovprečna, slovijo po zmagah na 
tekmovanjih, na voljo so številni krožki, poučen praktičen 
pouk in dodatne dejavnosti in ekskurzije.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

PO
DR

AV
JE

Ekonomija, podjetništvo in ostali strokovni predmeti 
zaznamujejo inovativno srednjo šolo, zato naj se bodoči 
dijaki odločajo za vpis na podlagi želja za poklic. Vprašani, 
ki želijo postati računovodje, ekonomisti, nepremičninski 
agenti, managerji ali ustanoviti lastno podjetje, svetujejo 
bodočim dijakom, da shranijo zvezke iz osnovne šole, saj 
gre pri osnovnih predmetih za nadgrajevanje znanja, pri 
strokovnih pa naj bodo aktivni v razredu, saj bodo z razlago 
brez težav razumeli vsebine. Pouk je razgiban, velikokrat 
delajo v skupinah, optimistični profesorji pridejo dijakom 

SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA IN 
GIMNAZIJA MARIBOR 

nasproti v dogovorih in so empatični, kar naredi prijetno 
vzdušje pri vsakodnevnem sodelovanju. Še vedno pa 
želijo, da so obveznosti dijakov pri pouku opravljene. 
Dijaki sodelujejo pri različnih projektih (stand-up), 
izmenjavah, hodijo na oglede podjetij. Popoldan imajo še 
dovolj časa za druženje s prijatelji ali dodatne aktivnosti, 
saj zaključijo pouk najkasneje do 14.15 (začnejo ob 7.00). 
Pri nekaterih predmetih se učijo sproti (bodočim dijakom 
to svetujejo pri ekonomiji, matematiki in slovenščini), pri 
drugih izpopolnjujejo znanje pred testi, v povprečju tri 
dni. Med napornejše predmete so uvrstili prav ekonomijo, 
saj jo je treba razumeti, snov pa se navezuje, zato je važna 
še logika, ter tudi matematiko, slovenščino in kemijo.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

»Per aspera ad astra«, v prevodu »Prek trnja do zvezd«, je 
vodilo dijakov na ugledni gimnaziji, ki se zavedajo, da se 
s trdim delom osvoji marsikaj v življenju. Njihovi izjemni 
uspehi so razvidni že pri tekočem delu, na maturi in na 
tekmovanjih. Dopoldanski urnik začenjajo ob 7.50, traja 
pa do 14.15, občasno tudi do 16.00. Ker šolo obiskujejo 
zagnani dijaki, ki spoštujejo prijazen učiteljski kolektiv, 
je odnos z njimi odprt, radi svetujejo in pomagajo. 
Splošno vzdušje je mirno, kar omogoča osredotočen učni 
proces. Opremljene računalniške učilnice in laboratoriji 

PRVA GIMNAZIJA MARIBOR 
zagotavljajo zanimivo delo, imajo e-oddelek, fitnes 
znotraj šole, dijake veselijo pestre ekskurzije, izmenjave, 
iz obsežnega seznama izvenšolskih dejavnosti tudi vsak 
nekaj najde zase. Literaturo dobijo v učbeniškem skladu, 
v začetku leta imajo tudi sejem rabljene literature, kjer 
jim starejši dijaki ponudijo gradiva. Vprašani so med 
zahtevnejše predmete zapisali slovenščino in zgodovino, 
oboje zaradi količine snovi, pa tudi nemščino, matematiko 
in fiziko. Dnevno namenijo domačim nalogam okoli pol 
ure časa, večina se jih več uči pred ocenjevanji, ko se 
lotijo temeljitega ponavljanja vsebin iz svojih zapiskov in 
reševanja nalog.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Vprašani dijaki šolo priporočajo tistim, ki jih veselita 
turizem ali gostinstvo. V sodobno opremljenih učilnicah 
za praktični pouk bodo lahko odnesli veliko uporabnega 
znanja, seminarska naloge in predstavitve pa naj vzamejo 
resno, saj s tem krojijo samostojnost in delavnost. Šola 
je unikatna in slovi po mnogih dosežkih na področju 
gastronomije in turizma. So vsi za enega eden za vse, 
so povzeli, saj so si vsi letniki med seboj pripravljeni 
pomagati, tudi profesorji se trudijo za uspešnost dijakov. 
Z njimi imajo spoštovanja vreden odnos in če osebno 

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN 
TURIZEM MARIBOR 

pristopiš do njih, se lahko marsikaj dogovoriš. Učno 
gradivo dobijo v šoli ali od starejših dijakov, največ pa 
uporabljajo zvezke. Pred napovedanim spraševanjem se 
učijo več, običajno dva do tri dni prej ponavljajo zapiske, 
pregledajo možne naloge iz starih testov in se učijo v 
skupini s sošolci. Urnik poteka izmenično, dopoldne 
od 7.00 do 14.00, popoldne približno od 10.00 do 17.00. 
Kot velike prednosti na njihovi šoli so izpostavili pouk 
na terenu, kjer se ogromno naučijo, koristna potovanja, 
izlete in izmenjave ter pester nabor tujih jezikov. Pri 
predlogih o delu v prihodnosti so nekateri izpostavili, da 
želijo delati kot turistični vodiči, ostali pa se bodo o tem 
odločali kasneje.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Dijaki so se za vpis odločili, ker jih zanimajo umetnost, 
oblikovanje ali frizerski poklic, ali ker so jim starejši dijaki 
priporočili šolo. Za vsako osebo se najde prostor, da bo 
lahko razvijala svoje znanje in talente, saj intenzivno 
spodbujajo razvoj ustvarjalnosti na različnih področjih. 
Predvsem tudi sprejemajo drugačnost. Sodelovanje 
s profesorji temelji na profesionalnem odnosu, ki je 
prijeten in ustreza večini. Pripravljeni so nuditi dodatno 
pomoč, kadar jo dijaki potrebujejo. Najzgodnejšo uro 
začnejo ob 7.00 in končajo okoli 14.30. Med odmori ali 
prosto uro lahko počivajo v kotičkih za sprostitev ali se 

SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE 
MARIBOR 

umaknejo v knjižnico na kavče. Prijetna osvetljenost in 
barva šole naredita prijeten pridih. Dijaki tudi razstavljajo 
svoja dela. Pohvalili so možnosti za izmenjave, strokovne 
ekskurzije, raznovrstne krožke in sodelovanje na tečajih. 
Zaradi strokovnih predmetov se je vredno vpisati na šolo. 
Med težje premete so dijaki programa tehnik oblikovanja 
uvrstili slovenščino zaradi velike količine snovi, 
umetnostno zgodovino zaradi količine podatkov in letnic 
ter matematiko zaradi same snovi in ker večina vprašanih 
premalo časa vlaga v vaje. Medijski tehniki so zapisali 
poleg matematike še tipografijo in reprodukcijo, ki je prav 
tako obsežen predmet. Dijaki programa frizerski tehnik so 
kot težje predmete ocenili slovenščino in matematiko, ki 
pa imata tudi največjo težo v predmetniku.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Profesorji se zavedajo, da je v znanju moč, zato se 
zavzemajo za kakovostne učne ure, ki jih popestrijo z 
raznolikimi primeri iz prakse, da dijakom predstavijo 
strokovno znanje, ki jih bo vodilo skozi celo življenje. Pri 
tem se zaposleni zavedajo, da je grajenje osebnostnih 
vrednot prav tako ključno, da bodo dijaki lažje sledili 
svojim ciljem. Šola se ponaša s številnimi uspešnimi dijaki 
na športnih področjih, organizirani so tudi drugi zanimivi 
krožki. Pri učnih urah se večjo pozornost namenja 

SREDNJA ŠOLA ZA TRŽENJE IN DIZAJN
maturitetnim predmetom. Na urniku so za vprašane 
dijake zahtevnejši predmeti matematika in tuji jeziki, 
ki se jih raje učijo sproti. Vsako popoldne za ponovitev 
tekoče snovi in domače naloge namenijo okoli eno uro. 
Pri večini predmetov imajo napovedano spraševanje 
in teste, za katere se običajno učijo tri do štiri dni prej. 
Bodočim dijakom svetujejo, da se vpišejo na šolo, a naj 
opravljajo vse obveznosti za pouk sproti. V anketah so 
pohvalili še sproščeno atmosfero na hodnikih šole z dolgo 
tradicijo, dobro šolsko kuhinjo in sodobno opremljene 
računalniške učilnice.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

PODRAVJE
je profesionalen in resnično odličen, saj se z njimi lahko 
dogovarjajo glede ocenjevanj. Na informativnem dnevu 
so vprašani opazili, da so jih predstavniki toplo sprejeli, 
dijaki se med seboj poznajo in povezujejo, tudi bodočim 
vrstnikom bi jo priporočili, saj so skozi leta šolanja 
spoznali, da je res tako. Svetujejo pa jim, da trdo delajo, 
intenzivno sodelujejo pri pouku ter spoštujejo starejše 
dijake in profesorje. Šola je polna energije, ponaša se 

s sloganom »Šola s posluhom«. Skozi pestro ponudbo 
obšolskih dejavnosti krepijo svoje veščine in osebnosti 
v varnem okolju ustanove, ki sodeluje tudi z lokalnim 
okoljem ter delodajalci. V prihodnosti se želijo zaposliti 
kot strojniki, matematiki, glasbeniki, fizioterapevti, 
psihologi, računalničarji ali profesorji.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Ostanite povezani in se prijavite na uporabne info.
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snov, delajo vaje iz delovnih zvezkov, dodatne naloge 
poiščejo na spletu. Pred ocenjevanji se učijo od tri do pet 
dni, odvisno od zahtevnosti predmeta, vsak dan pa naredijo 
obvezne domače naloge, za kar vprašani namenijo od pol 
do ene ure v povprečju. Za vpis na šolo so se dijaki odločili 
zaradi samega programa, slišali so navdušujoča mnenja 
bivših dijakov ali so jih spodbudili družinski člani ter zaradi 
bližine njihovemu domu. Učilnice so napredno opremljene, 
pohvalili so pripomočke v laboratorijih ter računalniške 
učilnice. Bodočim dijakom šolo priporočajo, saj je dobra 
odskočna deska za prihodnost. Dodajajo pa, da naj se učijo 
sproti, ker bodo le tako odnesli znanje, ki ga posamezni 
programi ponujajo. 

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Šolski center se ponaša z dolgo tradicijo, so povedali dijaki 
različnih programov, na katerih se pripravljajo za nadaljnji 
študij ali zaposlitev. Atmosfera na šoli je pestra in ustvarjalna, 
saj imajo izkušeni profesorji pozitiven odnos do dijakov s 
pripravljenostjo, da jim pomagajo tudi izven časa pouka. S 
sošolci se razumejo in si nudijo medsebojno pomoč, večkrat 
se skupaj učijo. Gradivo dobijo od starejših prijateljev, 
učbenike pa v knjižnici. Pri pouku, ki običajno traja od 7.10 
so 14.10, si delajo zapiske, ki jih doma po potrebi dopolnijo, 
saj se iz njih največ učijo. Večina kot težje predmete navaja 
slovenščino in matematiko. Pred ocenjevanji ponavljajo 

ŠOLSKI CENTER PTUJ

Vprašani dijaki so se na šolo vpisali zaradi učnega 
programa, zanimali so se za strojništvo, elektrotehniko, 
delo z CNC stroji ali za robotiko, nekateri imajo doma 
delavnico ali družinsko podjetje. Bodočim dijakom 
svetujejo vpis, da si pridobijo širok spekter znanja, a 
naj vzamejo pouk resno, saj programi niso lahki in naj 
se čim bolj potrudijo. Obkroženi bodo z isto mislečimi 
sovrstniki, s katerimi bodo stalno razmišljali, kaj lahko 
izdelajo, zato je okolje motivacijsko. S profesorji imajo 
korekten odnos, normalno pogovorno vzdušje in če imajo 

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR
morebiti problem ali vprašanje, jim je na voljo pomoč. 
Šola je inovativna in ima izjemno koristen praktični pouk, 
kar omogoča moderna opremljenost praktičnih učilnic, 
strokoven program in profesorji. Pouk je nekatere dneve 
naporen, začne se ob 7.30 in konča nekje ob 13.00, a so 
tudi dnevi ko so v šoli do 14.35. Za vprašane strojne 
tehnike so najtežji predmeti matematika, obdelava 
gradiv, mehanika, načrtovanje konstrukcij. Predmete, 
kot so industrijska mehatronika, industrijska omrežja, 
regulacije, elektrotehnika v mehatroniki so izpostavili 
tehniki mehatronike. Elektrika, matematika in slovenščina 
pa se zdijo zahtevni avtoservisnim tehnikom.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Vprašani dijaki bodočim vrstnikom priporočajo šolo, saj so 
v ospredju vrednote, čutiti je toplo povezanost med dijaki 
in profesorji. Razredi so majhni, zato se počutijo domače 
in sprejeto. Profesorji podajajo znanje za življenje, so 
odprti za pogovore o najrazličnejših temah in dijakom 
pomagajo. Šola, ki je na mirni lokaciji, ponuja ogromno 
znanja, tudi o veri in kulturi, različne dejavnosti, športne 
dneve, ekskurzije in duhovne vikende, ki se jih dijaki 
radi udeležujejo. Poudarek je na osnovnih predmetih, 
slovenščini, matematiki, angleščini in zgodovini. Vprašani 
so ocenili kot težje predmete naravoslovne, izpostavili 

ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA ANTONA 
MARTINA SLOMŠKA

so biologijo in fiziko, ter zgodovino, ki je preobsežna ali 
pa imajo premalo predznanja. Vsako leto gradiva dobijo 
v učbeniškem skladu, zapiske delajo sami, saj se iz njih 
najlažje učijo. Zvezke in stare teste lahko dobijo tudi pri 
starejših kolegih, zato svetujejo bodočim dijakom, da se 
povežejo s starejšimi, ki radi pomagajo. Pred ocenjevanji 
se intenzivno učijo do enega tedna tako, da ponovijo snov 
iz učbenika, dopolnijo svoje zapiske, rešujejo teste, vaje 
in ponovijo domače naloge. Veliko si zapomnijo tudi, če 
snov ponavljajo s sošolci in se med seboj sprašujejo. Urnik 
je dopoldanski in menijo, da je ustrezno razporejen. Kot 
pozitivno so ocenili okolico šole, opremljeno telovadnico, 
kavče (svetovalna čakalnica), jedilnico ter prostore oz. 
laboratorije za določene predmete.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Vprašani dijaki so se na šolo vpisali, ker jih zanima poklic 
kozmetičnega tehnika ali želijo pomagati ljudem. Na 
programu zdravstvene nege lahko pridobijo znanje za 
življenje. Vsesplošno vzdušje je pozitivno in spoštljivo, na 
hodnikih se vsi pozdravljajo in pogovarjajo, si izmenjujejo 
zapiske, se skupaj pripravljajo na ocenjevanja. Če imajo 
dijaki izzive, jim višji letniki z veseljem priskočijo na pomoč. 
V svoje kroge vabijo skrbne, empatične in vestne osebe. 
Šola ima moderen videz in sodobno urejene praktične 
učilnice in laboratorije. Vprašani iz programa kozmetični 
tehnik so povedali, da je poudarek na anatomiji, kemiji, 

SREDNJA ZDRAVSTVENA IN 
KOZMETIČNA ŠOLA MARIBOR

kozmetologiji, koži in kožnih boleznih. Na programu 
zdravstvene nega pa je prav predmet zdravstvena nega 
med zahtevnimi, ter tudi prva pomoč, nega otroka in 
patologija, nekaterim ne ležita matematika ali slovenščina. 
Večino učbenikov si lahko sposodijo v učbeniškem skladu, 
za maturitetne predmete jih kupijo, stare zvezke lahko 
odkupijo od višjih letnikov. Nekatere stare teste dobijo 
pri višjih letnikih, drugih ne, ker jih profesorji obdržijo. V 
odvisnosti od tega kakšna snov je in kako je obsežna, se 
učijo pred spraševanji in testi, v povprečju od tri do sedem 
dni. Sproti delajo domače naloge ter ponovijo snov pri 
nekaterih predmetih v pol do ene ure na dan. V prihodnje si 
želijo delati kot fizioterapevti, inštrumentariji v operacijskih 
dvoranah, medicinske sestre oz. brati, babice.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Savinjska regija

Na šoli dijaki pridobijo znanje s področja ekonomije, 
podjetništva in poslovne informatike; večji poudarek je 
tako na družboslovnih predmetih, fizike nimajo. Dijaki so se 
na program tehnik varovanja vpisali, ker pridobijo licenco 
za delo varnostnika, na programu trgovec pa urijo veščine 
v trgovini. Šola omogoča opravljanje Nemške jezikovne 
diplome, prakse v tujini, ustanavljajo učna podjetja, kjer si 
dijaki razdelijo vloge (direktor, računovodja, trženje …) in 
v simultanih situacijah spoznavajo poslovanje v realnem 
podjetju. Zaradi majhnosti šole vlada vrstniška povezanost 

EKONOMSKA ŠOLA CELJE
in solidarnost, profesorji so vljudni in pripravljeni odgovarjati 
na vsa njihova vprašanja. Solidno sestavljen urnik začenjajo 
ob 7.10, končajo ob 13.25 oz. 14.05. Med težje predmete so 
uvrstili matematiko, angleščino, podjetništvo, kemijo in 
nemščino, če se v 1. letniku prvič srečaš z njo. Ocenjevanja so 
napovedana, zato se prej običajno učijo tri do pet dni. Veliko 
se naučijo že iz domačih nalog, ki jih je treba delati sproti, 
kar jim vzame okoli pol ure na dan. Pri učenju uporabljajo 
učbenike (učbeniški sklad), lastne zapiske, stare zvezke 
in teste bivših dijakov, ki jih prodajo ali predajo mlajšim. 
V prihodnosti si želijo delati kot podjetniki, ekonomisti, 
računovodje, v marketingu ali vojski.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

SAVINJSKA

Tako kot so starejši vrstniki vprašanim dijakom 
priporočili vpis na šolo, jo oni priporočajo naslednikom, 
saj nudi kakovosten program in široko paleto aktivnosti. 
Lahko se odlično pripraviš na maturo in se udeležuješ 
dejavnosti, ki te veselijo. Šola organizira tudi kulturne 
in športne dogodke, dneve dejavnosti, prireditve in 
koncerte (Top classic). Profesorji so strogi, imajo visoke 
standarde, a vedno pripravljeni najti kompromise. Dijaki 
čutijo domačnost, saj se z njimi odprto pogovarjajo in 
poiščejo rešitve za izzive na izobraževalni poti. Učni 

I. GIMNAZIJA V CELJU
program daje več pozornosti maturitetnim predmetom, 
ki pa so smiselno razporejeni čez cel teden, tako da ni 
prenaporno. Izpostavili so naslednje težje predmete: 
matematika, fizika, biologija, slovenščina, španščina, 
zgodovina. Pouk, ki poteka v sodobnih učilnicah, 
začenjajo ob 7.10. in največkrat končajo ob 13.30 ali 
14.20. Šolsko gradivo dobijo od starejših vrstnikov, ki 
so obiskovali isto šolo, učbenike v učbeniškem skladu. 
Večina se jih trudi naučiti obravnavano snov sproti, a to 
zaradi obilice obveznosti ni vedno mogoče, zato snov 
ponavljajo še pred ocenjevanji, običajno okoli pet dni 
prej.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Šola in učiteljski zbor se močno trudi najti posameznikova 
močna področja in podajajo možnosti, da jih neguješ, 
so povedali vprašani dijaki programov predšolska 
vzgoja, splošna in umetniška gimnazija. Na šoli izvajajo 
razgiban pouk, začne se ob 7.05 in konča ob 13.10 ali pa 
14.00, mednarodna sodelovanja, različne projekte, več 
tujih jezikov, veliko krožkov, ki naredijo šolsko obdobje 
zabavno. Opazili so, da so profesorji prilagodljivi in se da 
z njimi veliko dogovoriti, sploh če sodeluješ pri pouku in 
opravljaš obveznosti. Tudi s sošolci se izjemno razumejo. 

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
Bodočim dijakom svetujejo, da so vztrajni, ker potem 
lahko vsakomur uspe, ter da se povežejo s sošolci in 
delajo pri predmetih sproti. Predmetnik ima poudarek 
na maturitetnih ali strokovnih predmetih, odvisno od 
programa. Za domače naloge v povprečju rabijo okoli ene 
ure na dan, kar doprinese tudi k ponavljanju vsebin, ki jih 
pred napovedanimi ocenjevanji še dodatno ponavljajo, 
običajno okoli pet dni. Rabljene učbenike lahko kupijo 
na sejmu rabljenih učbenikov na začetku leta. V spletni 
učilnici imajo banko zapiskov, tam so objavljeni zvezki in 
zapiski (prispevajo jih dijaki sami). Stare teste dobijo od 
višjih letnikov.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Anketirani dijaki so svojo šolo z enim stavkom 
opisali kot poučno, saj dijake pripravi na prihodnost 
s pridobitvijo vsakodnevno potrebnih veščin in 
poklicnih kompetenc, k čemur pripomore tudi 
kakovostna raven izobraževanja in ponudba dodatnih 
dogodkov, izmenjav, potovanj. Vzdušje je pisano, saj 
šola združuje dijake različnih narodnosti, karakterjev, 
z različnimi željami in izkušnjami. Profesorji so 
sproščeni, vendar zahtevajo sodelovanje pri pouku, a 
so razumevajoči. Pravijo, da je poudarek na ekonomiji, 
turizmu ter tujih jezikih. Nekateri so navedli kot težje 
predmete matematiko, angleščino, nemščino, drugi 

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN 
TURIZEM CELJE

ekonomijo, gastronomijo ali potniški promet. Učbenike 
si sposodijo v učbeniškem skladu, zvezke in stare teste 
dobijo od starejših dijakov. Največ se učijo iz lastnih 
zapiskov. Pri nekaterih predmetih se poskušajo učiti 
čim bolj sproti, pri ostalih nekaj dni pred ocenjevanjem. 
Pohvalili so še organiziranost urnika, urejenost šole, 
mednarodne mobilnosti, dodatne aktivnosti, odnos 
med zaposlenimi in dijaki. Pred vpisom so obiskali 
informativne dneve, kjer so opazili spoštljiv, vljuden 
in sproščen pristop. Učenkam in učencem svetujejo, 
da redno spremljajo pouk in delajo sproti ter učenje 
vzamejo resno, kot nabiranje strokovnih kompetenc, 
delovnih izkušenj in lepih spominov, priporočajo pa 
še Erasmus+ izobraževanje, da pridobijo nepozabne 
izkušnje.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Učencem priporočajo vpis, če jih delo z ljudmi veseli, 
tako na področju zdravstva kot kozmetike, predvsem pa, 
če se želijo naučiti obilico kakovostnega teoretičnega 
in praktičnega znanja za življenje. Poudarek je ravno na 
predmetih, kot so zdravstvena nega na istoimenskem 
programu, na programu kozmetika pa anatomija 
kože, kožne bolezni, kozmetični izdelki. Poglobljene 
vsebine pri strokovnih predmetih so vprašani izpostavili 
kot zahtevnejše, saj je obseg snovi zajeten, mnogo 
je strokovnih izrazov, katerih rabo morajo poznati. 
Profesorji spodbujajo strpen, human in odgovoren 
odnos do sočloveka, z razlagami pri pouku se potrudijo. 
Domače naloge anketirani pripravljajo sproti, kar jim v 

SREDNJA ZDRAVSTVENA IN 
KOZMETIČNA ŠOLA CELJE

povprečju vzame okoli ene ure na dan. Sproti skušajo 
utrjevati snov, kolikor jim to čas dopušča, kadar pa ne 
gre, se intenzivno poglobijo pred testi in spraševanji. 
Takrat ponavljanju namenijo od tri dni do enega tedna, 
odvisno od posameznika. Pri tem uporabljajo učbenike, 
zapiske in ostalo gradivo, ki ga dobijo od prejšnjih 
generacij ter na socialnih omrežjih. Šola je odskočna 
deska za nadaljnje izobraževanje in mnoge poklice, kot 
so medicinske sestre ali tehniki, reševalci, kriminalisti, 
delovni terapevti, dietetiki v zdravstveni dejavnosti, 
so naštevali vprašani. Pohvalili so notranjo in zunanjo 
urejenost šole, poudarja se zdrav način življenja, imajo 
okusno toplo malico in šolski radio. Za pestrost poskrbi 
dijaška skupnost. Pouk začenjajo ob 7.00, če imajo še 
preduro, zaključujejo običajno okoli 16.00. Če začnejo 
kasneje, pa se pouk zaključi okoli 18.00.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Vprašani dijaki so izbrali izobraževalne programe na 
sodobno opremljenem šolskem centru z več šolami po 
priporočilih prijateljev ali staršev ter zaradi zanimanja za 
določen poklic. Pouk, ki ga vodijo motivirani profesorji, 
je organiziran v dopoldanskem času, od 7.10 do 12.55 ali 
13.45. Atmosfera na šoli je zabavna, skupaj s sošolci se radi 
pošalijo. Hodniki so polni, dijaki so obkroženi z ljudmi, ki 
imajo podobne interese, zato se čutijo povezane. Odnos 
profesorjev je korekten in pravičen, dijake spodbujajo 
pri uveljavljanju svojih interesov. Tudi če ti kaj ne gre, so 
pripravljeni snov ponovno razložiti. Kot težja predmeta 

ŠOLSKI CENTER CELJE
je večina naslovila slovenščino in matematiko. Nekateri 
vprašani dijaki se učijo sproti, drugi le takrat ko je treba 
in tudi različno dolgo, saj je to odvisno od obsega in 
individualnega zanimanja za predmet. Učno gradivo si 
izposodijo v knjižnici, za zvezke in stare teste povprašajo 
starejše dijake, dodatne vire najdejo še na internetu. Poleg 
kompetenc, ki jih pridobivajo pri šolskih urah, ogromno 
koristnih nasvetov doprinesejo še projekti, kar se kaže v 
prenekaterih nagradah iz tekmovanj. Bodočim vrstnikom 
vpis na eno izmed šol šolskega centra priporočajo, saj je 
pouk zanimiv (izberejo naj program, ki jih veseli), nato naj 
pri pouku aktivno sodelujejo, po šolanju pa bodo imeli 
veliko možnosti za nadaljevanje karierne poti. 

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Dijaki so pohvalili učilnico na prostem, pisane hodnike, 
opremljenost učilnic za praktični pouk in jedilnico. 
Vprašani so izbirali šolo v prvi vrsti zaradi smeri, ki jih 
veseli, pa tudi zaradi pozitivnega vzdušja na šoli ter 
pestrih aktivnosti. Predmetnik je organiziran tako, da je 
praksa na prvem mestu. Dosežki dijakov so vidni tudi na 
tekmovanjih, zato naj se vključujejo v več aktivnosti in 
sodelujejo pri projektih.

Aranžerski tehniki obožujejo kreativnost, udejanjanje 
svojih idej in to, da je veliko likovnih predmetov. Med 
zahtevnejšimi predmeti so izpostavili nemščino in 
slovenščino. Za profesorje so zapisali, da so prijazni in 
imajo z njimi spoštljiv odnos ter da se trudijo, da snov 
dobro razumejo. Učijo se kampanjsko od dveh dni do 
enega tedna pred preverjanjem znanja, čeprav nekateri 
priznavajo, da bi bilo boljše sprotno učenje. Čas, ki ga 
namenijo domačim nalogam so ocenili različno, nekateri 
pol ure, drugi tudi do dve uri. Najpogosteje se učijo tako, 
da ponovijo domače naloge, naredijo zapiske in se učijo iz 
zvezkov ter preberejo snov v učbeniku, nekateri rešujejo 
tudi stare teste, ki jih je moč pridobiti od starejših letnikov. 

Dijaki programa fotografski tehnik si želijo postati 
fotografi, imeti svoj studio, ali se ukvarjati z grafično 
obdelavo. Največ poudarka menijo, da je na strokovnih 
predmetih, med zahtevnejšimi pa so omenili splošne, kot 
sta matematika in angleščina. Domačim nalogam dnevno 
namenijo različno količino časa, nekateri ocenjujejo, da 
pol ure, drugi tudi do dve uri na dan. Na ocenjevanje se 
pripravljajo v povprečju tri dni prej, nekateri tudi več. Kar 
se le da se učijo sproti, je pa tudi odvisno od predmeta. 
Poslužujejo se različnih načinov učenja od tega da 
preberejo učbenik, rešujejo stare teste in ponovijo 
domače naloge ter si naredijo zapiske, nekateri dodatne 
vire poiščejo tudi na internetu ali se udeležijo inštrukcij. 

Dijaki programa hortikulturni tehnik, uživajo v delu 
v naravi in umetnosti, so zapisali, da je poudarek tako 

ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE 
UMETNOSTI CELJE 
Srednja poklicna in strokovna šola

na splošnih kot na strokovnih predmetih. Težji se jim 
zdijo matematika, angleščina in psihologija, slednja 
zaradi obsežnega izrazoslovja ter tudi nekateri strokovni 
premeti (npr. osnove vrtnarske tehnologije, podjetništvo 
in trženje, osnove osebnih financ). Nekateri se na teste in 
spraševanja pripravljajo le ko je treba, drugi pa so zapisali, 
da je priprava odvisna od posameznega predmeta. 
Zapisali so, da se s profesorji dobro razumejo, da so 
prijazni, vljudni in da radi pomagajo.

Cvetličarji in vrtnarji smatrajo, da imajo največ 
obveznosti pri praksi, poleg osnovnih predmetov. 
Zahtevnejši predmeti so tudi njim splošni predmeti, 
matematika, slovenščina in angleščina, nekaterim tudi 
praksa. Pohvalili so svojo razredničarko in profesorje, ki 
skrbijo za prijazen odnos, sproščeno in ustvarjalno delo. 
Mnenja glede sprotnega dela imajo deljena, nekateri se 
učijo sproti z domačimi nalogami, drugi pred preverjanji 
znanj tretji poudarjajo, da je ključno, da slediš pri urah. V 
prihodnosti se vidijo v različnih poklicih, od cvetličarja, 
učitelja plesa ali violine, do inštruktorja jahanja ali na 
podjetniški poti. 

  ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Gimnazijci so se večinoma odločali za vpis zaradi 
majhnosti šole, ki omogoča sproščeno vzdušje, odločilni 
dejavniki so bili tudi bližina njihovemu domu ter pestre 
dejavnosti in šolski projekti. Predmetnik je enakomerno 
razporejen, včasih imajo določen predmet po dve uri 
skupaj. Začenjajo ob 7.10, končajo največkrat ob 12.45, če 
imajo še maturitetne predmete pa ob 13.35. Na Gimnaziji 
Slovenske Konjice je čutiti tesno povezanost med 
dijaki ter med njimi in zaposlenimi, profesorji so izjemno 
razumevajoči. Največ učenja zahteva matematika, ker 
je veliko snovi, drugim delata težave še nemščina ali 
biologija. Za zahtevnejše predmete se morajo učiti pred 
ocenjevanjem nekoliko bolj poglobljeno, zato vzamejo 
v roke zvezke, ki jih dopolnijo s podatki iz učbenika, 
ponovijo vse vaje in domače naloge ter rešujejo za vajo 
stare teste, ki jih dobijo od starejših dijakov. Učbenike si 
izposodijo v učbeniškem skladu v začetku šolskega leta. 
Vsak dan za kakšen predmet delajo domače naloge, ki 
jih običajno opravijo v največ eni uri. Anketirani dijaki so 
ocenili, da so najbolje opremljeni prostori računalniška 
učilnica, laboratorij in telovadnica, dobrodošli pa so tudi 
kavči za druženje s sošolci na hodniku.  

Vprašani dijaki so Srednjo poklicno in strokovno 
šolo Zreče toplo priporočili bodočim naslednikom, 

ŠOLSKI CENTER 
SLOVENSKE KONJICE – ZREČE
Gimnazija Slovenske Konjice
Srednja poklicna in strokovna šola Zreče

saj ponuja pester nabor programov in aktivnosti, 
profesorji so dijakom naklonjeni, skrbijo da le ti 
razumejo obravnavano snov in si vzamejo čas za 
vsakega posameznika, če potrebuje dodatno razlago. 
Sodobno urejena šola ima opremljeno šolsko delavnico, 
U-lab, računalniško vodene stroje in aktivno sodeluje 
z lokalnim okoljem in podjetji. Prednost ima v tem, da 
je majhna, zato se med seboj vsi poznajo, so povezani, 
vzdušje je pozitivno in motivacijsko. Progam daje velik 
pomen praksi in aktualnemu znanju pri strokovnih 
predmetih. Najtežja se jim zdita matematika in projektno 
delo v strojništvu. Dijaki se zavedajo, da je sprotno delo 
pomembno, a se kljub temu učijo bolj intenzivno pred 
spraševanji in testi. Takrat porabijo v povprečju tri dni 
za ponovitev snovi. Vsak dan delajo domače naloge, 
za kar namenijo od pol do ene ure. Pri učenju največ 
uporabljajo svoje zapiske, k jih delajo med poukom, nato 
pa dopolnijo doma, ponovijo vaje iz delovnih zvezkov in 
domače naloge. Da si snov lažje zapomnijo se nekateri 
učijo skupaj s sošolci. Učbenike dobijo v učbeniškem 
sladu, zvezke in stare teste od predhodnikov. V bodoče 
si želijo postati inštalaterji strojnih inštalacij, inženirji 
strojništva ali elektrotehniki.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Šola je poznana po samooskrbi s hrano, sami pridelajo 
različne pridelke na praktičnih vajah, so pohvalili vprašani 
dijaki. Zanimivo prakso izvajajo super profesorji, pa tudi 
šolsko osebje je izjemno prijazno. Imajo pestre dodatne 
obšolske dejavnosti in ekskurzije, ki se jih radi udeležujejo 
in si jih zato želijo še več. Pogrešajo lastno telovadnico. 
Pouk začnejo ob 7.15, običajno končajo 13.30. ali 14.20. 
Med razredi so povezani in si nudijo medsebojno pomoč, 
izmenjujejo si zapiske. Učbenike dobijo v učbeniškem 
skladu, zvezke in stare teste dobijo od starejših generacij. 

ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR
Povedali so, da je poudarek na strokovnih predmetih, 
več učenja pa zahtevajo matematika, fizika in angleščina, 
kar je odvisno od vsakega posameznika, njegovega 
razumevanja in interesov za predmet. Večina se jih uči 
sproti, v povprečju na dan namenijo okoli ene ure za 
pripravo na naslednji dan, pred ocenjevanji pa snov še 
ponavljajo. Za intenzivno učenje porabijo običajno do 
pet dni, da ponovno preberejo snov v učbeniku, naredijo 
izpiske ter ponovijo vaje in domače naloge. Bodočim 
dijakom vpis na šolo priporočajo, ker se lahko marsikaj 
naučijo za poklic, vzdušje je prijetno, profesorji pa se 
lahko posvetijo vsakemu posamezniku.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Dijaki Šolskega centra Velenje se izobražujejo za široko 
paleto poklicev, zato tudi bodočim dijakom svetujejo, 
da skrbno izberejo med različnimi šolami tisti program, 
ki jih veseli. Poleg pouka naj se udeležujejo še različnih 
dodatnih dejavnosti, da bodo širili svoja znanja in 
izkušnje. Menijo, da je na šoli vedno pestro, odnosi med 
zaposlenimi in dijaki ter tudi med dijaki so izjemno dobri. 
Profesorji so zanesljivi in vedno priskočijo na pomoč. Kot 
pozitivne točke so izpostavili urejeno notranjost šole ter 
njene okolice, spodbudno vzdušje, obsežen praktični 

ŠOLSKI CENTER VELENJE
pouk in zanimiv projektni teden. Šola slovi po uspešnih 
učencih in praktičnih znanjih, saj je velik poudarek na 
strokovnih in maturitetnih predmetih. Dijaki pridobijo 
nova znanja in kompetence, krepijo delovne navade, da 
ohranjajo razigranost in vedoželjnost. Kot težja predmeta 
so izpostavili matematiko in slovenščino zaradi obsežne 
snovi. Za domače naloge po pouku porabijo okoli pol 
ure. Literaturo dobijo od starejših vrstnikov, učbenike v 
učbeniškem skladu, dodatne razlage in vaje poiščejo tudi 
na spletu. Največ se učijo iz svojih zapiskov ter delovnih 
zvezkov, ko ponavljajo za preverjanja, v povprečju dva do 
tri dni, pri obsežnejših predmetih pa en teden.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Dijaki šole s sloganom »Šola za znanje, smeh in sanje« si 
izposodijo učbenike v učbeniškem skladu, zvezke in stare 
teste pa dobijo pri starejših vrstnikih, ki jim dobrovoljno 
pomagajo. Pri pouku, ki poteka običajno od 7.55 do 13.15, 
delajo zapiske, iz katerih se največ učijo. Tri do pet dni se v 
povprečju intenzivno pripravljajo za test ali spraševanje, 
medtem ko delajo domače naloge sproti, okoli ene ure na 
dan. Pravijo, da imajo veliko praktičnih ur, saj je poudarek na 
strokovnih predmetih. Na šoli se počutijo varno in sprejeto, 

ŠOLSKI CENTER ROGAŠKA SLATINA
s profesorji imajo odličen odnos, saj so vedno na razpolago, 
če dijaki kaj rabijo. Poslušajo želje dijakov in če le lahko jih 
upoštevajo. Na hodnikih je čutiti spodbudno energijo, 
laboratoriji in učilnice za praktični pouk so polne kakovostne 
opreme, ki jo s pridom uporabljajo. Organizirane so razne 
obšolske aktivnosti, strokovne ekskurzije in zanimivi izleti. 
Vprašani si želijo v bodoče delati kot steklarji, brusilci, 
strojniki, fotografi, slikarji. Bodočim dijakom svetujejo, da 
izberejo tisto šolo, ki jih zanima in se bodo z veseljem vsak 
dan vračali po novo znanje. Če je to učiti se o steklu in ga 
doživeti z ljubeznijo, je to prava šola.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO

Vprašani dijaki različnih programov so povedali, da prvo 
uro začenjajo ob 7.20 in zaključijo običajno od 13.40, urniki 
pa so uravnoteženo razporejeni. Nekateri so se odločili 
za vpis zaradi samega programa, ki jih zanima, in bližine 
njihovemu domu. Prednosti, ki so jih navedli so lokacija 
izven mesta, organiziran prevoz, trgovina, zanimive 
ekskurzije in izmenjave, kjer pridobivajo še dodatno 
širino ter življenjske vrednote. Nadarjene dijake dodatno 
podpirajo z izobraževanji, prav tako nudijo pomoč tistim, 

ki jo potrebujejo. Profesorji so pošteni in imajo skorajda 
prijateljski odnos z njimi. Učno literaturo dobijo pri starejših 
vrstnikih ali v knjižnici, najraje pa uporabljajo svoje zapiske. 
Naloge rešujejo vsak dan okoli pol ure, medtem ko se pred 
ocenjevanji učijo bolj poglobljeno okoli tri do pet dni. Pri 
težjih predmetih pa tudi en teden prej začnejo z vajami 
in ponavljanjem obravnavane snovi. Bodočim vrstnikom 
svetujejo, da izberejo želen program, potem pa se veselo 
podajo na pot izobraževanja. Pripravljajo tudi sprejem 
novincev, ki je organiziran kot »igre brez meja«, tako da se 
bodo lahko enostavno vklopili med vrstnike.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA 
ŠOLA RADOVLJICA

Ekonomsko gimnazijo so vprašani dijaki izbirali, kjer jih 
ekonomija zanima, je v bližini njihovega doma in so dobili 
pozitivna priporočila prijateljev. Posebnost šole je, da se 
ekonomske in medijske vsebine prepletajo, zato omogočajo 
odlično podlago za poklicno pot ali nadaljevanje študija. 
Atmosfera na šoli je pestra, kreativna in zabavna, saj je 
dijakov veliko. Profesorji so spoštljivi in spodbujajo dijake, 
da postanejo to kar so. Svojo osebnost dopolnjujejo 
tudi skozi tabore, ekskurzije (obiski sejmov, strokovnih 
inštitucij, geografskih in zgodovinskih znamenitosti po 
Sloveniji) in krožke. Na gimnaziji je poudarek na ekonomiji 
ter maturitetnih predmetih. Kot zahtevnejše so anketirani 
ocenili matematiko, zgodovino zaradi obsežne snovi, 
nemščino zaradi slabega predznanja ter ekonomijo. Gradivo 
za šolanje si izposojajo v knjižnici, poprosijo starejše dijake 
za zvezke in stare teste, sicer pa si pripravijo zapiske sami. 
Pred ocenjevanji zapiske dopolnijo, ponavljajo snov in 
vaje ter poiščejo še kakšne dodatne informacije na spletu. 
Običajno jim učenje pred testi vzame od tri do pet dni, 
odvisno od predmeta. Sproti se učijo obsežnejše predmete 
in delajo domače naloge, kar v povprečju naredijo v eni uri.    

Na program ekonomski tehnik so se vprašani vpisali 
zaradi zanimive predstavitve na informativnem dnevu, 
že takoj so začutili sproščeno in domače okolje. Skozi 
izobraževanje to lahko še potrdijo, saj je odnos med 
dijaki in zaposlenimi res prijeten. Profesorji so dostopni, 
spoštljivi in pripravljeni pomagati dijakom, ko potrebujejo 
dodatno pomoč pri razumevanju snovi. Pozitivne stvari 
na šoli, ki so jih dijaki navedli, so še sodobna opremljenost 
šole, predvsem učilnic za praktični pouk in računalniške 
učilnice, veliko strokovnih predmetov in to, da nimajo 

fizike. Pouk se začenja ob 8.00, kadar imajo preduro pa že 
ob 7.10, in traja do 14.00. Učno gradivo dobijo od starejših 
vrstnikov, v učbeniškem skladu si izposodijo učbenike. Za 
učenje uporabljajo zapiske, ki jih delajo sproti pri pouku, 
ponavljajo naloge in vaje iz delovnih zvezkov, nekateri 
se večkrat učijo s sošolci, saj si tako zapomnijo več snovi 
na enkrat, kar pride prav pred ocenjevanji. Pri nekaterih 
predmetih se je treba učiti sproti, zato po tem ko zaključijo 
z domačimi nalogami, preberejo tudi obravnavano snov.      

Program medijska tehnika slovi po sproščenem 
kreativnem vzdušju, saj se dijaki med seboj razumejo, tudi 
s profesorji, ki so profesionalni, spoštljivi in komunikativni. 
Z njimi se dijaki lahko pogovarjajo o različnih temah in 
pravijo, da je sodelovati z njimi pravi užitek. Kot pozitivno 
so ocenili lokacijo šole, izposojanje šolske opreme, praktični 
pouk, pri katerem je zabavno, saj se skozi delo naučijo 
največ. Program ima v ospredju strokovne predmete, 
kot so medijsko oblikovanje, fotografija, tipografija in 
reprodukcija, snemanje in montaža. Nekaterim dijakom 
ne leži medijsko oblikovanje, drugim obsežna tipografija, 
tretjim animacija, ker zahteva veliko obveznosti. Vprašanim 
največ preglavic dela matematika, ker je treba razumeti 
potek nalog in razlago, pa tudi ker zahteva sprotno učenje. 
Dnevno namenijo od pol do ene ure za naloge in pripravo 
na naslednji dan. Skušajo se učiti sproti, a zaradi obsega 
snovi to ni vedno mogoče, zato se pred ocenjevanji učijo 
več, v povprečju pet dni, tako da ponovijo domače naloge 
in vaje, pregledajo učbenik in dopolnijo zapiske. Za 
dodatno razlago pobrskajo po spletu ali vprašajo sošolce 
za nasvet. Vprašani dijaki so izbrali šolo, ker nudi odličen 
program za animacijo, fotografijo in ostale medijske 
vsebine. Tudi bodoče dijake spodbujajo k vpisu, če jih teme 
zanimajo, saj vlada na šoli prijetna motivacijska klima, ki 
omogoča osebno napredovanje. 

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Dijaki so izbrali gimnazijo, ker ima moderno opremljene 
učilnice in športno dvorano, nekaterim je blizu njihovega 
doma ali pa so dobili pozitivna priporočila vrstnikov. 
Atmosfera na izjemno urejeni šoli je prijetna, saj je dinamika 
v razredih ustrezna, je pa včasih tudi stresna pred testi. 
Profesorji so vljudni, razumevajoči in se zavzemajo za dijake. 
Posebej so pohvalili svetle učilnice in steklen atrij. Gimnazija 
slovi po uspešnih športnikih, ki jih spodbuja da sodelujejo na 

GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA 
KRANJ

različnih tekmovanjih. Pouk začenjajo ob 7.10 in največkrat 
zaključijo ob 13.45. Ocenjujejo, da je poudarek na matematiki 
in slovenščini, več učenja pa namenjajo težjim predmetom, 
kot so zgodovina, biologija, ker sta obsežni, ter njim zapleteni 
fiziki. Učbenike dobijo na začetku leta v knjižnici, stare teste 
od drugih dijakov, zapiske si delajo sami pri pouku. Iz njih se 
tudi največ učijo pred ocenjevanji. Pri določenih predmetih je 
treba delati sproti. Za domače naloge rabijo okoli ene ure na 
dan, pred testi pa do pet dni, da ponavljajo vsebino, rešujejo 
vaje ali se učijo skupaj s sošolci. V prihodnosti si želijo delti kot 
psihologi, geodeti, nadzorniki strojnih inštalacij.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Informativni dan, izjemni uspehi na maturi, bližina doma 
in prijateljev so bili glavni razlogi, da so se vprašani dijaki 
vpisali na šolo. Povedali so, da so spoznali čudovite ljudi, 
ki so jim pomagali na poti, profesorji pa so večinoma zelo 
prilagodljivi in razumni. Znajo še tako zahtevno snov razložiti 
na razumljiv način. Bodočim vrstnikom svetujejo vpis, če jih 
veseli delo z otroki ter da so zbrani pri pouku in sodelujejo 
s sošolci. Gimnazija odpre nov svet in ti da možnost, da se 
naučiš veliko novih stvari. Profesorji so polni energije in 
naredijo pouk, ki se začenja ob 7.10 (imajo 4 urnike – A, B, C, D 

GIMNAZIJA KRANJ
zaradi mnogih praktičnih vaj pri naravoslovnih predmetih), 
zanimiv. Šola ponuja veliko brezplačnih krožkov in obšolskih 
dejavnosti, imajo velike laboratorije in napredno opremo v 
naravoslovnih učilnicah, veliko knjižnico in modro dnevno 
sobo za počitek z blazinami, velikimi okni, namiznim 
nogometom, pikadom in televizijo. Vlada sproščeno 
vzdušje, a se intenzivno osredotočajo na pridobivanje 
znanja in izkušenj, saj si želijo v bodoče delati kot vzgojitelji, 
učitelji, pravniki, ekonomisti. Med zahtevnejše predmete so 
uvrstili matematiko, slovenščino, umetnostno zgodovino in 
fiziko. Učno gradivo dobijo v knjižnici, od starejših dijakov in 
prijateljev.    

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

V urejenih učilnicah in tehnološko najsodobneje opremljenih 
delavnicah Šolskega centra Škofja Loka spodbujajo 
kreativnost, pripravljajo dijake na poklicne izzive ali nadaljnji 
študij, so povedali anketirani iz različnih šol. Atmosfero 
naredijo sošolci, s katerimi se super razumejo, profesorji 
so po večini razumevajoči in radi nudijo nasvete pri lastnih 
projektih. Znanje in nove ideje za ustvarjanje nabirajo tudi 
pri pouku izven šole: na strokovnih ekskurzijah, sejmih, 
šoli v naravi, mednarodnih izmenjavah. Pouk začenjajo ob 
7.15, končajo najkasneje ob 14.40, običajno pa že ob 13.50. 
Praktične ure se navadno izvajajo en dan v tednu popoldan 
(na 14 dni). Šolanje jim običajno ne dela težav, če delajo 
sproti, nekaj izzivov je le pri matematiki in slovenščini. Sicer 
menijo, da so težji predmeti primerno razporejeni čez cel 
teden, da jim tekoče delo in domače naloge dnevno vzamejo 

ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA
le okoli pol ure, pred ocenjevanji pa se učijo nekaj dni skupaj, 
da utrdijo snov. Največ uporabljajo lastne zapiske, učbenike 
iz učbeniškega sklada, dodatno gradivo pa jim dajo poznani 
starejši prijatelji. Vprašani so pohvalili izvrstno lokacijo v 
bližini prometnih povezav in samo organizacijo na šoli, saj se 
odvijajo med letom zanimive aktivnosti, kot je tradicionalna 
predaja ključa.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA 
ŠOLA RADOVLJICA

Šola spodbuja dijake k poklicem s področja gastronomije, 
turizma in kozmetike. S poudarkom na strokovnih 
predmetih stremi k grajenju ugleda poklicev ter mlade 
opremlja s potrebnimi delovnimi izkušnjami za trg dela. 
Dijaki izbirajo šolo, ker si v prihodnosti želijo postati kuharji, 
slaščičarji, natakarji, turistični ali kozmetični delavci. Šola je 
enostavno dostopna, saj sta v bližini avtobusna in železniška 
postaja, ima veliko parkirišče, na Bledu tudi dijaški dom, 
tako z vrstniki preživljajo veliko prostega časa. Sodobna 

oprema v učilnicah za praktični pouk daje popolno podporo 
za učenje, dijaki so pohvalili tudi jedilnico in telovadnico. 
Šola se ponaša z izjemnimi rezultati dijakov na številnih 
tekmovanjih. Organizirane so strokovne ekskurzije in izleti, ki 
se jih dijaki vedno veselijo. Učno gradivo dobijo v knjižnici in 
od starejših prijateljev. Pri pouku delajo zapiske iz katerih se 
največ učijo pred ocenjevanji (običajno se intenzivno učijo 
do tri dni), ponovijo tudi vaje iz delovnih zvezkov, domače 
naloge ter stare teste. Med težje predmete so uvrstili 
kuharstvo in prehrano, zaradi velikega obsega vaj pa tudi 
matematiko. Za sprotno reševanje domačih nalog porabijo 
manj kot pol ure dnevno.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Vprašani dijaki so z urnikom, ki se začne ob 7.40 in konča 
običajno ob 14.05 zadovoljni, saj je prilagojen avtobusnim in 
železniškim povezavam. Predmetnik temelji na maturitetnih 
predmetih, ki se jih dijaki učijo sproti zaradi večjega obsega 
snovi. Za ponovitev in domače naloge v povprečju namenijo 
okoli ene ure na dan. Predmete se večina poglobljeno 
učijo pred ocenjevanji od tri do pet dni. Menijo, da med 
zahtevnejše predmete sodijo zgodovina, fizika in jeziki. 
Zaradi majhnosti šole imajo s profesorji odprt osebni stik, ti 
so korektni, dostopni in vedno namenijo čas posameznikom, 
ki potrebujejo dodatno razlago. Rabljene učbenike si 

GIMNAZIJA JESENICE
izposodijo v knjižnici, zvezke in stare teste pa pri starejših 
dijakih. Največ se učijo pred napovedanimi ocenjevanji 
iz zvezkov, preberejo vsebino v učbeniku, si pomagajo 
s spletom, rešujejo domače naloge in vaje. Pohvalili so 
računalniško učilnico, laboratorije, jedilnico in opremljeno 
telovadnico, šolske dneve pa popestrijo športne prireditve, 
različna tekmovanja, edinstven dramski festival in ostali 
krožki. Bodoči dijaki bodo na informativnih dnevih hitro 
zaznali pozitivno vzdušje in topel sprejem dijakov. Ker je 
moto šole »Z znanjem do zvezd«, pa jim svetujejo, da vložijo 
v učenje ves potrebni trud. Tudi sami stremijo k uspehu, da 
bodo v prihodnosti lahko postali zdravniki, zobozdravniki, 
psihoterapevti, pravniki, strojniki, piloti, fiziki.    

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

  v petek, 17. februarja 2023
                     ob 9. in 15. uri
v soboto, 18. februarja 2023
                               ob 9. uri
                               Vabljeni!

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA

Vprašani dijaki so se vpisali na gimnazijo, da bi pridobili 
splošno znanje in izobraževanje potem še nadaljevali. 
Profesorji so korektni, pri učnih urah temeljiti, uvajajo nove 
metode in v snov dodajajo praktične primere, da dijaki 
lažje razumejo obravnavane teme. Tistim, ki potrebujejo 
dodano pomoč nudijo konzultacije, nadarjene pa 
spodbujajo z zahtevnejšimi nalogami. Šola organizira vrsto 
dodatnih aktivnosti v sklopu pouka in izven njega. Pohvalili 
so strokovne izlete, izmenjave v tujino in krožke, na katerih 

dopolnjujejo kompetence na področjih, ki jih veselijo. 
Obiskujejo tekmovanja, kjer dosegajo izjemne uvrstitve. 
Učne ure, ki so dopoldan, imajo poudarek na maturitetnih 
predmetih, med njimi jim dela največ težav matematika, 
slovenščina zaradi ogromno snovi in tuji jeziki. Po pouku 
ponovijo snov in rešijo domače naloge, kar jim večinoma 
vzame okoli ene ure časa. Da osvojijo snov, pa se pred 
ocenjevanji učijo okoli en teden, odvisno od zahtevnosti 
predmeta. Literaturo dobijo v šoli, rabljeno gradivo od 
starejših kolegov. Delovne zvezke, v katerih sproti rešujejo 
zadane naloge, kupijo.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Dijaki različnih smeri so povedali, da je vzdušje na šoli 
sproščeno, a delovno. Dopoldanski pouk se začenja ob 
7.40 in traja običajno do 14.00. Po pouku uredijo domače 
naloge, nekateri tudi ponovijo tekočo snov, v približno 
eni uri. Literaturo dobijo v knjižnici, za rabljene knjige, 
zvezke in stare teste poprosijo starejše vrstnike. Sejma 
rabljenega gradiva na šoli nimajo. Profesorji so prijazni, 
prilagodljivi pri prošnjah dijakov in radi pomagajo. Pri 
slovenščini in matematiki se srečujejo z največ zapleti, ker 
se ju morajo sproti učiti in veliko vaditi, ter pri nekaterih 

SREDNJA ŠOLA JESENICE
strokovnih predmetih. Preglavice dela angleščina tistim, 
ki jim jeziki ne ležijo. Večina vprašanih se uči kampanjsko, 
dva do pet dni pred ocenjevanjem. Pri tem so najbolj 
uporabni lastni zapiski, če so pripravljeni pazljivo in 
izčrpno, zraven preberejo snov v učbeniku ter ponovijo 
naloge. Za boljši občutek preletijo še stare teste. Za vpis 
so se vprašani odločili zaradi bližine njihovemu domu, 
zanimivega predmetnika na posamezni smeri, prepričala 
jih je tudi razgibana predstavitev na informativnih dnevih. 
Če se izbran izobraževalni program izvaja na šoli, bi jo 
priporočili tudi naslednikom, saj ni tako zahtevna, kot so 
sprva mislili.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Vprašani dijaki so povedali, da se na Šolskem centru Kranj 
izvajajo različni programi, ki imajo poudarek tako na 
tehničnih predmetih, kot na slovenščini in matematiki. 
Cenijo odnos s profesorji, ki jim pomagajo, tako da so jim 
učne snovi razumljive. Pohvalili so komunikacijo z ostalimi 
dijaki, sodelujejo na različnih projektih, pomagajo si z 
izmenjevanjem zapiskov in se učijo skupaj. Odvisno od 
predmeta, se nekateri učijo sproti, drugi več pred testi in 
spraševanji, običajno od dva do pet dni iz zvezkov, poiščejo 
naloge na spletu, rešujejo vaje iz starih testov. Gradivo za 
učenje dobijo v knjižnici, ali pri starejših prijateljih, nekateri 
profesorji ponudijo pripravljene vaje pri pouku. Predmet, 
ki ga je izpostavila večina vprašanih iz različnih programov 
kot zahtevnega, je matematika. Prva šolska ura se običajno 

ŠOLSKI CENTER KRANJ
začne ob 7.15, pouk traja najdlje do 14.40. Kot pozitivne 
stvari na lepo urejeni šoli so našteli še okusne tople obroke, 
opremljene računalniške učilnice in učilnice za strokovne 
predmete ter urejeno jedilnico. Ker so jih profesorji na 
začetku toplo sprejeli in bodo lahko pridobili znanje za 
želen poklic, svetujejo tudi bodočim vrstnikom vpis na eno 
izmed šol šolskega centra. Naučili se bodo koristnih stvari, 
ki jim bodo v življenju še prav prišle.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Obalno-kraška regija

GINNASIO ANTONIO SEMA PIRANO – 
GIMNAZIJA ANTONIO SEMA PIRAN

Majhno število dijakov omogoča individualizacijo pouka 
in dobre medosebne odnose, zato je vzdušje na šoli 
prijetno in prijateljsko. Profesorji pomagajo odkriti in 
razvijati talente vsakega posameznika in so pripravljeni 
vedno pomagati tistim, ki potrebujejo dodatno pomoč. 
Najočitnejša posebnost šole je italijanščina, ki omogoča 
dijakom spoznavanje in sprejemanje obeh kultur, italijanske 
in slovenske. Predmetnik daje poudarek na maturitetnih 
predmetih, dijaki pa so povedali, da med težje sodita 

matematika in italijanščina. Šola nudi veliko izbiro tujih 
jezikov, umetniških izbirnih vsebin, dodatnih vsebin pri 
naravoslovnih predmetih ter organizira različne ekskurzije 
in krožke, kot so bralni, novinarski itd., ter večdnevne 
aktivnosti v tujini, ki omogočajo spoznavanje jezika, 
kulture in običajev določenih držav. Učno gradivo dobijo 
v knjižnici, na sejmu rabljene literature ter pri starejših 
dijakih. Za sprotno delo potrebujejo okoli eno uro na dan, 
pred ocenjevanji pa utrjujejo snov nekaj dni, odvisno od 
zahtevnosti predmeta. Bodočim dijakov svetujejo vpis, ker 
je gimnazija na odlični lokaciji, je ustrezno opremljena in 
daje dobro podlago za nadaljnje izobraževanje. 

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

GIMNAZIJA – GINNASIO GIAN RINALDO 
CARLI KOPER

Pouk na gimnaziji z dolgo tradicijo začenjajo ob 8.00, 
končajo do 14.15, občasno ob 15.05. Kadar imajo preduro 
začnejo ob 7.10. Predmetnik je zajeten, številne šolske ure 
so namenjene maturitetnim predmetom. Anketirani dijaki 
so kot zahtevnejše izpostavili tuje jezike (italijanščino in 
francoščino), matematiko in kemijo. Glede na težavnost 
predmeta variira tudi čas, ki ga dijaki porabijo za pripravo 

na ocenjevanje, večinoma se učijo kampanjsko nekaj dni. 
Šolsko literaturo dobijo v knjižnici, še največ materiala pa pri 
starejših prijateljih. Dijaki se vsako leto veselijo strokovnih 
ekskurzij po Sloveniji in v tujino, ker spoznavajo nove stvari 
in se družijo z vrstniki, in zanimivih šolskih projektov, ki 
delajo učne ure zabavne, krepijo pa tudi timski duh. Na sicer 
manjši šoli potekajo raznovrstni krožki in druge aktivnosti, 
tako da vsak najde nekaj zase. Posebej so pohvalili občasne 
koncerte. Motivirani profesorji pripravljajo pestre učne ure, 
do dijakov so prijazni in sodelovalni. 

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

OBALNO-KRAŠKA



46

OB
AL

NO
-K

RA
ŠK

A

GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA 
ŠOLA PIRAN 

Bodoči dijaki GEPŠ lahko pridobijo tako strokovna in 
splošna znanja, kot tudi praktična usposabljanja na 
treh različnih programih šole, to so plovbni tehnik, 
logistični tehnik in elektrotehnik, ki trajajo 4 leta. 
Gimnazija je locirana v Piranu, srednja strokovna šola 
ter prenovljen dijaški dom sta v Portorožu.    

Vprašani dijaki na programu plovbni tehnik cenijo 
pozitivno vzdušje na šoli in prijateljski odnos s 
profesorji. Ti so profesionalni, pouk večkrat popestrijo 
s timskim poučevanjem in filmi. Program ima 
poudarek na strokovnih predmetih, kot so pomorstvo 
in navigacija, slednji jim dela tudi nekaj preglavic 
pri učenju, saj zahteva razumevanje in natančnost. 
Gradivo si izposodijo v šolski knjižnici, zvezke in stare 
teste dobijo pri starejših dijakih. Sprotno pisanje 
domačih nalog jim vzame približno pol ure na dan. 
Pred ocenjevanji se učijo nekoliko več, v povprečju tri 
dni prej, tako da ponovno predelajo snov v učbeniku, 
dopolnijo zapiske, rešujejo vaje in domače naloge. Ker 
so s sošolci močno povezani, se tudi skupaj učijo. Pouk 
začenjajo ob 7.10 ali 8.00, končajo ob 13.15 ali 14.05. Na 
šoli je poznan Pomorski krst ter projektni pouk (Grški 
teden, teden Romantike, naravoslovni tabor Bohinj), ki 
dijakom popestri dogajanje. Vprašani so se vpisali na 
program predvsem zaradi ljubezni do morja, lokacije 
šole ob morju ter zanimanja za poklic, ki ga bodo po 

izobraževanju hitro našli. Nekateri si želijo postati 
kapitani ladje ali častniki na tovorni ladji. 

Dijaki programa elektrotehnik bodočim vrstnikom 
svetujejo vpis, če jih elektrotehnika zanima, saj 
je poudarek na strokovnih predmetih, in naj pri 
pouku vestno poslušajo, tako lahko odnesejo veliko 
uporabnega znanja za poklic ali nadaljnji študij. 
Izpostavili so izvrsten odnos s profesorji za strokovne 
predmete, ki so prijazni, razumevajoči in vedno na 
voljo za pomoč dijakom. Pouk poteka dopoldan kot 
na ostalih programih šole. Večina jih je povedala, 
da imajo nekoliko več izzivov z matematiko zaradi 
razumevanja, fiziko zaradi uporabljenih formul, med 
strokovnimi pa s programiranjem. Literaturo dobijo v 
knjižnici, ostalo, kar jim je v pomoč pri učenju pa od 
prijateljev. Pri pouku delajo zapiske iz katerih se največ 
učijo. Pred ocenjevanji snov ponavljajo iz zvezkov, 
rešujejo stare teste, delajo vaje iz delovnih zvezkov ter 
ponovijo domače naloge, kar jim običajno vzame en 
teden. Sproti delajo domače naloge, katerim namenijo 
okoli pol ure dnevno ter ponovijo snov za predmete pri 
katerih se je treba učiti sproti. Vprašani dijaki si želijo v 
prihodnosti delati na področju poklica za katerega se 
izobražujejo, postati inženirji elektrotehnike ali fiziki. 

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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SREDNJA EKONOMSKO-POSLOVNA 
ŠOLA KOPER

Vprašani dijaki so izpostavili nekaj zanimivih prednosti 
šole, kot je lokacija šole v Kopru, prijeten odnos 
profesorjev, ki so prijateljski in pravični, šola pa slovi po 
uspešnosti na različnih projektih, predvsem podjetniških. 
Pohvalili so prostorne učilnice in opremljenost 
računalniških učilnic ter raznorazne dogodke in izlete, 
na katerih se s sošolci družijo in se še tesneje povežejo. 
Bodočim dijakom svetujejo vpis, če jih v prvi vrsti veseli 
podjetništvo in ekonomija ter svetujejo, da se vključijo v 
čim več projektov, ker se iz nalog lahko ogromno naučijo 
ter spoznajo druge dijake. Sami želijo v prihodnosti 
postati nepremičninski agenti, veterinarji, astronavti, 

menedžerji, računovodje, profesorji, geodeti. Urnik, ki 
ima poudarek na ekonomiji, matematiki in slovenščini, 
je dopoldanski, od 7.30 do 14.45, včasih zaključijo 
prej, do 13.55. Med zahtevnejše predmete so uvrstili 
matematiko, ker obsega veliko računanja, slovenščino 
tako zaradi književnosti kot slovnice, tudi zgodovina ima 
ogromno snovi. Psihologija ima težje izrazoslovje, prav 
tako ekonomija, saj se z nekaterimi izrazi prvič srečajo. 
Tuje jezike so izpostavili tisti, ki jim jeziki ne ležijo. Učno 
literaturo dobijo od dijakov iz višjih letnikov, učbenike 
v knjižnici ali jo poiščejo na spletu. Vsak dan sproti 
pripravljajo domače naloge, kar jim vzame v povprečju 
eno uro, medtem ko se pred ocenjevanji učijo več. Temu 
namenjen čas je odvisen od predmeta in posameznika, v 
povprečju pa od pet dni do enega tedna.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

GIMNAZIJA KOPER

Gimnazija Koper, z bogato tradicijo, ponuja dijakom izbiro 
programov, ki dajejo znanje tako na kulturnem kot na 
športnem področju. Anketirani pravijo, da so obveznosti 
enakomerno razporejene, a naj marljivo delajo sproti od 
samega začetka, saj gimnazija ni lahka, a slovi po visokih 
uspehih na maturi ter dosežkih na tekmovanjih. Pouk 
poteka dopoldan, predura se začne ob 7.10, končajo do 
14.15 ali 15.05.  Profesorji imajo profesionalen odnos in 
so korektni do dijakov. Če imajo dijaki do njih spoštljiv 
odnos, se z njimi radi povežejo in podpirajo argumentiran 
in demokratičen dialog. Kot pozitivno so vprašani ocenili 
raznovrstne projekte, strokovne ekskurzije, dejavnosti 

dijaške skupnosti, lokacijo v centru mesta, šolske omarice in 
opremljene učilnice. Poudarek je na maturitetnih predmetih, 
medtem ko jim nekaj težav predstavljajo matematika zaradi 
zahtevnosti, zgodovina in geografija zaradi obsežne snovi 
ter italijanščina, so dodali tisti, ki jim jezik ne leži. Večina se 
trudi pripravljati na pouk sproti, pred testi in spraševanji 
se učijo bolj intenzivno v povprečju od pet dni do enega 
tedna. Vedno preberejo učbenik in dopolnijo zapiske, 
delajo tudi vaje in naloge v delovnih zvezkih. Dodatne vaje 
poiščejo na spletu, predvsem na socialnih omrežjih, starejše 
dijake pa poprosijo za zvezke in stare teste. V prihodnosti 
si želijo postati zobozdravniki, zdravniki, laboratorijski 
tehniki, profesorji klavirja, avdio producenti, socialni in 
rehabilitacijski psihologi.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

SREDNJA ŠOLA IZOLA

Dijaki, ki obiskujejo pouk s poudarkom na družboslovnih 
predmetih v dopoldanskem času, so v anketah pohvalili 
urejeno šolo s prelepim razgledom na okolico ter pozitivno 
energijo, ki jo odražajo tako dijaki kot zaposleni šole. 
Profesorji so si različni, nekateri zahtevajo več discipline 
pri pouku, pri drugih je nekoliko bolj sproščeno, a se 
vsi zavzemajo za kakovostno znanje. Dijaki menijo, 
da pridobivajo splošno razgledanost, svoje talente pa 
lahko razvijajo tudi pri dodatnih dejavnostih. Šola izvaja 

mednarodne projekte, Erasnus+ izmenjave, projektne tedne, 
raznolike krožke, kjer lahko urijo svoje veščine. Dnevno po 
pouku rešujejo domače naloge, za kar namenijo okoli pol do 
ene ure. Nekateri ponovijo še tekočo snov, sicer pa se učijo 
kampanjsko pred posameznimi testi in spraševanji. Težje 
predmete okoli en teden prej, medtem ko za lažje predmete 
le nekaj dni. Učbenike si lahko izposodijo v učbeniškem 
skladu, ostalo rabljeno literaturo pridobijo od starejših 
vrstnikov, ki ravnodušno pomagajo vsaki generaciji. Ko se 
učijo za ocenjevanja, uporabljajo poleg lastnih zapiskov, tudi 
stare zvezke in teste, iz katerih vadijo pretekle naloge.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

SREDNJA ŠOLA PIETRO COPPO IZOLA

Vzdušje na šoli je sproščujoče, včasih veselo, a načeloma 
mirno, k temu pripomore odličen odnos, ki so ga razvili 
s profesorji. Ti odprto komunicirajo z mladimi in so 
vedno pripravljeni za pogovor in skušajo pomagati pri 
različnih izzivih dijakov. Za vpis na srednjo šolo so se 

odločili, zaradi učnega programa in načina na katerega 
profesorji pristopijo do dijakov. Šola slovi po dobrem 
izobraževanju in po možnostih, ki se ti ponujajo po 
končani šoli, saj je italijanska tehniško profesionalna šola. 
Poleg tega so vprašani pozitivno ocenili opremljenost 
učilnic, laboratorijev in telovadnice, organiziran urnik 
in možnost izposoje računalnikov. Najzgodnejša ura 
se začne ob 7.10, najkasneje se pouk konča ob 14.10. 
Največkrat imajo konec že ob 13.20. Med najtežje 
predmete uvrščajo biologijo in sociologijo, poudarek 
pa je na praktičnih predmetih in italijanščini. Večinoma 
se učijo ko je treba, sproti delajo domače naloge. V roke 
vzamejo obravnavano snov, zapiske dopolnijo, ponovijo 
vaje v delovnih zvezkih, ponovno rešijo domače naloge 
in stare teste.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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SREDNJA TEHNIŠKA ŠOLA KOPER

Anketirani dijaki so šolo opisali kot moderno, opremljeno s 
top vzdušjem. Vse, ki jih zanimajo tehnična področja vabijo 
v svoje kroge, pa tudi pester program in zanimive dejavnosti 
imajo. Šola nudi številne ekskurzije, različne projekte in 
krožke, na katerih dijaki izpopolnjujejo svoja znanja. S 
profesorji lepo sodelujejo, saj so ti prilagodljivi in se lahko 
z njimi dogovoriš za dodatne razlage, če snovi ne razumeš. 
Več podpore rabijo pri težjih predmetih, kot so matematika, 
slovenščina in fizika, zaradi obsežnosti snovi, nekateri pa so 
navedli v anketah še zgodovino zaradi obsežnosti podatkov 

in strokovne predmete. Na teh je tudi večji poudarek. 
Učbenike si izposodijo v učbeniškem skladu, zapiske si 
izmenjujejo z dijaki, stare teste pridobijo od višjih letnikov. 
Pogosto se učijo s sošolci, ponavljajo vaje, drugi raje predelajo 
učbenik in si uredijo svoje zapiske. Snov ponavljajo sproti in 
naredijo domače naloge, v povprečju za to namenijo od pol 
do ene ure, ko se pripravljajo na ocenjevanje pa ponovijo 
celotno snov običajno v dveh do petih dnevih, odvisno od 
količine snovi. Urnik je dopoldanski, največkrat začenjajo ob 
8.00, pred uro pa imajo ob 7.10. Zaključijo ob 14.20 ali 15.10. V 
bodoče se želijo usmeriti v različne poklice, kot so pomorski 
strojni inženirji, pravniki, programerji, piloti, zdravniki.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

ŠOLSKI CENTER SREČKA KOSOVELA 
SEŽANA

Večina dijakov se je vpisala na šolo zaradi bližine njihovemu 
domu in priporočil starejših prijateljev, vprašani programa 
aranžerski tehnik tudi zaradi ustvarjalne žilice in veselja 
do poklica. Vsi se strinjajo, da je vzdušje na manjši šoli 
sproščeno, med seboj se poznajo, na šolskih hodnikih vlada 
dobra volja. Ocenjujejo, da imajo s profesorji prijateljski 
odnos, so razumni do želja posameznikov in se z njimi 
lahko dogovorijo za različna prilagajanja. Kljub sproščenem 
ozračju na šoli, dosegajo dijaki gimnazije visoke rezultate na 
maturi, kar kaže na učinkovitost pristopa pri poučevanju. 
Zaradi navedenega bi šolo priporočili vsem zainteresiranim 
vrstnikom, ter dodajajo, naj se udeležijo spoznavnega 
tedna, nato pa delajo sproti in se udeležijo čim več izmenjav. 

Urnik je dopoldanski in omogoča, da se lahko udeležujejo 
obšolskih dejavnosti. Šola izvaja pestre ekskurzije, športne 
dneve in sodeluje na mednarodnih projektih. Večji poudarek 
čutijo dijaki gimnazije na matematiki in jezikih, ki se jim zdijo 
tudi zahtevnejši. Med težje sodita še obsežna zgodovina in 
fizika, ki vsebuje veliko povezovanja in razmišljanja. Vprašani 
na programu ekonomski tehnik imajo več ekonomskih 
predmetov, izzive jim predstavlja računovodstvo. 
Dijaki programa aranžerski tehnik imajo poudarek na 
predmetih, kot so vizualne komunikacije, podjetje na trgu, 
multimedijska orodja in aranžerstvo, kot težje pa so ocenili 
podjetje na trgu in slovenščino. Sodelujoči v povprečju 
porabijo za domače naloge od pol do ene ure na dan. Več se 
učijo pred ocenjevanji, težje predmete pa sproti. Uporabljajo 
zapiske, učbenike, ki jih dobijo v knjižnici ter zvezke in stare 
teste od starejših dijakov.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

GIMNAZIJA NOVA GORICA

Dijaki vabijo bodoče vrstnike medse, ker je gimnazija 
ustvarjalna, odnos med dijaki in profesorji pa topel. Naj 
bodo pripravljeni izzvati sami sebe na področjih, ki jim 
ležijo, smiselno organizirajo čas in se sproti učijo. Kot 
prednosti za vpis so navedli, da je šola zelo aktivna na 
številnih področjih, ponuja veliko izbiro tujih jezikov, 
ekskurzij, številne projekte in obšolske dejavnosti, za 
katere so izjemno zavzeti tudi profesorji. Za dijake aktivne 
na kulturnem področju je veliko možnosti ustvarjanja 
in nastopanja, cenijo tudi dobrodelnost (prireditev Zlati 

oreh in Podarimo vam pesem). Vzdušje v šoli je izjemno 
sproščeno, a delavno in profesionalno. Pri pouku profesorji 
temeljito razložijo snov in so kasneje tudi na voljo za 
dodatna vprašanja. Po navadi pouk, s poudarkov na 
naravoslovnih predmetih, poteka od 8.00 (predura 7.10) 
do 13.30 oz. 14.20. Težji predmeti so odvisni od vsakega 
posameznika, vprašani pa so našteli kot zahtevnejše 
matematiko, italijanščino in fiziko. V povprečju se pred 
ocenjevanjem učijo tri dni, medtem ko nekaj snovi osvojijo 
že z reševanjem domačih nalog, kar jim vzame okoli uro na 
dan. Učbenike si lahko sposodijo v šoli, naloge so na spletu, 
stare teste in zvezke se dobi od prejšnjih generacij.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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GIMNAZIJA JURIJA VEGE IDRIJA

Pestre aktivnosti na šoli kot so kulturni maraton, šolske 
izmenjave v tujino, strokovne ekskurzije in širok nabor 
krožkov so vprašani dijaki srčno pohvalili. Zaradi majhnosti 
na šoli vlada povezovalni duh. Poleg pouka predstavljajo 
dodaten nivo pridobivanja znanja, ki krepi njihove 
talente, samozavest in izkušnje na različnih področjih. 
Šola dijake izuri predvsem pri maturitetnih predmetih, 
ki jim posveča več učnih ur, so pa pomembni tudi ostali 
predmeti. Bodočim vrstnikom svetujejo, da izberejo 
sodobno opremljeno gimnazijo, da bodo pridobili široko 

splošno znanje, ki ga bodo lahko nadgrajevali na kateri 
koli smeri na fakulteti. Dopoldanski pouk začnejo ob 7.50 
in traja običajno do 14.00. Po tem naredijo domače naloge 
in preberejo tekočo snov za kar v povprečju rabijo okoli 
pol do ene ure. Spraševanja in testi so napovedani, kar 
so ocenili kot veliko prednost, saj se tako lahko temeljito 
pripravijo. Koliko časa namenijo učenju je odvisno od 
posameznika in predmeta, običajno okoli tri do pet 
dni. V roke vzamejo zapiske, ki jih delajo pri pouku ali 
gradivo dobijo od profesorjev, ponovno predelajo snov iz 
učbenika in dopolnijo zvezke, nato pa rešujejo še naloge 
pri predmetih, ki zahtevajo vaje.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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GIMNAZIJA TOLMIN

Gimnazija, na kateri poteka pouk običajno od 8.00 do 14.05, 
daje poudarek maturitetnim predmetom, ki so enakomerno 
razdeljeni čez teden, zato je vprašanim urnik všeč. Med težje 
predmete sodijo slovenščina, fizika, kemija, biologija, tistim 
katerim jeziki ne ležijo pa italijanščina in angleščina. Na šoli 
so anketirani pohvalili računalniško učilnico, laboratorije, 
knjižnico in kotičke za druženje, kjer preživljajo čas med 
odmori. Ker je šola manjša, imajo s profesorji topel odnos. 
Učbenike si izposodijo v učbeniškem skladu, dodatno 
gradivo poiščejo na spletu. Z reševanjem domačih nalog, kar 

jim običajno vzame okoli ene ure na dan, ponovijo tekočo 
snov, medtem ko se pred ocenjevanji učijo tri dni prej bolj 
intenzivno iz zvezkov in ponovitvijo vsebine iz učbenika. 
Nekateri se učijo s sošolci ali brati in sestrami. Stare teste, ki 
jih dobijo od starejših znancev, rešijo za ponovitev. Vprašani 
dijaki svetujejo naslednikom, da »Ugriznejo v jabolko 
znanja« in vzamejo šolo resno. Če bodo potrebovali pomoč 
naj se obrnejo na profesorje, ki radi pomagajo ter izkoristijo 
dodatne krožke in izmenjave, na katerih lahko širijo svoja 
obzorja. V prihodnosti si želijo postati pedagogi, knjižničarji, 
kineziologi, fizioterapevti, veterinarji, scenografi, policisti, 
delati v odnosih z javnostmi ali oglaševanju.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

GORIŠKA

SREDNJA ŠOLA VENO PILON 
AJDOVŠČINA

Večina vprašanih se je za šolo v prelepi okolici odločila 
zaradi bližine njihovemu domu in širokih možnost za 
izražanje talenta. Priporočili bi jo vsakemu, ki ima veselje 
pri delu z otroci ali ki rad ustvarja. Učencem svetujejo, da 
čim bolj samozavestno stopijo v srednješolske klopi, saj 
je ravno prav zahtevna in v veliki meri k dobremu počutju 
doprinese odgovoren, srčen in sproščen odnos med dijaki 
in profesorji. Je majhna, zato so zelo povezani med seboj. 
Šola organizira večdnevne izlete, različne krožke, veliko je 

glasbe. Na dan klavirja so imeli klavir v avli, kjer je lahko 
vsak nekaj zaigral ali pa se je med glavnim odmorom bralo 
literarna besedila. Urnik imajo dopoldanski, pouk se po 
navadi začne ob 7.10 in traja do 12.55 oz. 14.35, tako da 
ostane še veliko časa za obšolske dejavnosti. Med težje 
predmete so uvrstili matematiko in slovenščino, veliko 
poudarka je tudi na strokovnih, med katerimi imajo več 
izzivov s predmeti razvoj in učenje predšolskega otroka, 
pedagogika, kurikulum oddelka v vrtcih, varstvo in zdravje 
otrok. Literaturo dobijo v knjižnici, ali zanjo poprosijo pri 
dijakih iz višjih letnikov. V prihodnosti se želijo zaposliti kot 
učitelji matematike, učitelji športne vzgoje, policaji, kirurgi.
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Gimnazija vam bo ulila veliko mero znanja in vas pripravila 
na maturo, so odkrito povedali dijaki, predvsem pa širi 
vrednote ne le na šolskem ampak tudi na življenjskem 
področju, dodatno noto dajo osebni odnosi in duhovnost. 
Dijakom svetujejo vpis tudi zaradi predanih profesorjev, 
ki se trudijo za uspeh dijakov, ki jim pomagajo do uspeha. 
Poudarek je na naravoslovnih predmetih, tudi na športu, 
organizirani so šolski turnirji, ekskurzije, izmenjave in 
duhovni vikendi. Pouk poteka zanimivo in sproščeno, 
začnejo ob 7.30 in zaključijo običajno ob 14.00. Pri 
učenju največ uporabljajo zapiske, delovne zvezke, 

ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA
gradivo dobijo tudi pri starejših dijakih. Domače vaje 
opravijo sproti, določene naloge in projekti pa imajo 
opredeljene roke, ki jih ne smejo zamuditi. Več se učijo 
pred posameznimi testi ali spraševanji, nekateri dva do tri 
dni, drugi tudi teden dni, da osvojijo obravnavano snov 
težjega predmeta. Izzive imajo s slovenščino, matematiko, 
zgodovino, angleščino in nemščino, za katere menijo, da 
se jih je treba učiti sproti. Vprašani dijaki so se odločili za 
šolanje na gimnaziji zaradi njenega slovesa, lokacije in 
majhnosti, kar priča o tem, da so bolj povezani med sabo, 
urejenosti okolice in objekta, po katerem hodijo v copatih. 
Poklici, ki si jih želijo vprašani opravljati so računalničar, 
informatik, arhitekt, plastični kirurg, biokemik, psiholog.  
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ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA

Šolski center ima več šol katerih dijaki naštevajo kot 
pozitivne strani naravno okolje v katerem se nahaja, 
praktični pouk zato izvajajo na prostem, prostori šole so 
urejeni, računalniške učilnice in učilnice za praktični pouk 
so moderno opremljene in založene s pripomočki. Šolske 
ure tečejo od 7.50 do 14.15. Spodbujajoči profesorji skrbijo, 
da marljivi dijaki od učnih ur odnesejo kar največ. Večkrat 
delajo v skupinah, sodelujejo pri projektih, pa tudi pri 
popoldanskih obšolskih aktivnostih urijo svoje spretnosti. 
Atmosfera na šoli je spodbujevalna, profesorji in dijaki se 
iskreno spoštujejo. Gradivo dobijo v učbeniškem skladu 
in od starejših kolegov. Težji predmeti so za vprašane 
posameznike različni, za nekatere matematika, druge 
jeziki ali strokovni predmeti. Organizirane so izmenjave 
Erasmus+, kjer dijaki krepijo tuj jezik in samostojnost, 
šolske ekskurzije po Sloveniji in tujini in omogočajo 
sodelovanje na tekmovanjih. Večina vprašanih pravi, da 

so se vpisali zaradi bližine njihovega doma in želje po 
opravljanju določenega poklica. Učencem, ki bodo izbrali 
za vpis ta center, toplo priporočajo stalno delo, predvsem 
naj bodo sodelovalni s sošolci in profesorji, tako bo 
njihovo vključevanje opaženo in bodo šolanje zlahka 
zaključili. Izkoristijo naj praktične predmete, da se bodo 
kar največ naučili.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Dolenjska regija

Večina dijakov je po obisku informativnega dneva izbrala 
gimnazijo v centru mesta, ker je v bližini njihovega 
doma ali pa so zaupali motivacijskim besedam starejših 
prijateljev, ki so obiskovali šolo. Čas šolanja so opisali kot 
»Leta, ki ti dajo zaleta«, zato svetujejo bodočim dijakom, 
naj jih izkoristijo in se skušajo čim več naučiti. Poleg 
širokega nabora znanja za nadaljnje šolanje v urejenih 
prostorih šole, ta zagotovi zanimive ekskurzije in dodatne 
krožke, pri katerih lahko nadgrajujejo znanje in veščine. 
Urniki so razgibani, pri pouku je veliko skupinskega 
dela, kar krepi komunikacijske sposobnosti dijakov ter 

GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA KOČEVJE
spodbuja povezovalno delo. Načeloma se v šoli počutijo 
varno in vsak posameznik je toplo sprejet. Blizu je športna 
dvorana, pekarna, knjigarna, kjer si izposojajo čtivo. Dijaki 
si izposojajo učbenike in gradivo iz šolske knjižnice, ostalo 
(zvezki in stari testi) prehaja iz generacije v generacijo. 
Profesorji, ki se za vsako uro potrudijo in jo naredijo 
drugačno od prejšnje, so prijazni in vedno pripravljeni 
ponuditi konzultacije, če jih potrebujejo. Povedali so, da 
je poudarek zlasti na matematiki, slovenščini in angleščini, 
katere se trudijo učiti sproti, saj so tudi najzahtevnejši. 
Vprašani se odločajo med poklici kot so zdravnik, 
reševalec, medicinska sestra, farmacevt, novinar, trener, 
veterinar. 

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Vzdušje na gimnaziji se vprašanim dijakom zdi pozitivno, 
učilnice so opremljene z motivacijskimi plakati, vlada 
medsebojno spoštovanje in solidarnost. Vsak posameznik 
je lahko to kar je, brez obsojanja drugih. Povedali so, 
da imajo s profesorji odprt odnos, saj so pripravljeni 
poslušati in odgovarjati na vrsto vprašanj. Vpisali so se 
zaradi prepričljivega informativnega dne, kulturnega 
okolja in možnosti za nadaljnje izobraževanje. Šola 
organizira vrsto obšolskih dejavnosti, projektov preko 
katerih se povezujejo s starejšimi in mlajšimi dijaki, 
ekskurzij, Gimnm kant, tradicionalni dan gimnazijskega 
puloverja. Uporabljajo fitnes, omarice in hodijo v copatih, 

GIMNAZIJA NOVO MESTO
za malico imajo tople obroke. Poudarek je na maturitetnih 
predmetih, urnik se začenja ob 7.00. Težavnejši predmeti 
so slovenščina zaradi natančnega in obširnega 
poznavanja književnosti, francoščina zaradi obširnosti 
besedišča, fizika in matematika pa zaradi visokega 
nivoja. Pri težjih predmetih se učijo sproti, drugače pa 
kampanjsko pred testi, v povprečju pet dni. Pohvalili 
so laboratorijsko delo in opremljenost laboratorija, 
računalniške učilnice ter telovadnice. Večino literature za 
učenje dobijo od starejših letnikov, učbenike v knjižnici 
(odpisane). V bodoče si želijo delati kot računalničarji, 
učitelji, zdravniki, prevajalci, vokalisti ali skladatelji, 
raziskovalci na kemijskem področju, fiziki, gradbeniki ali 
inženirji strojništva. 
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Vprašani dijaki šol, ki sestavljajo Grm Novo mesto, 
priporočajo bodočim vrstnikom da se jim pridružijo, saj 
je vzdušje v sodobno opremljenih prostorih domače 
in sproščeno, skozi leta pa so stkali trdna prijateljstva. 
Šola je odmaknjena od mesta v naravo, okolica ponuja 
ogromno urejeno posestvo z živalmi. Svetujejo jim še, da 
ne tratijo časa s stvarmi, ki jih ne veselijo, ampak izberejo 
tisti program, ki jih bo izpopolnil, na voljo so različni in 
se izvajajo v dopoldanskem času. Zavedajo se, da je 

GRM NOVO MESTO - CENTER BIOTEHNIKE 
IN TURIZMA

poudarek na strokovnih predmetih, ki jim bodo koristili 
v prihodnosti. Za vsakega dijaka se profesorji trudijo, da 
osvoji čim več praktičnega znanja, se prilagajajo in jih 
podpirajo. Menijo, da imajo izjemno spoštljiv medsebojni 
odnos, kar je podlaga za prijetno vzdušje na šoli. V 
učbeniškem skladu dobijo literaturo na začetku leta, v 
knjižnici si izposodijo dodatno gradivo iz katerega se 
lahko učijo, stare teste dobijo od starejših vrstnikov. 
Največ se naučijo iz zvezkov in domačih nalog, ki jih 
delajo sproti vsak dan okoli eno uro. Pred testi se učijo 
več, odvisno od predmeta, v povprečju tri dni do enega 
tedna utrjujejo obravnavano snov. 

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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DOLENJSKA

Ekonomska šola Novo mesto se ponaša z izrednim posluhom 
za potrebe dijakov, ti se čutijo sprejeti, pridobljena znanja 
pa so kakovostna in primerna za zaposlitev ali nadaljnje 
izobraževanje. Aktivni so pri zanimivih projektih, kot je 
podjetniški krožek Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do 
podjetnosti, hkrati pa se udeležujejo tekmovanj.   

Dijaki programa medijski tehnik bi šolo priporočili mlajšim 
vrstnikom, saj je majhna, tako da imajo s profesorji tesen 
in prijeten odnos, veliko se lahko naučijo na fotografskem 
in snemalnem področju. Na strokovnih predmetih je 
večji poudarek, izzive jim predstavlja predvsem predmet 
tipografija, med splošnimi predmeti še slovenščina in 
matematika. Šola v varnem in delovnem ozračju spodbuja 
kreativnost, zato veliko sodelujejo na zanimivih projektih. 
Vsako leto se udeležijo tekmovanj s kratkimi filmi, obiskujejo 
fotografske in druge natečaje. Posebej so vprašani pohvalili 
foto in video studio, računalniške učilnice, tudi knjižnica 
je dobro založena. Učijo se večinoma iz učbenikov, ki jih 
dobijo v učbeniškem skladu, od starejših dijakov pa zvezke 
in stare teste. Pred ocenjevanji vložijo nekoliko več časa v 
učenje, v povprečju, tri dni, sproti pa delajo domače naloge 
okoli pol ure na dan. 

Dijaki programa ekonomske gimnazije ocenjujejo, da 
šola deluje sproščeno, profesorji so polni znanja in dijake 
spodbujajo, da osvojijo čim več znanja, njihov cilj pa je 
uspešno opraviti srednjo šolo. Večinoma so se vpisali, ker 
jih družboslovni predmeti zanimajo, predvsem ekonomija 

EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO
Srednja šola in gimnazija 

in podjetništvo, na katerih je tudi večji poudarek. Šola je 
lepo opremljena, predvsem so dijaki pohvalili računalniške 
učilnice. Slovi tudi po zavidljivih rezultatih, ki jih  dosegajo 
na tekmovanjih iz ekonomije, tehniki pa v računovodstvu. 
Pouk začenjajo ob 7.50, običajno zaključijo ob 14.00. 
Med težje predmete so uvrstili zahtevno matematiko, 
slovenščino zaradi količine snovi ter nemščino zaradi 
pomanjkanja predhodnega znanja. Večina se jih uči sproti, 
tudi za domače naloge dnevno porabijo okoli ene ure. 
Pri določenih predmetih se učijo pred ocenjevanjem, da 
utrdijo snov, ker že veliko odnesejo s sodelovanjem pri 
pouku. Pri tem uporabljajo vse kar imajo na voljo, tako 
zapiske, učbenike, stare teste, kot domače naloge in vaje, 
ki jih ponovno rešujejo, do dodatnih nalog, ki jih poiščejo 
na spletu. 

Sodelujoči dijaki v anketiranju programa ekonomski 
tehnik so kot pozitivno izpostavili na šoli še dobre 
odnose s profesorji, saj vedno priskočijo na pomoč, ko 
se dijak znajde v neznanju, ter šolsko kuhinjo. Pri pouku, 
ki je stalno dopoldanski, jim je všeč delo v skupinah, saj 
z vrstniki radi sodelujejo in obravnavajo praktične teme 
in vprašanja. Med težje prištevajo strokovne predmete, 
izzive jim povzročajo največkrat poslovanje podjetja, 
sodobno gospodarstvo ter knjigovodstvo, od glavnih 
predmetov pa matematika in fizika zaradi zahtevne snovi, 
ki jo je treba razumeti že od vsega začetka, da lahko 
gradiš naprej. Pred ocenjevanji se učijo v povprečju do 
največ pet dni, sproti pa naredijo domače naloge, za kar 
namenijo okoli ene ure na dan. Večina vprašanih tega 
programa si želi postati računovodja,anketirani dijaki 
gimnazije pa ekonomisti in marketinški svetovalci.
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Spodnjeposavska regija

Bodočim vrstnikom vprašani dijaki priporočajo vpis, ker 
ima raznolik nabor programov, sami pa so se vpisali zaradi 
pozitivnih mnenj starejših prijateljev, ki so šolo obiskovali, 
je blizu njihovega doma in nudi mirno izobraževalno okolje. 
Zaradi majhnosti šole imajo lepe odnose s profesorji, ki so v 
znanjih dobro izobraženi. Pouk začenjajo ob 7.10, zaključijo 
okoli 14.00. Učbenike dobijo v učbeniškem skladu, ostalo 
gradivo pri višjih letnikih. Ker se s sošolci dobro razumejo, si 
pomagajo z zapiski in skupaj razpravljajo o učnih vsebinah. 

STROKOVNI IZOBRAŽEVALNI CENTER 
BREŽICE

Pomagajo si z nalogami iz spleta in starimi vprašalniki. Za 
določene predmete se učijo sproti, pri nekaterih pa bolj 
kampanjsko, običajno okoli dva dni. Dijakom, ki se radi 
rekreirajo, veliko pomenijo ure športne vzgoje v opremljeni 
telovadnici, kjer je tudi fitnes, v bližini je stadion. Tudi 
sicer je šola izjemno urejena in daje ambiciozno klimo za 
izobraževalni proces. Nekaj izzivov imajo pri matematiki, 
angleščini ali strokovnih predmetih, ki zahtevajo več 
razumevanja in vaje, zato tudi bodočim dijakom sporočajo, 
naj se pri zahtevnejših predmetih učijo sproti in kadar 
snovi ne razumejo prosijo za pomoč, ki jo razumevajoči 
profesorji z veseljem delijo.
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Dijaki šolskega centra, ki ima več šol, ocenjujejo, da je 
center lepo urejen, učilnice so prostorne in imajo vrhunsko 
opremo, predvsem laboratoriji, učilnice za prakso in 
računalništvo. Pouk začenjajo ob 7.10 in običajno končajo 
do 13.45, včasih že 12.55. Večinoma se učijo ko je treba, dva 
ali tri dni prej, tako da dopolnijo zapiske, ponavljajo snov 
iz zvezkov in rešujejo vaje iz delovnih zvezkov. Gradivo 
poiščejo še na internetu in ga pridobijo pri prijateljih. 
Domače naloge pripravljajo sproti, da utrdijo obravnavano 

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO
snov predmetov tistega dne, za kar porabijo okoli ene 
ure na dan. Mladi radi sodelujejo v skupini, sodelujejo s 
profesorji pri projektih in na tekmovanjih, nekateri se skupaj 
učijo in se podpirajo, želijo pa si čim več praktičnega pouka. 
Športni dnevi in strokovne ekskurzije popestrijo proces 
šolanja, zato se jih vedno veselijo. Profesorji imajo spoštljiv 
odnos do njih, ki ga zgradijo tako, da so tudi sami spoštljivi 
do njih. Predvsem pa se dijakom prilagajajo, če jih za to 
prosijo s tehtnim razlogom. Več časa namenijo matematiki 
zaradi zahtevne snovi in strokovnim predmetom, ki se 
razlikujejo glede na šolo in program. 
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Dijaki so ocenili, da imajo več učnih ur maturitetni 
predmeti, kar smatrajo kot koristno, saj bodo imeli dobro 
podlago za nadaljnje izobraževanje ali zaposlitev. Na šoli 
pouk začnejo ob 7.30, predmeti so usklajeno razporejeni 
čez teden, tako da težji niso skupaj. Med zahtevnejše so 
uvrstili zgodovino zaradi obsežne snovi, matematiko 
zaradi ogromno vaj, kemijo in fiziko. Ti predmeti 
zahtevajo sprotno učenje, kar priporočajo tudi bodočim 
vrstnikom, saj bodo le tako opravili z dobro oceno. Sicer 
jim priporočajo vpis, ker se bodo na šoli zabavali z vrstniki 
na hodnikih, ali pri obiskovanju dodatnih aktivnosti kot so 

SREDNJA ŠOLA ČRNOMELJ
izobraževalne ekskurzije, športni dnevi, kulturni dogodki, 
izleti po zanimivih lokacijah po Sloveniji ter najrazličnejši 
krožki. Pri spoznavanju učnih tem uporabljajo učbenike iz 
učbeniškega sklada, ostalo literaturo kupijo v trgovinah 
ali dobijo pri starejših letnikih. Poglavitni pripomoček 
je zvezek, v katerega zapisujejo obravnavane vsebine 
in pomembne podatke, ki jih morajo obvladati. Snov 
nekaterih predmetov doma ponovijo, rešijo domače 
naloge, več pa se učijo pred ocenjevanji, v povprečju tri 
do pet dni. Vprašani so odnos s profesorji in vzdušje na 
šoli pozitivno ocenili, tako tudi tehnološko opremljene 
učilnice, športno dvorano s plezalno steno in fitnes 
napravami ter urejeno jedilnico. 
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Vprašani so šolo izbrali po priporočilih dijakov, ki so šolo že 
obiskovali, zaradi vidnih uspehov dijakov in sodelovanja na 
mnogih projektih. Po šolanju bodo imeli široke možnosti 
za nadaljevanje izobraževanja na različnih fakultetah. 
Atmosfera na šoli je sproščena zaradi naklonjenosti 
profesorjev in raznolikih aktivnosti, ki se dogajajo čez 
leto (pečejo kostanj, pust, plesi). Zaradi navedenega 
vsem zainteresiranim dijakom sporočajo, naj prag nove 
šole prestopijo brez strahu, nato pa izkoristijo vsako 
priložnost za učenje in spoznavanje novega. Pouk imajo 

GIMNAZIJA BREŽICE
le dopoldan, običajno od 7.10 do 13.20, predmetnik pa 
je dobro sestavljen. Pohvalili so učilnice, ki so udobne, 
knjižnica nudi prostor za učenje, uporabo računalnikov ter 
okusno malico. Med težje predmete so zapisali nemščino, 
fiziko ter angleščino, sicer ima predmetnik poudarek na 
naravoslovnih predmetih. Gradivo dobijo od starejših 
kolegov, rabljeni učbeniki so na voljo pred knjižnico za 
prevzem. Nekateri se učijo sproti, kadar ocenijo, da imajo 
premalo znanja, sicer pa se bolj poglobijo pred ocenjevanji. 
Namenijo okoli pet dni v povprečju, da utrdijo predelano 
snov, dopolnijo zapiske, ponovijo vaje. Domače naloge 
redno pripravljajo, kar jim vzame okoli ene ure na dan.
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ŠOLSKI CENTER KRŠKO - SEVNICA
Srednja šola Krško
Srednja šola Sevnica

Bodočim vrstnikom, ki se želijo vpisati na Srednjo šolo 
Krško dijaki sporočajo, da je vzdušje na šoli pozitivno, 
dijaki in profesorji se razumejo in spoštujejo. Slednji 
so strokovni in si vzamejo čas za pogovor ter nudijo 
posameznikom dodatno pomoč, zato naj bodo tudi 
dijaki spoštljivi do njih. Sicer manjša šola slovi po 
solarnem avtomobilu, sodobno opremljenih tehničnih 
učilnicah, računalnica in laboratoriji pa dajejo podporo 
učnemu procesu in nastajanju različnih izumov. 
Programi na šoli so si različni, zato so nekateri anketirani 
izpostavili, da je poudarek na naravoslovnih predmetih 
(matematika, fizika, elektrotehnika), drugi čutijo da je 
več pozornosti namenjene strokovnim predmetom. Več 
izzivov predstavljajo predmeti, kot so programiranje, 
elektrotehnika, matematika in energetski sistemi. 
Zahtevnejše predmete utrjujejo sproti, domače naloge 
delajo dnevno. Sicer se učijo pred posameznimi testi in 
spraševanji, kar jim običajno vzame dva do pet dni, da 
ponavljajo vsebine iz zvezka, sami ali s sošolci, poiščejo 
dodatne vire na internetu, dopolnijo zapiske, rešujejo 
naloge iz starih testov, ki jih dobijo od prijateljev. Učbenike 

si izposodijo v učbeniškem skladu. Pouk poteka dopoldne, 
od 7.00 dalje. Organizirane šolske ekskurzije ter dnevi 
dejavnosti so izjemno zabavni in zanimivi. Večinoma so 
se za vpis odločili zaradi izbranega programa in bližine 
šole njihovemu domu.

Anketirani dijaki priporočajo vpis naslednikom na 
Srednjo šolo Sevnica, če jih smer veseli in zanima, hkrati 
pa zato, ker se na šoli počutiš sprejeto in za profesorje 
nisi zgolj številka. Izobraževanje temelji na praktičnih 
predmetih, zato so odlično urejene tudi praktične 
učilnice. Poudarek je tako na praktičnem izobraževanju, 
predmetih kot so frizerstvo, ter tudi na matematiki, 
kemiji in slovenščini. Največji izziv anketiranim dijakom 
predstavlja prav frizerstvo, snov je po njihovem mnenju 
preobsežna in zanje tudi povsem nova. Večina se jih na 
preverjanje znanj začne pripravljati od nekaj dni do tedna 
prej, nekateri pa so zapisali, da se uspejo učiti sproti. Pri 
učenju uporabljajo zvezke, dopolnijo lastne zapiske, 
preberejo snov v učbenikih ter ponovno pregledajo 
domače naloge in rešijo stare teste. Snov tudi s sošolci radi 
ponovijo ustno, pred spraševanjem. Od 8.10 poteka pouk 
in običajno sedem ur. Menijo, da so predmeti na urniku 
ustrezno zastavljeni, da tudi ni skupaj več zahtevnejših 
predmetov na isti dan. Izpostavili so, da imajo odličnega 
ravnatelja in sproščene odnose s profesorji. Atmosfero na 
šoli pa opisujejo kot energično. 

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

POSAVJE
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Pomurska regija

Vprašani dijaki bi šolo priporočili bodočim dijakom, ker 
je majhna, pouk poteka zelo kakovostno, veseli naj jih 
kmetijstvo in delo v naravi, če imajo doma kmetijo, pa 
je to dodatna prednost. Zaradi majhnosti se vsi med 
seboj poznajo, profesorji pa se večkrat lahko posvetijo 
posameznim dijakom. Na šoli se odvijajo bogate 
aktivnosti, ekskurzije, razstave (dan pšenice, dan koruze), 
a si dijaki vseeno želijo več poudarka na stroki, živalih in 
uporabni praksi. Pohvalili so urejenost stavb in prostorov 
praktičnega pouka, solidno malico in usklajen urnik, 

BIOTEHNIŠKA ŠOLA RAKIČAN
avtošolo ter moderno mehanizacijo. Urnik je usklajen, 
tako da začenjajo ob 7.00 in po navadi zaključijo do 
13.10 ali 14.00. Povedali so, da je poudarek na strokovnih 
predmetih, izpostavili so tudi matematiko, ker ima z njo 
večina izzive. Med težje so zapisali še slovenščino, ker 
je veliko književnosti, fiziko zaradi obilice formul, ter 
nemščino, zgodovino, sadjarstvo in živinorejo. Šolsko 
gradivo dobijo preko poznanstev, pri starejših dijakih, v 
knjižnici, skripte od profesorjev, zapiske pa urejajo sami. 
Učijo se večinoma kampanjsko, s ponavljanjem snovi 
iz zvezkov, nekateri hodijo na inštrukcije ter ponavljajo 
domače naloge in vaje. 

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Po mnenju dijakov je šola ravno prav velika, da ustvarjajo 
dobro vzdušje pozitivni dijaki in profesorji, ti so pripravljeni 
svetovati, učne ure pa naredijo zanimive. Šola nudi pestre 
programe, napredne učne pripomočke, zanimive izlete 
in ekskurzije in je posebna po dvojezičnosti. Pohvalili so 
opremljenost učilnice za praktični pouk, računalniške 
učilnice, novo parkirišče in igrišče. Računalnike si lahko 
izposodijo, na kavčih pa se družijo ali si odpočijejo. Pouk 
poteka dopoldan, poudarek je na strokovnih predmetih. 
Ocenjujejo, da imajo več izzivov s slovenščino, ker zajema 

DVOJEZIČNA SREDNJA ŠOLA LENDAVA
gradivo za književnost veliko snovi, matematiko in kemijo. 
Literaturo dobijo v učbeniškem skladu ali od prejšnjih 
generacij. Pri nekaterih predmetih delajo sproti, kar jih 
vzame okoli pol ure na dan, in naredijo domače naloge. 
Sicer se več učijo pred testi in spraševanji. V povprečju 
namenijo ponavljaju od dva do pet dni, kar je odvisno 
od količine snovi. Običajno preberejo učbenik, ponovijo 
domače naloge in vaje iz delovnih zvezkov, poiščejo 
tudi dodatne na spletu. Bodočim dijakom svetujejo, 
da se vpišejo na šolo, ker se počutijo prijetno v manjših 
razredih, naučili se bodo jezikov in utrdili znanje na 
izbranem programu. 

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Vprašane dijake je šola pritegnila zaradi bližine njihovemu 
domu in predmetnika, ki daje poudarek maturitetnim 
predmetom. Skozi izobraževanje so doživeli ustvarjalne in 
pestre dneve, saj šola organizira obilo dodatnih krožkov, 
strokovne ekskurzije in zanimive prakse v tujini, kjer 
izpopolnjujejo tuje jezike in širijo obzorja. Spodbuja se 
odgovornost, medsebojno zaupanje in spoštovanje, kar je 
čutiti v prijetnem vzdušju. Pouk začenjajo ob 7.05, končajo 
običajno ob 13.40. S profesorji se odlično razumejo, ti 

EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA
podajajo razumljive razlaga ter dijakom pomagajo, kadar 
jim snov ni razumljiva. Z vrstniki se večkrat nasmejijo 
in si med seboj pomagajo, zato je vzdušje sproščeno. 
Ocenili so, da imajo več izzivov pri učenju matematike, 
slovenščine, angleščine ter podjetništva. Literaturo 
dobijo od dijakov, ki so že zaključili šolanje, učbenike 
pa v učbeniškem skladu. Večinoma se učijo pred testi in 
spraševanji, običajno okoli pet dni, redno pa pripravljajo 
domače naloge, tako da si že sproti veliko zapomnijo. 
Tekoče obveznosti (ponovitev snovi in domače naloge) 
jim v povprečju vzamejo dobre pol ure na dan. 

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Če bodoči dijaki želijo pridobiti splošno znanje za nadaljnje 
izobraževanje, ki ga podajajo profesionalni profesorji, splesti 
močne prijateljske vezi in izbirati med pestrimi izbirnimi 
vsebinami, je gimnazija prava odločitev. Pouk, pri katerem 
je poudarek na maturitetnih predmetih, imajo dopoldan 

GIMNAZIJA MURSKA SOBOTA
od 7.00 do 12.45 ali 13.35. Vzdušje na šoli, ki slovi po uspehih 
na različnih področjih, je zanimivo in čuti se domačnost, 
saj medsebojna pomoč piše lepe trenutke. Tudi profesorji 
so vedno pripravljeni nuditi konzultacije po pouku tistim, 
ki jih potrebujejo. Največkrat je to pri težjih predmetih, kot 
so matematika, fizika, biologija, geografija. Če le imajo čas, 
se skušajo učiti sproti, sicer ponavljajo pred napovedanimi 
testi in spraševanjem v povprečju okoli pet dni, odvisno od 
predmeta. Literaturo kupijo od starejših dijakov, v začetku 
leta imajo sejem rabljene literature. Učbenike dobijo v 
učbeniškem skladu. Najraje se učijo iz zvezkov, v katerih 
imajo strnjeno snov, domačih nalog in pripravljenih vaj v 
delovnih zvezkih. Ker je solidarnost močna, se podpirajo 
tudi z menjavanjem zapiskov in s skupnim učenju. 
Bodočim dijakom svetujejo, da sledijo svojim ciljem, skozi 
izobraževalni proces bodo pridobili kakovostno znanje, 
izkušnje na šolskih izletih in gradili samostojnost. 

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Vizija šole »Z znanjem ponosni v prihodnost« sporoča, da se 
šola z dolgo tradicijo trudi dijakom omogočati kakovostno 
izobraževanje, jih podpirati na njihovih močnih področjih 
in krepiti na šibkih, kar je opaziti tudi pri izjemnih rezultatih 
na maturi. Na šoli vlada pozitivna energija, kar naredijo 
prijazni profesorji in dijaki. Vprašani menijo, da so si vsi 
enakovredni, se spoštujejo in sprejemajo razlike. Pri pouku, 
ki traja od 7.10 do 13.45, se profesorji trudijo tudi težje 
vsebine razložiti na način, da jih dijaki razumejo, spodbujajo 
delanje zapiskov (tudi z uporabo aplikacij), delajo zanimive 
raziskovalne naloge. Urnik je uravnotežen z lažjimi in težjimi 

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA 
LJUTOMER

predmeti, med slednje so uvrstili matematiko, slovenščino, 
biologijo, filozofijo, angleščino. Učno gradivo dobijo od 
tutorjev, ki zapiske in stare teste naložijo v spletno učilnico, 
dodajo pa tudi svoje kontakte, da rabljeno literaturo lahko 
odkupijo. Delovne zvezke kupijo, učbenike pa si izposodijo 
v učbeniškem skladu. Izobraževalni proces popestrijo 
organizirane strokovne ekskurzije, glasbeni večeri, tabori, 
prostovoljstvo, tutorstvo, gledališke dejavnosti in športna 
udejstvovanja. Bodočim vrstnikom priporočajo vpis 
zato, ker ponuja veliko možnosti za spoznavanje novih 
stvari, pridobijo lahko ogromno koristnega znanja in ker 
se zmeraj počutiš sprejetega. Vsem, ki se bodo vpisali 
na GFML svetujejo, da pridejo v šolo brez strahu, polni 
energije in zagona.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Šola v Pomurju slovi po izjemnih dosežkih dijakov na 
tekmovanjih in pri raznoraznih projektih s področja 
elektrotehnike, računalništva ali strojništva. Med glavne 
prednosti šole so vprašani uvrstili: strokovnost, sodobno 
opremljenost, telovadnico, prakso, ekskurzije in izlete. 
Največji poudarek je na predmetih za poklicno maturo. Kot 
zahtevnejše so našteli načrtovanje konstrukcij, tehniško 
mehaniko, matematiko, fiziko ter tuje jezike, ki običajno ne 
grejo tistim, ki jim jeziki ne ležijo. Učno gradivo dobijo od 
starejših kolegov, si ga izposodijo iz učbeniškega sklada 
ter si ga med seboj izmenjujejo. Odvisno od posameznika, 

SREDNJA POKLICNA IN TEHNIŠKA
ŠOLA MURSKA SOBOTA

a večina se jih uči pred ocenjevanji v povprečju pet 
dni. Snov pa sproti ponavljajo z reševanjem domačih 
nalog vsak dan okoli ene do dve uri. Profesorji imajo 
motivacijski odnos do dijakov, kateri kažejo zanimanje 
do predmeta, jih usmerjajo da svoje znanje nadgrajujejo 
s projektnimi nalogami, ki jih zanimajo. Vprašani so se 
vpisali zaradi samega programa, kratke poti od doma do 
šole, dopoldanskega urnika (pouk se prične ob 7.00) ter 
mnenja starejših prijateljev, ki so šolo pohvalili. Izbor te 
šole učencem priporočajo, saj lahko pridobijo ogromno 
uporabnega znanja, če ga bodo iskali z zanimanjem in 
radovednostjo. Dijaki si želijo poslati programerji, etični 
hekerji, front-end razvijalci, strojni tehniki, konstruktorji, 
elektro inženirji.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Predmetnik temelji na naravoslovnih predmetih so povedali 
anketirani dijaki, najzgodnejša ura se začne ob 7.05, najdlje 
so v šoli do 15.20. Prednosti, ki naj jih bodoči dijaki pretehtajo 
pred vpisom, so možnost izbire med navadnim oddelkom 
gimnazije in športnim oddelkom, motivirani profesorji, šola 
z dolgo tradicijo in jasno vizijo, ki podaja kakovostno znanje. 
V atmosferi je čutiti domačnost, saj slovi po ustrežljivih 
profesorjih, športniki imajo na voljo konzultacije vsak dan, 
tudi testi in ustno spraševanje so napovedani. Poleg novo 

GIMNAZIJA IN EKONOMSKA SREDNJA 
ŠOLA TRBOVLJE

opremljene fizikalne učilnice, so pohvalili še tematske 
vikende, prakso v tujini, fitnes in okusno hrano. Predmete, 
kot so fizika, matematika in nemščina težje razumejo, 
obsežna se jim zdita slovenščina in zgodovina. Večina se jih 
uči kampanjsko. Rabljene učbenike si na začetku šolskega 
leta sposodijo v knjižnici, med poukom delajo lastne zapiske, 
iz katerih se največ učijo. Starih testov običajno ne dobijo, 
razen morda pri kakšnem profesorju, ki poda en primer 
nekaj dni pred testom. Vprašani dijaki so se vpisali tudi zato, 
ker je šola v bližini njihovega doma ali kraja kjer trenirajo ter 
priporočil prijateljev. Bodočim dijakom sporočajo: »Bodite 
ambiciozni.«.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Na gimnazijo so se vprašani dijaki vpisali zaradi majhnosti 
šole, bližine njihovemu domu in priporočil bratov, sester ali 
prijateljev. Profesorji se trudijo za znanje posameznika, so 
dostopni in spoštujejo dijake. Odnos med njimi je normalen, 
se spoštujejo. Na profesorje se lahko obrneš za dodatno 
razlago ali po pomoč, kadar jo potrebuješ so še dodali. Urnik 
je dijakom prijazen, izvaja se v dopoldanskih urah. Ker je 
poudarek na maturitetnih predmetih, imajo z njimi tudi več 
preglavic, ampak če se sproti učiš tiste predmete z večjo 
količino snovi, lahko zaključiš predmete z dobrimi ocenami. 

GIMNAZIJA LITIJA
Več učenja zahtevajo tudi fizika, nemščina in biologija. 
Nekateri so povedali, da se učijo raje takrat ko je treba, torej 
pred spraševanjem ali testi, ki so večinoma napovedani. Pri 
pouku delajo zapiske, ki jih doma po potrebi dopolnijo. Ko se 
učijo pa snov ponavljajo, sami in skupaj s sošolci, pregledajo 
stare teste, ki jih dobijo od prejšnjih generacij ter ponovijo 
vaje. Posebej so pohvalili opremljenost računalniških učilnic, 
laboratorijev, telovadnice in šolske kuhinje. V prihodnosti 
želijo delati v turizmu ali upravi, urejati notranji interier, 
delati kot ekonomisti, kozmetični tehniki, biokemiki, klinični 
psihologi, notranji oblikovalci. Bodočim vrstnikom bi šolo 
priporočili, ker je majhna in slovi po dobrih ocenah na maturi. 

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Bližina šole, renome kakovostne gostinske šole, predstavljene 
ekskurzije in potovanja ter sodelovanje z drugimi državami 
so anketirane dijake že na informativnih dnevih prepričali 
k vpisu. Tudi učenci, ki izbirajo šolo, naj te razloge vzamejo 
v obzir, ter dejstvo, da jih poklic res veseli, saj so strokovni 
predmeti zanimivi in tudi primanjkuje izobraženega kadra v 
tem poklicu. Odnos s profesorji je korekten, nekateri izmed 
njih se tudi izjemno zavzemajo za dijake. Urnik imajo samo 
dopoldan, začne se ob 7.05 konča običajno ob 13.25. Menijo, 

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO
IN TURIZEM RADENCI

da je poudarek na predmetih, ki so povezani s strežbo oz. 
turizmom ter na matematiki in slovenščini. Slednjo so ocenili 
kot zahtevnejšo zaradi količine snovi, prav tako fiziko, pa 
tudi pri strokovnih se je treba stalno truditi za dobre ocene. 
Posebej imajo radi kuharstvo, saj je praktično delo pestro 
in se ga vsakokrat veselijo ko je na urniku. Učno gradivo 
dobijo v knjižnici, večino starih zvezkov in testov od prejšnjih 
dijakov. Sproti delajo domače naloge, kar jim vzame pol ure 
na dan. Intenzivno se učijo dva do tri dni pred samimi testi 
ali spraševanji tako, da ponovijo snov v učbeniku, uredijo 
zapiske, ponavljajo domače naloge in vaje v delovnih 
zvezkih.
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Majhnost in edinstvenost šole vidijo vprašani dijaki kot 
glavni prednosti, ki so jih prepričale za vpis. Po končanem 
izobraževanju bodo praktično imeli zagotovljen poklic 
zaradi razmer na trgu dela. Želijo si postati medicinske 
sestre ali medicinski tehniki, fizioterapevti, radiologi. 
Bodoče dijaki vabijo medse, če radi delajo z ljudmi, saj šola 
ponuja ustrezne strokovne predmete in obilico prakse, 
ki se izvaja v dobro opremljenih učilnicah in laboratorijih. 
Ocenjujejo, da so med težjimi predmeti zdravstvena nega, 
anatomija, matematika in nemščina. Prva učna ura se 
začne ob 7.00, po navadi zaključijo do 14.00. Profesorji so 
jim naklonjeni, ponudijo dodatne razlage kadar snov ni 
razumljiva in jih ne obravnavajo kot številke. Na voljo imajo 

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA 
MURSKA SOBOTA

jabolka, v prazničnem času je šola lično okrašena, dodatne 
izkušnje pa nabirajo na šolskih ekskurzijah in pri krožkih, 
kot so prostovoljno delo, pevski zbor, šolski vrt ter športne 
aktivnosti. Učno gradivo dobijo v knjižnici, pri starejših 
vrstnikih ali si zapiske izmenjujejo med seboj, saj so z 
vrstniki tesno povezani. Učijo se deloma sproti, deloma pred 
spraševanji, da utrdijo snov, ki jo bodo pisali ali bili vprašani.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Vprašani dijaki so izpostavili, da šola slovi po uspešnih 
zgodbah dijakov, ti zaključijo šolanje z odličnim tehničnim 
znanjem, ki ustreza zaposlitvi ali nadaljnjemu izobraževanju. 
Šola spoštuje vrednote, kot so strpnost, poštenost, 
doslednost, znanje in sodelovanje ter v okviru tega ohranja 
in zagotavlja varno okolje za vsakega posameznika. Vpis bi 
priporočali mlajšim vrstnikom tudi zato, ker je šola manjša 
in se profesorji bolj posvetijo kakovostnim učnim uram, 
so korektni in izjemno prijazni do dijakov, ki jim vedno 
pomagajo z dodatnimi razlagami, kadar določene snovi ne 
razumejo. Bodočim dijakom svetujejo tudi, da se učijo sproti 
in spoštujejo profesorje. Učno gradivo dobijo v knjižnici in od 
vrstnikov iz višjih letnikov. Domače naloge delajo sproti, kar 

SREDNJA TEHNIŠKA IN POKLICNA ŠOLA 
TRBOVLJE

jim v povprečju vzame od pol do ene ure dnevno. Nekatere 
predmete se učijo sproti, tako da ponovijo predelano snov, 
pred ocenjevanji pa v roke vzamejo učbenik, dopolnijo svoje 
zapiske, ki so jih naredili pri pouku, ponovijo vaje in naloge 
iz delovnih zvezkov. Če ocenijo, da je gradiva premalo, ga 
poiščejo na spletu. Vprašani dijaki se strinjajo, da sodita med 
zahtevnejše predmete obsežna slovenščina in matematika, 
ker je veliko računanja in formul. Dijaki programa tehnik 
računalništva so dodali na seznam težjih predmetov 
še programiranje v 1. letniku, omrežja in spletne strani, 
strojni tehniki pa načrtovanje konstrukcij, učinkovita raba 
energije ter delovanje in krmiljenje električnih komponent. 
Proces dela na posameznem programu ima poudarek 
na predmetih stroke, je prilagojen mladim z vključenimi 
modernimi pristopi in stalnim iskanjem povezav z lokalnim 
okoljem in gospodarstvom.
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O šoli so vprašani že pred vpisom slišali pozitivne stvari; je 
majhna, zaposleni in dijaki pa dobrodušni, kar so potrdili 
še na informativnem dnevu. Šola se nagiba k zdravem 
načinu življenja in prehrani ter temelji na prijateljskih 
odnosih. Profesorji so korektni, dijake podpirajo in se 
trudijo, da snov razložijo karseda razumljivo. Ker je šola 
manjša, si profesorji lahko vzamejo več časa za svetovanje 
dijakom. Na šolo naj se vpišejo tisti, ki jih zanima delo z 
ljudmi in si želijo opravljati poklic s srcem. Bodoči vpisani 
se bodo lahko naučili veliko novega, s profesorji pa gojili 
prijateljski odnos. Predvsem naj se potrudijo biti spoštljivi 
do starejših dijakov in profesorjev, tako bodo ti vedno 
priskočili na pomoč. V prihodnosti si želijo anketirani 

SREDNJA ŠOLA ZAGORJE
delati kot medicinske sestre ali tehniki, operacijski 
inštrumentarji, radiološki tehniki, fizioterapevti. Zvezke in 
teste lahko dobijo od starejših letnikov, knjige v knjižnici. 
Običajno namenijo za domače naloge od pol do ene 
ure na dan. Pred ocenjevanji pa se učijo več časa, kar je 
odvisno od posameznika, saj nekateri delajo sproti, drugi 
le pred ocenjevanjem in tako rabijo tudi do enega tedna 
za pripravo. Večinoma se učijo iz zvezkov, preberejo 
učbenik ter ponavljajo vaje, domače naloge in stare 
teste. Dodatno literaturo poiščejo še na spletu. Dijaki so 
povedali, da imajo poudarek na strokovnih predmetih, 
izpostavili so zdravstveno nego.  Med težje predmete 
so uvrstili anatomijo zaradi latinskega izrazoslovja, 
matematiko in slovenščino zaradi obsega snovi ter fiziko, 
ker imajo premalo podlage iz osnove šole. 

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

KOROŠKA

Koroška regija

Vprašani dijaki šol šolskega centra svetujejo bodočim 
vrstnikom, da se vpišejo, ker nudi izvrstno pripravo na 
nadaljnje šolanje. Profesorji so tako kot ostalo osebje 
prijazni, iskreni, korektni in spoštujejo dijakove pravice, 
znajo se tudi pošaliti. Snov predstavijo na razumljiv način 
in se trudijo za dijake, jim skušajo prisluhniti.  Dijaki pa jih 
z istim odnosom spoštujejo. Šola slovi po dobrih učnih 
in športnih dosežkih, nudi zabavne in prestre obšolske 
dejavnosti, zanimive ekskurzije, Erasmus+ izmenjave, tople 
malice ter možnosti za sodelovanje na tekmovanjih in tudi 
učna pomoč je na voljo tistim, ki potrebujejo podporo. Je 
prijazna novim dijakom in organizirana, urniki niso natrpani. 
Po navadi začenjajo ob 6.55 ali 7.45, najdlje traja pouk do 

ŠOLSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM
14.55 z vmesnimi 5-minutnimi odmori in 40-minutnim 
glavnim odmorom. Posebej so izpostavili urejeno okolico 
šole, saj se lahko med glavnim odmorom sprehodiš po 
parku, na uporabo sta fitnes in bazen, v bližini so športni 
objekti. Poudarek je na naravoslovnih predmetih, predvsem 
na kemiji, biologiji, zdravilih in laboratorijskem delu, ter tudi 
na strokovnih predmetih, nekateri so tudi zahtevnejši, na 
primer mehatronika, načrtovanje konstrukcij, računalniško 
podprte tehnologije, programiranje, za matematiko je prav 
tako potrebnega več truda. Svetujejo predvsem aktivno 
sodelovanje pri pouku in delanje domačih nalog. Zapiske 
delajo sproti pri pouku, zvezki in stari testi se dobijo od 
dijakov, ki so eno leto starejši. Učbenike si sposodijo v šolski 
knjižnici. Sprotno učenje je sicer odvisno od predmeta in 
drugega dela, ki ga imajo.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Šolski center ima več šol katerih dijaki čutijo medsebojno 
povezanost dijakov in profesorjev, dobrosrčnost in 
odprtost, zato svetujejo bodočim dijakom, da se 

ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC
pridružijo. Profesorji so prijetni ter izjemno strokovni 
in nudijo kakovostno izobraževanje, a tudi zahtevajo 
visok nivo znanja. Skupaj sodelujejo na projektih in 
različnih tekmovanjih, z njimi se lahko dogovorijo tudi 
o potencialnih terminih za ocenjevanje. Pri pouku šteje 
samoiniciativnost, kar profesorji takoj opazijo. Če pokažete 
interes že na urah, bo vsak posameznik lahko s seboj v 
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ŠOLSKI CENTER POSTOJNA
Srednja šola Postojna
Gimnazija Ilirska Bistrica

Gimnazijo Ilirska Bistrica so vprašani dijaki izbrali zaradi 
prepričljive predstavitve na informativnih dnevih, bližine 
njihovemu domu in prijateljev. V prvi vrsti jih zanimajo 
maturitetni predmeti, na katerih je poudarek, kar je 
ključna odskočna deska za nadaljnji vpis na fakulteto. V 
prihodnosti si želijo postati logopedi, pediatri, zoologi, 
someljeji, biokemiki, prevajalci, arhitekti, veterinarji, 
finančni analitiki. Oddelki zajemano manjše število 
dijakov, kar omogoča, da se profesorji temeljiteje 
posvetijo posameznikom, jih spodbujajo k boljšim 
rezultatom na maturi in krepijo njihov osebni razvoj. 
Kot zahtevnejše predmete so izpostavili slovenščino 
zaradi obsežne snovi pri književnosti, angleščino zaradi 
izrazoslovja, fiziko pa zaradi kompleksnega razumevanja. 
Pred ocenjevanji se običajno učijo strnjeno nekaj dni, da 
ponovijo obravnavane teme, medtem ko pri nekaterih 
predmetih utrjujejo snov sproti, saj bi se v nasprotnem 
primeru snovi preveč nakopičilo. Dijaki si učbenike 
izposodijo v učbeniškem skladu, stare zvezke in teste 
kot pomoč pri učenju dobijo pri starejših generacijah 
ali na sejmu rabljene literature v mesecu septembru. 
Pouk začenjajo ob 8.00 in zaključijo 13.15 ali 14.55, vmes 
imajo na voljo okusno toplo malico in krajše odmore za 
druženje z vrstniki, ki jih lahko preživijo tudi v kotičku 
za čaj. Pohvalili so delovanje spletne učilnice, opremo v 
učilnicah za strokovne predmete in računalniški učilnici. 

Bodočim dijakom anketirani svetujejo vpis na Srednjo 
šolo Postojna, ker je na voljo bogata izbira programov, 
organizirane so mnoge prireditve, ki jih organizirajo 
dijaki sami ter pester nabor dodatnih dejavnosti, zato 
vzdušje opisujejo kot sproščeno in pozitivno. Šola 
je moderno opremljena, izpostavili so računalniško 
učilnico, laboratorije, jedilnico in telovadnico. Profesorji 
so izjemno prijazni, pravični in skrbijo, da je pouk 
zanimiv, zato šolske ure hitro minejo. Ker je kolektiv 
mlad in motiviran, so pripravljeni sodelovati pri 
različnih izvenšolskih projektih. Dijaki, ki se vpisujejo, 
naj zato sodelujejo pri projektih in se udeležujejo 
tekmovanj (dijaki večkrat dosegajo zavidljive rezultate) 
ter so aktivni pri pouku, da izkoristijo vsako šolsko leto 
za pridobivanje znanja. V anketah so navedli, da si 
želijo v prihodnosti postati ekonomisti, konstrukterji, 
farmacevti, arhitekti, turistični vodniki. Večinoma sproti 
ponavljajo snov maturitetnih predmetov, kar jim skupaj 
z domačimi nalogami vzame okoli ene ure na dan. Pred 
napovedanimi testi in spraševanji se poglobljeno učijo v 
povprečju pet dni. Največ se učijo iz zvezkov, dopolnijo 
zapiske ko preberejo obravnavano snov v učbeniku, ki 
si jih izposodijo v učbeniškem skladu, ter ponavljajo 
vaje in domače naloge. Na spletu večkrat poiščejo 
dodatno uporabno gradivo, sicer ga dobijo pri starejših 
vrstnikih. Med zahtevnejše predmete so vprašani 
uvrstili načrtovanje konstrukcij, računalniško podprte 
tehnologije, angleščino, matematiko, računovodstvo in 
sodobno gospodarstvo.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA 
ŠOLA POSTOJNA

Vzdušje na šoli in odnos s profesorji je odličen, skupaj 
trdo delajo, a se večkrat nasmejijo, so povedali anketirani 
dijaki, prav zato bi priporočili vpis tudi bodočim 
vrstnikov. Profesorji se posvetijo vsakemu posamezniku. 
Pouk, ki poteka v urejenih učilnicah, opremljenih 
računalniških učilnicah ali v učilnicah polnih opreme za 
praktični pouk, poteka od 7.30 do 13.40. Predmetnik je 
solidno sestavljen, a jim delata nekaj več preglavic težja 
predmeta zdravstvena nega zaradi obsežne snovi in 
angleščina, tistim, ki jih jeziki ne zanimajo. Na programu 

gozdarski tehnik so izpostavili kot težje matematiko in 
strokovne predmete. Učno gradivo dobijo od starejših 
generacij, delovne zvezke kupijo, učbenike si sposodijo 
v knjižnici. Dodatne vire poiščejo še na internetu. Učijo 
so večinoma takrat ko je treba, v povprečju tri do pet 
dni pred napovedanimi testi ali spraševanjem. Snov 
ponavljajo skozi domače naloge, ki jih delajo sproti vsak 
dan približno eno uro. Dijaki so izbrali učni program 
zaradi zanimanja za  razmerja med teorijo in prakso. 
Bodoči zdravstveni tehniki radi delajo z ljudmi, medtem 
ko dijaki programa gozdarski tehnik uživajo pri delu v 
naravi. Pravijo, da bodo postali revirski gozdarji.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Primorsko-notranjska regija

prihodnost odnesel veliko znanja in s sodelovanjem pri 
projektih tudi ogromno izkušanj. Dijakom omogočajo 
spoznavanje življenjskih stvari. Vprašani so izpostavili npr. 
turistična vodenja, učno podjetje, šolsko revijo, sajenje 
dreves in strokovne ekskurzije. Družabne aktivnosti, 
izbirne vsebine in potovanja potekajo organizirano 
in cenijo trud dijakov s športnimi dosežki. Park pred 
gimnazijo in lep razgled daje šoli poseben čar. Pouk je 
dopoldanski, prvo uro imajo ob 7.00, pouka končajo do 
13.35. ali 15.15. Urniki so primerno sestavljeni, da ni več 
zahtevnejših predmetov skupaj. V popoldanskem času 
imajo dovolj časa za druženje s prijatelji, po tem ko 

naredijo domače naloge, za katere v povprečju porabijo 
okoli ene ure do dve uri dnevno in ponovijo tekočo snov, 
saj se v večji meri učijo kar sproti. Za utrjevanje snovi pred 
ocenjevanji v povprečju porabijo tri do pet dni, da vnovič 
preberejo učbenik in snov iz zvezkov, dopišejo in označijo 
pomembne zapiske ter ponovijo naloge. Pri obsežnejših 
predmetih pa tudi več, da pregledajo še dodatna gradiva 
in se učijo skupaj s sošolci. Pohvalili so založeno knjižnico, 
učbenike lahko dobiš tudi na policah v kletnih prostorih, 
starejši dijaki priskočijo na pomoč z gradivi.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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ODLOČITEV ZA POKLIC

ODLOČANJE ZA POKLICNO POT
Napišite si seznam hobijev in dejavnosti, ki jih radi 
počnete. Zavejte se svojih spretnosti in interesov. 
Razmislite o šolskih predmetih, ki vas zanimajo, knjigah, 
ki jih radi berete, filmih, ki jih radi gledate in skušajte 
čim bolje spoznati samega sebe. Zapišite jih po vrsti po 
pomembnosti. To bo lahko predstavljalo izhodišče za 
nadaljnje pogovore in razmišljanje o poklicni poti. Bodite 
pozorni na poklice, ki jih dnevno srečujete. Pogovorite se 
z osebami, ki že imajo takšne izkušnje (starejši sorojenci, 
starejši prijatelji, starši, znanci, sorodniki). Lahko se 
udeležite delavnice, kjer bi poskusili s takšnim delom, 
obiščete podjetje, razložite staršem in prijateljem kako 
se vidite v poklicu. Udeležite se dogodkov, kjer boste 
lahko pridobili ustrezne informacije npr.: tržnica poklicev, 
ki jih organizirajo šole, sejmi, informativni dnevi, dan 
odprtih vrat slovenskega gospodarstva, ko lahko obiščete 
konkretno delovno mesto. 

Vprašajte se:
Kaj radi delate?
Kaj vam gre dobro? 
Kaj vas zanima?
Kaj bi radi delali v življenju? 
Kateri predmeti so vam všeč in kateri ne?

GIMNAZIJA ALI STROKOVNA ŠOLA
Upoštevajte svoje sposobnosti, učne navade in znanje, ki 
ste ga pridobili tekom osnovnošolskega izobraževanja. 
Vprašajte se koliko ste pripravljeni vložiti v učenje in 
kakšen cilj zasledujete: katere potenciale želite razviti, 
nadgraditi in katere ambicije želite uresničiti. Če vas 
zanima poklic, ki ga pridobite preko srednje strokovne 
šole, jo izberite. Deležni boste več praktičnega znanja, zato 

preverite uspešnost šole; predmetnik in profesionalnost 
profesorjev, od katerih boste črpali znanje. Za gimnazijo 
se odločite, če želite pridobiti poklic, ki zahteva daljše 
izobraževanje – pridobili boste široko paleto znanj, ki 
vam bodo omogočila nadaljevanje izobraževanja na 
kateremkoli področju. Če se odločate za gimnazijo, je 
pomembno, da imate dobre učne navade, veselje do 
učenja in dobro osnovno znanje, na katerem boste gradili 
v prihodnje. 

IZBIRATE MED RAZLIČNIMI GIMNAZIJAMI 
Pozanimajte se, katera področja določena gimnazija 
posebej razvija: športna, tehniška, klasična, umetniško-
likovna, dramska, glasbena. Dobro se seznanite s tem, 
kaj vam posamezna šola ponuja (dodatne dejavnosti, 
tematske ekskurzije, pevski zbori …). Oglejte si 
predmetnik, možnost izbire med tujimi in dodatnimi 
jeziki. Če še niste povsem prepoznali svoje poklicne 
poti, kljub temu da imate nekatere specifične poklicne 
potenciale ali si želite več odprtih možnosti pri izbiri 
študija, pa se odločite za splošno gimnazijo. Če želite širše 
in bolj poglobljeno znanje ter ste za to pripravljeni trdo 
delati, je splošna gimnazija prava odločitev. 

ŠTEVILO TOČK
Če ste ugotovili, da ne boste uspeli doseči zahtevanega 
števila točk za vpis na želeno šolo, si vzemite čas za 
razmislek, da najdete najboljšo rešitev za svojo karierno 
pot. Premislite kaj je za vas sprejemljivo: bo morda 
podoben program izpolnil vaša pričakovanja, boste imeli 
kasneje možnost zasebnega izobraževanja za želeni 
poklic, morda lahko ustrezno izobraževalno ustanovo 
najdete tudi v tujini. Dobro je, da imate že pri prvem 
izbiranju, na seznamu tudi drugo in tretjo opcijo, če se 
slučajno prva izmuzne.
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KARIERNO USMERJANJE SVETOVALNIH DELAVCEV IN PODPORA 
STARŠEV PRI IZBIRI SREDNJE ŠOLE

Pri izbiranju poklica za vašo prihodnost se lahko oprete na 
različno pomoč – tukaj so vaši starši, strokovna pomoč ali 
karierni svetovalci in svetovalni delavci in delavke na vaši 
šoli, ki vam bodo svetovali in vas usmerili na pot, ki si jo 
želite, vas podprli in spodbujali. 

STROKOVNA POMOČ 
Strokovnjaki se bodo z vami najprej pogovorili 
in bolje spoznali vaš osebni svet: katere osebe 
in odnosi so vam najpomembnejši, kakšna so vaša 
prepričanja, kakšen je sistem vrednot, katere aktivnosti 
vas razveseljujejo, kakšne sposobnosti imate. Opravili 
boste teste, s katerimi bodo poskušali najti interesna 
področja, ki vas zanimajo. Predstavili vam bodo več 
izobraževalnih poti in poklicev. 

VPRAŠANJA ZA SVETOVALNE DELAVCE
Vprašate jih lahko vse kar zadeva šolski program, kako 
zahtevne so posamezne smeri, kaj se v srednji šoli pričakuje 
od njih. Svetovali vam bodo kako priti do želenega poklica, 
če morda nimate zadostno število točk, da bi se takoj vpisali v 
ustrezen program (katere šole so podobne želeni, kje se lahko 
udeležite dni odprtih vrat, kateri poklici so podobni tistemu, 
ki si ga najbolj želite). Morda boste dobili tudi koristen nasvet 
kako se soočati z neuspehom (na koga se lahko obrnete za 
dodatno razlago šolske snovi, kako se potolažiti in sprijazniti 
s slabšim uspehom), kako čim bolj elegantno izvesti prehod 
v srednjo šolo (kako si urediti dijaški dom, katere učne navade 
pridobiti že v osnovni šoli) kako se soočiti z novim okoljem 
(katerih aktivnosti se udeležiti), kako vzpostaviti nove odnose, 
biti sprejet, čutiti pripadnost novi skupnosti. 
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Strokovnjakinji: izr. prof. dr. N
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ostojni svetovalec, Zavod RS za zaposlovanje

PRIPRAVA DOMA
Karierna odločitev je proces, svetovanje strokovnjaka pa 
pomoč pri vodenju kariere. Veliko bo prispevala podpora 
vaših staršev. Skupaj si vzemite čas za igro, sprehode, branje, 
obiske predstav. Tako boste imeli priložnost za razvijanje 
svoje ustvarjalnosti. Skupne vsakdanje aktivnosti počnite 
tudi v času čakanja na rezultate preizkusov. Družinsko 
okolje naj bo čim bolj sproščeno. Lahko se tudi naučite 
katere od sprostitvenih tehnik za lažje soočanje s stresom. 
Psihično stisko vam starši lahko pomagajo prebroditi tudi 
tako, da vam povejo svojo lastno življenjsko izkušnjo. 
Poskusite biti čim manj obremenjeni od pričakovanj 
staršev, pogovorite se o rezervnem načrtu, da vam bo lažje 
sprejeti drugo odločitev, če bo to potrebno. Pogovarjajte se 
o poklicih, interesih, željah, zakaj od vas pričakujejo šolanje 
na določeni šoli (želja po izobrazbi, bližina šole, prijatelji, 
jim je poklic všeč). 

Starši in njihove neizživete sanje
Starši naj ozavestijo svoja pričakovanja. Če menite, da starši 
preveč pričakujejo od vas, jih prosite, da se pogovorijo s 
šolskim svetovalnim delavcem ali kariernim svetovalcem, 
da bodo dobili realno sliko o otrokovih sposobnostih 
in interesih ter o lastnih pričakovanjih. Starše vprašajte 
za nasvet, kaj menijo o vaših pričakovanjih. V oporo naj 
vam bodo z nudenjem informacij in ne samo z nasveti. 
Ne bojte se izraziti svojih dvomov. S primeri iz svojega 
življenja vam bodo morda lahko olajšali stisko. 

SODELOVANJE SVETOVALNIH DELAVCEV 
IN STARŠEV
Strokovnjak se bo, če bo potrebno, pogovoril s starši o 
vaših dejavnostih, vedenju in spretnostih ter jim svetoval, 
da vas v celoti sprejmejo takšne kot ste. Priporočil jim bo, 
da vas bodo spodbujali pri dejavnostih, ki jih imate radi, 
se z vami pogovarjali o poklicni odločitvi v družinskem 
krogu in vam dopustili, da izrazite svoje mnenje. Starši 
vam lahko predstavijo poklic, ki ga opravljajo sami, morda 
vas lahko tudi vzamejo s seboj na delovno mesto. 

VAJENIŠKI NAČIN IZOBRAŽEVANJA

Vajeništvo je del sistema srednjega poklicnega 
izobraževanje – SPI (3-letni programi), pri čemer se 
vsaj polovico izobraževalnega programa izvede kot 
praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu, kjer 
ga vodi usposobljen mentor. Vajenci tekom šolanja 
tako spoznavajo želen poklic, s praktičnimi izkušnjami 
pa pridobijo znanje in kompetence, ki jih delodajalci 
potrebujejo. Ko vajenci zaključijo vajeništvo, se v podjetju 
lahko zaposlijo, ali pa nadaljujejo izobraževalno pot (3+2 
poklicno tehniško izobraževanje).

IZOBRAŽEVALNA PODROČJA 
Za vajeništvo se lahko odloči vsak, ki je uspešno zaključil 
osnovno šolo ali nižjo poklicno šolo in bi se rad učil z delom. 
V vajeništvo so vključeni naslednji programi: oblikovalec 
kovin – orodjar, elektrikar, gastronomske in hotelske 
storitve, kamnosek, klepar-krovec, mehatronik-operater, 
mizar, papirničar, slikopleskar-črkoslikar, steklar, strojni 
mehanik, zidar, avtoserviser in avtokaroserist. Ministrstvo 
pristojno za šolstvo v vajeniški sistem dodaja tudi nove 
programe, zato bodite pozorni na njihove aktualne razpisa.
 
KAKO POTEKA PRIJAVA 
1. Predvidoma v januarju ministrstvo, pristojno za 

izobraževanje, objavi razpis za vpis v srednje šole, kjer 
boste našli razpisane programe. 

2. Obiščite šole, ki izvajajo vajeništvo, na informativnih dneh. 

Strokovnjakinja: A
na Žem

va N
ovak, sam

ostojna svetovalka, G
ospodarska zbornica 

Slovenije, Služba za razvoj kadrov in izobraževanje

3. V prijavi za vpis na srednjo šolo, izberete šolo in 
program, nato pa vajeništvo kot izobraževalni način. 

4. V pomladanskih dneh Gospodarska zbornica Slovenije 
in šole pripravijo predstavitvena srečanja, na katerih 
lahko stopite v kontakt s podjetji, dogovorite o 
poteku vajeništva ter se mogoče že dogovorite o 
sklenitvi vajeniške pogodbe. Seznam podjetij, ki so 
že izrazili interes, da bi vajence sprejeli na vajeništvo 
lahko spremljate na: http://vajenistvoiskalnik.gzs.si/
iskalniknajav.aspx.

ZAVAROVANJE DIJAKA IN VAJENIŠKA 
NAGRADA
Vajenec je po statusu dijak (ni zaposlen v podjetju), 
zato je zavarovan na enak način kot dijak. Delodajalec 
zagotovi za čas praktičnega usposabljanja tudi povračilo 
stroškov prehrane in prevoza, stroškov v zvezi s službeno 
potjo ter terenski dodatek kot velja za zaposlenega 
delavca. Vajenec prejme vajeniško nagrado, po Zakonu o 
vajeništvu pa polni mesečni znesek vajeniške nagrade ne 
sme biti manjši od 250 € za 1. letnik, 300 € za 2. letnik in 
400 € za 3. letnik.

Za več informacij lahko kontaktirate svetovalki na 
Gospodarski zbornici Slovenije: Ana Žemva Novak, ana.
zemva.novak@gzs.si, 01 58 98 531 ali Petra Sternad, petra.
sternad@gzs.si, 01 58 98 202. 
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VPIS NA SREDNJO ŠOLO V 8 KORAKIH
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OBJAVA RAZPISA ZA VPIS 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) vsako 
leto konec januarja (pozorni bodite na 16. januar 2023) na 
svoji spletni strani (www.mizs.gov.si) objavi Razpis za vpis 
v srednje šole in dijaške domove. Razpis je v elektronski 
obliki, v njem najdete vse pomembne informacije, ki jih po-
trebujete za vpis: število prostih mest na vsaki šoli in na vsa-
kem programu, trajanje in značilnosti programa ter posebne 
vpisne pogoje. Tisti, ki boste med srednješolskim izobraže-
vanjem bivali v dijaškem domu, boste v razpisu našli tudi 
podatke o prostih mestih v posamičnih dijaških domovih.

UDELEŽITE SE INFORMATIVNIH DNI
V razpisu si izberite 3 šole, ki vas zanimajo, in se 17. in 
18. februarja 2023 odpravite na informativni dan. Ti po-
tekajo na vseh srednjih šolah. V istem terminu potekajo 
informativni dnevi tudi v dijaških domovih. Podrobne 

informacije o izvedbi informativnih dni na posameznih 
šolah bodo na voljo v razpisu in spletnih straneh šol.

PREIZKUSI NADARJENOSTI 
Če razmišljate o vpisu oziroma se nameravate vpisati na 
šole, kjer je treba za  vpis v določen program opraviti pre-
izkus nadarjenosti, boste med 10. in 20. marcem 2023 
opravljali preizkuse posebne nadarjenosti, znanja 
in spretnosti. Kateri programi so to, najdete v razpisu. 
Srednje šole, ki te programe izvajajo, vam morajo do 
27. marca 2023 poslati potrdilo o opravljenem preizku-
su. Prijavo za opravljanje preizkusa nadarjenosti morate 
na šole, ki te preizkuse izvajajo, oddati najkasneje do 2. 
marca 2023. Do tega roka morajo ustrezna dokazila o 
izpolnjevanju vpisnih pogojev (navedena v razpisu) po-
sredovati tudi kandidati, ki se želijo prijaviti v programa 
Gimnazija – športni oddelek in Ekonomska gimnazija – 
športni oddelek. Ta dokazila kandidati pošljejo na šolo, ki 

ZAKAJ IZBRATI DEFICITARNI POKLIC
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Na trgu dela je lahko povpraševanje po kadrih večje kot 
je dejansko oseb z določenim poklicem, zato razmislite o 
izbiri izobraževanja v tej smeri, saj se boste s takim pokli-
cem lažje zaposlili. Javni štipendijski, razvojni, invalidski 
in preživninski sklad Republike Slovenije za deficitarne 
poklice razpisuje štipendije, da bi zagotovili zadostno 
število kadra glede na povpraševanje delodajalcev, ki je 
običajno objavljen januarja. Več o pogojih za pridobitev 
štipendije preberite na https://www.srips-rs.si/stipendije/
deficitarne. Za pridobitev štipendije morate izpolniti Vlo-
go za dodelitev štipendije za deficitarne poklice v šol-
skem letu 2023/24 in dodati fotokopijo spričevala šol-

skega leta 2022/23. Vloga bo junija objavljena na spletni 
strani sklada (www-srips-rs.si). Po zaključku razpisa, boste 
prejeli odločbo. Dijak mora imeti odprt bančni račun, na 
katerega bo prejemal štipendijo.  

Seznam deficitarnih poklicev za šolsko leto 2022/23 
najdete v nadaljevanju, se pa lahko vsako leto malenkost 
spreminja: 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, tape-
tnik/tapetničarka, mizar/mizarka, zidar/zidarka, tesar/te-
sarka, klepar-krovec/kleparka-krovka, izvajalec/izvajalka 
suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar/slikople-
skarka-črkoslikarka, pečar-polagalec keramičnih oblog/
pečarka-polagalka keramičnih oblog, gozdar/gozdarka, 
gastronomske in hotelske storitve, dimnikar/dimnikarka, 
steklar/steklarka, tehnik/tehnica steklarstva.

Dvojezični izobraževalni programi: ekonomski tehnik/
ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku, 
avtoserviser/avtoserviserka (IS), ki se izvaja v italijanskem 
jeziku, predšolska vzgoja (IS), ki se izvaja v italijanskem je-
ziku, mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v 
madžarskem jeziku, strojni tehnik/strojna tehnica (DV), ki 
se izvaja v madžarskem jeziku, kemijski tehnik/kemijska 
tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku, ekonomski 
tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v madžarskem 
jeziku.

Mesečna štipendija za deficitarne poklice trenutno zna-
ša 107,42 evrov. Prejemanje štipendije ne vpliva na viši-
no otroškega dodatka in na višino dohodnine. Poleg 
štipendije za deficitarne poklice lahko prejemate tudi 
državno štipendijo ali Zoisovo štipendijo ali pa štipendijo 
Ad Futura. Torej vse ostale štipendije, razen kadrovske.
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izvaja tovrstne programe, na katero se želijo prijaviti. Na 
podlagi priložene dokumentacije bodo šole kandidatom 
do 27. marca 2023 posredovale potrdilo o izpolnjevanju 
športnih dosežkov, ki predstavlja vpisni pogoj za vpis v te 
programe.

ODDAJA PRIJAVNICE ZA VPIS
Prijavo boste po vsej verjetnosti izpolnjevali skupaj v šoli 
s pomočjo svetovalne delavke. Praviloma jo oddate na 
osnovni šoli in jo oni pošljejo srednjim šolam.

Če boste prijavo poslali sami, jo pošljite po pošti do 3. 
aprila 2023 na šolo, na katero se prijavljate. Prijavnico 
z oznako Obr. 1,20 lahko najdete na spletnih straneh MIZŠ, 
lahko pa jo kupite tudi v knjigarnah z oznako DZS 1,20.

Srednje šole in MIZŠ bodo na svojih spletnih straneh 7. 
aprila do 16. ure objavili podatke, koliko se vas je do 
3. aprila prijavilo za vpis v posamezen program in 
posamezno šolo. MIZŠ pa bo do 19. aprila objavilo spre-
membe obsega razpisanih mest (zmanjšanje) na svoji 
spletni strani.

Lansko leto je bilo skupno razpisanih 25.198 mest, na ka-
tere se je v roku za prijavo prijavilo 20.953 kandidatov (sta-
nje pred prenosom prijav).

Stanje prijav na vrsto programov za vpis v šolsko leto 
2022/2023 (podatki po roku za prenos prijave): 
ROK ZA PRENOS PRIJAV

Tisti, ki si boste po objavi števila prijavljenih premislili, bo-
ste lahko do 24. aprila do 14. ure svojo prijavo prenesli 
drugam. To naredite na šoli, kamor ste se najprej prijavili 
in v spremstvu staršev. 

OBJAVA ŠOL, KI SO OMEJILE VPIS
MIZŠ bo na svoji spletni strani 24. maja objavilo seznam 
srednjih šol, ki bodo imele omejitev vpisa (tiste, kjer je bilo 
več vpisanih, kot je bilo prostih mest). Do 29. maja pa bo-
ste vsi tisti, ki ste se prijavili na takšno šolo, na dom prejeli 
obvestila srednjih šol.

TOČKE ZA VPIS
Na tistih srednjih šolah, ki bodo imele omejitve vpisa, se 
bodo pri sprejemu upoštevale točke. Pri točkovanju se 
upoštevajo zaključne ocene obveznih predmetov iz 
7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Če se vpisujete na špor-

tni oddelek gimnazije, se upoštevajo še športni dosežki, 
in sicer dodatnih 10 točk za status A in 5 dodatnih točk za 
status B. Za vpis v umetniške programe pa je treba uspe-
šno opraviti tudi preizkus nadarjenosti, ki sicer ne prinaša 
nobenih dodatnih točk, pač pa je le dodatni vpisni pogoj.

Z učnim uspehom lahko zberete največ 175 točk – če 
imate vse obvezne predmete zadnja tri leta ocenjene z 
oceno 5 (v 7. razredu lahko zberete največ 55 točk, v 8. 65 
in v 9. 55). Svoje ocene torej zgolj seštejete in tako dobite 
število zbranih točk.

Lahko pa se zgodi, da se znajdete na spodnji meji kandi-
datov, ki imajo enako število točk kot vi (v 1. ali 2. krogu). 
V tem primeru se izbira opravi na podlagi točk, dose-
ženih na nacionalnem preizkusu znanja (NPZ) iz slo-
venščine in matematike. Če pride do situacije, da je tudi 
po tem kriteriju več kandidatov z enakim številom točk, se 
upoštevajo dodatna merila, ki jih določi vsaka šola pose-
bej. Slednji primeri so izjemno redki, praktično jih ni.

1. KROG VPISA 
V 1. krogu šole, ki so omejile vpis, na podlagi doseženih 
točk iz ocen obveznih predmetov zadnje triade osnovne 
šole izberejo kandidate za 90 % mest. Če se uvrstite med 
teh 90 % ali če se boste prijavili tja, kjer ni omejitve, vas bo 
srednja šola povabila, da se med 16. in 21. junijem vpiše-
te. Natančen datum, uro in dokumente, ki jih morate prine-
sti s seboj, vam bodo sporočile šole, kamor ste se prijavili.

2. KROG VPISA 
Tisti, ki na želeno šolo ne boste izbrani v 1. krogu, boste 
na posebnem obrazcu, ki ga boste dobili na šoli, kamor 
ste oddali prvotno prijavo, po prednostnem vrstnem redu 
napisali največ 10 programov, v katere se želite vpisati, in 
obrazec do 23. junija do 15. ure odnesli na šolo, na ka-
tero ste poslali 1. prijavo za vpis. Na katero od izbranih 
šol ste bili sprejeti, boste izvedeli 29. junija do 15. ure, 
ko bodo objavljeni rezultati 2. kroga. Če ste bili v 2. krogu 
vpisa uspešni, se morate do 30. junija do 14. ure vpisati 
na srednjo šolo, ki je sprejela vašo prijavo ali svojo prijav-
nico odnesite na šolo, kamor ste bili razvrščeni in sprejeti.

ZAMUDNIKI IN PONAVLJALCI
MIZŠ bo do 3. julija do 15. ure objavil še preostala more-
bitna prosta mesta. Vsi tisti, ki niste bili izbrani na nobeno 
šolo oziroma se v navedenih rokih niste prijavili nikamor, 
se lahko najkasneje do 31. avgusta vpišete na tiste pro-
grame, ki imajo še prosta mesta.

Vira: mizs.gov.si, e-uprava.gov.si.
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15 VPRAŠANJ, KI JIH ZASTAVITE NA INFORMATIVCIH 
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na Na informativnih dnevih šole predstavijo svoj sistem dela, 
šolske in obšolske dejavnosti. Pripravite si izbor šol, ki jih 
želite obiskati (preglejte tudi portal DijaskiSvet.si in spletne 
strani šol, da boste lažje naredili ožji izbor). Izkoristite oba 
dneva, saj boste le tako prepoznali, kako se počutite v šolski 
stavbi, kako vam je všeč lokacija, kakšno vzdušje vlada na 
šoli, kako so vam všeč dijaki na informativnem dnevu, pro-
fesorji in vrstniki, ki so prav tako prišli na predstavitev. Najpo-
membnejši je občutek, ali vam je šola všeč ali ne. 

VPRAŠANJA, DA BOSTE IZVEDELI
ŠE VEČ O ŠOLI: 
1. Kakšen je čas izvajanja pouka – urnik? 
 Lažje boste načrtovali svoj prosti čas in sodelovanje na 

popoldanskih dejavnostih, na treningih, uskladili čas z 
vašimi hobiji. 

2. Ali je pouk športne vzgoje vključen v urnik in kje se 
izvaja? 

 Podatek je pomemben zaradi lažje organizacije časa 
in organizacije prevoza. Nekatere šole namreč nimajo 
lastne telovadnice.

3. Kako je urejena prehrana na šoli? Imajo tople 
obroke? Ali pripravljajo obroke sami ali jih dosta-
vijo drugi? Kdaj je načrtovan čas za malico in kosilo? 

 Topla prehrana, redni in zdravi obroki ter dovolj časa 
so ključni za počutje in doseganje uspehov dijaka.

4. Kolikšna je izbirnost predmetnika?
 Izvedite, koliko lahko sami izbirate med ponujenimi vsebi-

nami. Srednje šole imajo namreč namenjenih nekaj ur pro-
sti izbiri vsebin in dijaki lahko izberejo sami kar jih zanima.

5. Kako je z izbiro drugega tujega jezika in kateri je-
ziki so na voljo? 

 Izvedite, ali šola ponuja jezike, ki se jih želite naučiti.
6. Ali si lahko izberem prijatelja, s katerim bom v ra-

zredu? 
 Nekateri izmed sedanjih sošolcev se bodo morda vpi-

sali na isto šolo kot vi, zato se pozanimajte ali boste 
lahko z njimi v istem razredu.

7. Katere dejavnosti in kateri krožki se izvajajo na 
šoli? 

 Pomembno je, kakšen je nabor dejavnosti, saj šole 
izvajajo množico dejavnosti, s katerimi lahko dijaki 
uresničijo svoje želje, širijo svoje interese in pridobijo 
potrdilo za opravljene obvezne interesne dejavnosti.

8. Katere dejavnosti na šoli so za dijake brezplačne? 
 Izmed dodatnih dejavnosti na šoli so nekatere za dija-

ke brezplačne, nekatere pa so kljub temu plačljive.
9. Ali so na šoli organizirani spoznavni tabori, delov-

ni tabori, ekskurzije? 
 Veliko osnovnošolcev si želi v srednji šoli priložnosti za 

druženje z vrstniki, sošolci iz drugih oddelkov in preži-
vljanje časa na izletih, ekskurzijah. 

10. Kaj šolo loči od drugih srednjih šol? 
 Vse srednje šole, ki izvajajo program gimnazija, imajo 

enak predmetnik, pa vendar se posamezne šole ločijo od 
drugih po posebni ponudbi, ki se razlikuje od drugih šol. 

11. Ali ima šola organiziran učbeniški sklad in mogoče 
tudi sejem rabljenih knjig?

 Nakup učbenikov je velik finančni zalogaj, ki si ga z iz-
posojo učbenikov iz učbeniškega sklada  lahko močno 
zmanjšate. Povprašajte ali starejši dijaki mogoče sami 
priredijo sejem rabljenih učbenikov.  

12. Ali imajo na šoli izmenjavo s tujino?
 Pozanimajte se o tej možnosti, ki širi vaša obzorja. Poi-

zvedite tudi, kdo lahko v izmenjavi sodeluje. 
13. Ali je praksa in kako je organizirana?
 Pozanimajte se, kje se izvaja praksa ali si lahko sami 

poiščete delodajalca ali vam ga poišče šola. Koli-
ko časa je namenjenega praksi in v katerih letnikih 
se izvaja? Povprašajte o možnosti prakse v tujini in 
o kriterijih, s katerimi izberejo dijake, o finančnem 
prispevku dijaka, o trajanju takšne prakse, kako je s 
predznanjem tujega jezika in seveda v katerih drža-
vah poteka praksa.  

14. Kateri predmeti so na maturi?
 Gimnazije imajo različen nabor izbirnih maturitetnih 

predmetov. Preverite, ali so med predmeti tisti, ki bi jih 
vi želeli izbrati. 

15. Kje se lahko zaposliš po končani šoli oz. kakšne so 
možnosti nadaljnjega študija?

 Vprašanje je pomembno predvsem za tiste, ki se vpi-
sujejo v srednje strokovne, tehniške in poklicne šole. 
Po zaključku šolanja se lahko zaposliš ali nadaljuješ 
šolanje na višji stopnji. Pozanimajte se, katera dela 
lahko opravljaš oz. na katerih delovnih mestih se lahko 
zaposliš. Tisti, ki se vpisujete z namenom nadaljevanja 
šolanja, morate poznati vaše možnosti vpisa naprej. 
Povprašajte, kam se lahko vpišete in kako je z opravlja-
njem petega predmeta, ki je potreben za vpis v uni-
verzitetne študijske programe. 

Na šolah v času informativnega dneva šole zelo podrob-
no predstavijo življenje in delo na šoli, veliko podatkov 
je zapisanih tudi v predstavitvenih knjižicah, ki jih boste 
ponekod prejeli. Ko se boste vrnili domov, polni vtisov in 
informacij, si vzemite dovolj časa, da v miru premislite in 
se odločite za pravo šolo. Ne pozabite, da se na informa-
tivnih dnevih vsaka šola prikaže v najboljši možni luči, ki 
pa ni vedno prikaz dejanskega stanja, zato o izkušnjah 
povprašajte še znance in bivše dijake izbrane šole.
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ŠTIPENDIJE ZA DIJAKE

Z vpisom v srednjo šolo ter pridobitvijo statusa dijaka ste ob 
izpolnjevanju pogojev lahko upravičeni do štipendije. Štipen-
dij je več vrst in se razlikujejo po namenu, pogojih za pridobi-
tev, višini, trajanju ter obveznostih. Večino štipendij podeljuje 
država (državne, Zoisove, za deficitarne poklice, za za-
mejce po svetu ter Ad futura za mednarodno mobilnost), 
lahko pridobite tudi kadrovsko štipendijo, ki jo podeljujejo 
različna podjetja ali štipendijo svoje občine. Pomembno je, 
da se skupaj s starši pozanimate o možnostih štipendiranja, 
pogojih, kdaj in komu je treba poslati prijavo in kakšna doka-
zila priložiti, ter o višini posameznih štipendij. Pogoji, merila 
in podobno se namreč med štipendijami razlikujejo, kar je 
pomembno pri odločitvi, kam oddati vlogo, pa tudi kateri iz-
obraževalni program izbrati. V nadaljevanju so predstavljene 
splošne informacije ter posamezne štipendije.

DRŽAVNA ŠTIPENDIJA
Kdo: 
• državljani Republiki Sloveniji (RS) in njihovi vzdrževani 

družinski člani s prebivališčem v RS,
• državljani RS s prebivališčem v RS, ki so pripadniki av-

tohtone italijanske ali madžarske narodne skupnosti,
• državljani držav članic Evropske unije (EU) in njihovi 

vzdrževani družinski člani s stalnim prebivališčem v RS,
• delavci migranti, ki so državljani države članice EU, če 

so zaposleni ali samozaposleni v RS in njihovi vzdrže-
vani družinski člani, ki prebivajo v RS,

• obmejni delavci, ki so državljani države članice EU in 
prebivajo v drugi državi članici EU, če so zaposleni ali 
samozaposleni v RS, in njihovi vzdrževani družinski čla-
ni, za izobraževanje v RS,

• državljani tretjih držav, ki so pridobili status rezidenta 
za daljši čas.

Štipendijo lahko pridobijo upravičenci, ki so prvič vpisani 
v program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega 
poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali dru-
gega strokovnega ter splošnega izobraževanja, za katere-
ga uveljavljajo pravico do štipendije, in v RS ali tujini niso: 
v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne regi-
strirane dejavnosti, vpisani v evidenco brezposelnih oseb 
pri pristojnem organu, poslovodne osebe gospodarskih 
družb ali direktorji zasebnih zavodov. 

KJE DOBITI VLOGO: vloga za uveljavljanje državne štipendi-
je za dijake je dostopna na spletni strani portala eUprava. Pol-
noletni dijaki lahko vlogo oddate sami. Mladoletni dijaki lahko 
vlogo oddate sami, poleg podpisa vlagatelja je potreben še 
podpis zakonitega zastopnika. Državno štipendijo je mogoče 
uveljavljati tudi z Enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih 
sredstev, ki je prav tako dosegljiva na portalu eUprava.
KDAJ IN KAM ODDATI VLOGO: vlogo oddate na krajevno 
pristojni Center za socialno delo (CSD) ali preko portala 
eUprava, in sicer kadar koli med letom (do štipendije ste 
upravičeni z naslednjim mesecem od oddaje vloge; izplačilo 
sledi še mesec kasneje, saj se štipendija izplačuje do 15. dne 
v mesecu za pretekli mesec). Če želite prejemati štipendijo 
celotno šolsko leto, vložite vlogo v mesecu avgustu.

NADALJNJE PREJEMANJE DRŽAVNE ŠTIPENDIJE: CSD 
izda odločbo o nadaljnjem prejemanju po uradni dolžnosti, 
seveda ob predpostavki, da izpolnjujete pogoje za nadaljnje 
prejemanje štipendije – to je, da napredujete v višji letnik. Če 

OD UČENCA DO DIJAKA 

Status dijaka prinese nekaj novosti, ki jih boste izkoristili 
kot dijak: 

1. SELITEV V DIJAŠKI DOM: Tisti, ki ne živite v bližini iz-
branega mesta svoje nove šole, boste imeli možnost 
življenja v dijaškem domu. Tako boste okusili začetno 
samostojnost. 

2. ENOTNA SUBVENCIONIRANA VOZOVNICA IJPP vam 
omogoča cenejši medkrajevni in mestni prevoz. 

3. FAZANI: Prvi dan šole boste deležni »fazaniranja«, ker 
ste postali dijaki 1. letnika. V prvih dneh bo na neka-
terih šolah potekalo že tradicionalno, kar pomeni, da 
vam bodo dijaki višjih letnikov pripravili kakšno pre-
senečenje; vas škropili z vodo ali trosili moko, po vaših 
okončinah risali s flomastri. Ko bo prvi dan mino, ste na 
šoli že »domači«.

4. TUTORSTVO: Prostovoljno obliko učne in medsebojne 
pomoči nudijo dijaki višjega letnika novincem, torej 
vam. Svetujejo vam pri prehodu v sredno šolo, načrto-
vanju in organizaciji učenja, iskanju učnega gradiva, pri 
razvijanju socialnih in komunikacijskih veščin ter nudijo 
brezplačno učno pomoč in s tem zmanjšanje potreb po 
inštrukcijah.

5. TEKMOVANJA IZ ZNANJA IN ŠPORTA: Znanje ali 
športne spretnosti lahko nadgrajujete na šolskih, regij-
skih in državnih tekmovanjih s področja znanstvenih 
disciplin, kulture, kulturna in naravna dediščina, ume-
tnost, vseživljenjsko učenje, poklicno in strokovno izo-
braževanje oz. različne športne discipline. Uspehi vam 
bodo prav prišli pri nadaljnjem izobraženju. 

6. UČENJE SKOZI PRAKSO: Obseg prakse je odvisen od pro-
grama, na katerega boste vpisani. V strokovnih programih 
je praktični pouk obvezen. Ta poteka na šoli, v delavnicah 
in učilnicah za praktični pouk. Prakso pa pridobivate tudi 
pri delodajalcih, ker se lahko naučite še veliko več spretnosti 
in osvojite prve prave delovane navade. Praktično usposa-
bljanje z delom (PUD) je odlična priložnost, da svoje prido-
bljeno teoretično znanje vnovčite še v praksi.

7. VČLANITE V ŠTUDENTSKI SERVIS, da boste lahko 
služili denar in nabirali dodatne delovne izkušnje med 
počitnicami.

8. DIJAŠKE UGODNOSTI: Z dijaško izkaznico lahko iz-
koristite pester nabor popustov pri številnih storitvah, 
ugodnejše obiskovanje kulturnih dogodkov (muzeji, 
kino in gledališke predstave) ter športnih aktivnosti. 

Recenzija: M
inistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake m

ožnosti, 
D

irektorat za trg dela in zaposlovanje (decem
ber 2022)
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ne boste napredovali v višji letnik, bo vaše štipendijsko raz-
merje mirovalo. Miruje lahko največ eno leto; če po tem ne 
izpolnjujete pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije, šti-
pendijsko razmerje preneha, vi pa morate prejete štipendije, 
za letnik, ki ga niste uspešno zaključili, vrniti.

VIŠINA ŠTIPENDIJE: je odvisna od povprečnega me-
sečnega dohodka gospodinjstva na osebo (dohodkovni 
razred).

Povprečni 
mesečni 

dohodek na 
osebo (v €)

Osnovna višina 
štipendije 
v €/mesec 

upravičenca do 
18 let starosti 

(do 31. 12. 2022)

Osnovna višina 
štipendije 
v €/mesec 

upravičenca do 
18 let starosti 
(od 1. 1. 2023)

Dohodkovni razred 1
do 334,64 €            112,25 € 117,35 €

Dohodkovni razred 1
od 334,65 € 
do 401,58 €

94,53 € 98,83 €

Dohodkovni razred 1
od 401,59 € 
do 468,50 €

76,81 € 80,29 €

Dohodkovni razred 1
od 468,51 € 
do 591,22 €

59,08 € 61,77 €

Dohodkovni razred 1
od 591,23 € 
do 713,91 €

41,35 € 43,29 €

Dohodkovni razred 1
od 713,92 € 
do 914,71 €

31,16 € 32,57 €

Dohodkovni razred 1
od 914,72 € 

do 1.104,33 €
27,12 € 28,35 €

Možni dodatki k osnovni štipendiji:
• Dodatek za bivanje v višini 85,93 € mesečno, če imate 

prijavljeno začasno prebivališče v kraju izobraževanja, 
ki je od kraja stalnega prebivališča oddaljeno vsaj 25 
km, in strošek najema znaša vsaj 65,00 € mesečno ter 
štipendist ali njegovi starši niso lastniki nepremičnine 
v kraju izobraževanja. Koristite lahko tudi 10 subven-
cioniranih vozovnic mesečno, niste pa upravičeni do 
subvencionirane mesečne vozovnice. Do dodatka za 
bivanje niste upravičeni, če imate sklenjeno pogodbo 
o bivanju v dijaškem domu, ki je skladna s predpisi, ki 
urejajo subvencioniranje bivanja študentov in dijakov.

• Dodatek za uspeh v višini od 18,26 € do 42,97 € me-
sečno lahko pridobi dijak, ki je v preteklem šolskem letu 
dosegel višjo povprečno oceno od vključno 4. Dodatek 
je možno prejemati od 2. letnika dalje; razen ob prehodu 
iz srednje poklicne na poklicno-tehniško izobraževanje.

• Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 
53,71 € mesečno lahko pridobi dijak, ki mu je priznana in-
validnost ali telesna okvara na podlagi odločbe Zavoda 
RS za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali Zavoda 
RS za zaposlovanje, ali je usmerjen v prilagojen program 
vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standar-
dom, ali je enemu od njegovih staršev priznan dodatek 
za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo.

ZDRUŽLJIVOST RAZLIČNIH ŠTIPENDIJ
Štipendist je načeloma upravičen le do ene štipendi-
je. Državno štipendijo je mogoče prejemati hkrati s šti-
pendijo za deficitarne poklice ali štipendijo Ad Futura za 
študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz zna-
nja ali raziskovanja.

ZOISOVA ŠTIPENDIJA
KDO: Splošni pogoji so enaki, kot pri državni štipendiji 
(glejte zgoraj).  
POGOJI ZA DODELITEV: povprečna ocena najmanj 
4,70 IN izjemni dosežek. Od 2. letnika dalje se šteje 
povprečje najmanj 4,10 IN izjemni dosežek. Za izračun 
povprečne ocene se upoštevajo vse številčno izražene 
ocene zadnjega razreda OŠ. Med izjemne dosežke štejejo 
zlata in srebrna priznanja ter najvišja mesta na državnih in 
mednarodnih tekmovanjih na različnih področjih, prizna-
nja za raziskovalne naloge in druga priznanja (preverite 
jih v pravilniku). Če se na javni razpis prijavi več vlagate-
ljev, ki izpolnjujejo navedene pogoje, kot je razpoložljivih 
sredstev, so upravičeni do štipendije tisti, ki so prejeli 
več točk za izjemne dosežke oziroma imajo višjo pov-
prečno oceno.
KJE DOBITI VLOGO: na spletni strani Javnega štipendij-
skega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada 
RS (javni sklad) –  https://www.srips-rs.si/.
KDAJ IN KAM ODDATI VLOGO: za prvo dodelitev vlogo 
oddate skladno z javnim razpisom, ki ga javni sklad objavi 
na svoji spletni strani, vsako leto do konca junija. Vlogo je 
treba oddati do roka navedenega v razpisu – po navadi so 
to prvi dnevi v septembru.
KAKO PODALJŠATI ŠTIPENDIJSKO RAZMERJE: za 
nadaljevanje štipendiranja v naslednjem šolskem letu, v 
katerem je dijak napredoval v višji letnik je treba izkazati 
izpolnjevanje vseh splošnih pogojev in imeti vsaj en 
ustrezen izjemni dosežek ali povprečno oceno vsaj 
4,10 v predhodnem šolskem letu. Vsak štipendist mora 
sam pravočasno (do 31. avgusta) oddati vlogo za nada-
ljevanje štipendiranja, če želi Zoisovo štipendijo preje-
mati brez prekinitve.
VIŠINA ŠTIPENDIJE: 128,90 €, če se izobražujete v tujini 
257,80 €. Pridobite lahko še dodatek za bivanje (85,93 €). 
Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami pa znaša 
53,71 €.

ZDRUŽLJIVOST RAZLIČNIH ŠTIPENDIJ
Štipendist je načeloma upravičen le do ene štipen-
dije. Zoisovo štipendijo je mogoče prejemati hkrati s 
štipendijo za deficitarne poklice ali štipendijo Ad Futura 
za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz 
znanja ali raziskovanja.
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ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE 
Namenjene so dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za 
katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe de-
lodajalcev. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in pre-
živninski sklada RS (javni sklad) objavi javni razpis do 
konca januarja za naslednje šolsko leto. V razpisu bodo 
opredeljene ravni in področja, za katere se dodeljuje ta 
štipendija, skupaj z rokom za oddajo vlog. Zato spremljaj-
te spletno stran https://www.srips-rs.si/. Višina štipendi-
je je 107,42 €, podelijo jih do 1.000 letno. 
KDO: dijaki 1. letnikov srednjega poklicnega izobraževa-
nja, ki so navedeni v razpisu kot deficitarni.
POGOJI ZA DODELITEV: če se na razpis prijavi večje 
število prosilcev, kot je sredstev, se upošteva višja pov-
prečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole. Če ima 
več vlagateljev enako povprečno oceno, se upošteva še 
povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razre-
du osnovne šole.
VLOGA: vlogo dobite na spletni strani javnega sklada 
https://www.srips-rs.si/ in jo njim tudi oddate, po pošti ali 
osebno. 
KAKO PODALJŠATI ŠTIPENDIJSKO RAZMERJE: javni 
sklad bo po uradni dolžnosti v začetku vsakega novega 
šolskega leta preveril izpolnjevanje vseh pogojev in vas o 
podaljšanju obvestil.

ZDRUŽLJIVOST RAZLIČNIH ŠTIPENDIJ
Štipendija za deficitarne poklice je združljiva z vsemi šti-
pendijami, razen s kadrovsko štipendijo.

KADROVSKA ŠTIPENDIJA
Kadrovske štipendije podeljujejo delodajalci glede na ra-
ven in področje izobraževanja, kjer delodajalci potrebu-
jejo kader. Tako lahko podjetje kot pogoj postavi npr. 
program strojni tehnik, kot merilo pa npr. podrobnejšo 
usmeritev znotraj strojništva ali raven izobraževanja, kjer 
da prednost strojnikom pred strojnimi tehniki ali obratno. 
Med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje in dosegajo merila, se 
delodajalec odloči po lastni presoji, upošteva lahko tudi 
ocene, izkušnje, osebno motivacijo in podobno. 

Kje najti razpisane štipendije?
• Na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, in-

validskega in preživninskega sklada RS (Izmenjevalnica).
• Na spletnih straneh regionalnih razvojnih agencij.
• Na spletnih straneh podjetij, ki so potencialni kadrovski 

štipenditorji na vašem področju.

Vlogo za kadrovsko štipendijo je treba oddati podjetju ali 
tistemu, ki za podjetje zbira prijave ali vodi izbirni posto-
pek (npr. kadrovska agencija, regionalna razvojna agenci-
ja ali podobno). Rok oddaje, vsebina vloge in naslovnik so 
navedeni ob razpisu kadrovske štipendije.

Ponudba kadrovskih štipendij je pomemben kazalnik 
potreb delodajalcev in je to smiselno upoštevati tudi pri 
odločitvi za vpis na srednješolski program.

NA KAJ JE TREBA PAZITI
• Dobro preverite, do kdaj morate vlogo oddati. Najbolje 

je, da vlogo pošljete priporočeno po pošti, saj imate 
tako potrdilo o oddaji, s povratnico, kjer boste prejeli 
nazaj potrdilo, da je bila pošiljka vročena naslovniku, ali 
osebno ali preko portala eUprava (za tiste štipendije, 

ki to že omogočajo). Pošiljanje z navadno pošto veliko-
krat vodi v zamujeno vlogo in s tem izgubo možnosti za 
pridobitev štipendije. 

• Če je predpisana posebna prijavnica, pazite in upora-
bite pravo prijavnico. Večkrat se zgodi, da vlagatelji 
pošljejo vlogo s staro prijavnico ali z vlogo za državno 
štipendijo uveljavljajo Zoisovo štipendijo. V nekaterih 
primerih bo to pomenilo dodatno dopolnjevanje vlog 
ali daljše odločanje, pri drugih štipendijah pa bo to ra-
zlog za zavrnitev vloge. 

• Pri izpolnjevanju prijavnice bodite pozorni in pravilno 
izpolnite vsa zahtevana polja, ne pozabite tudi na 
podpis. Pri mladoletnih vlagateljih mora vlogo podpi-
sati tudi eden izmed staršev ali zakoniti zastopnik. 

• Preverite zahtevana dokazila in priložite vse priloge, 
ki so v večini fotokopije.

DOBIL SEM ŠTIPENDIJO, KAJ PA ZDAJ

Pri večini štipendij morate sprotno obveščati štipen-
ditorja o spremembah, običajno v 8 oz. 30 dneh od 
nastanka spremembe. Med take spremembe štejejo 
prenehanje izobraževanja, zaposlitev, samozaposlitev ali 
prijava v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem or-
ganu, ali druge spremembe, ki vplivajo na štipendijo ali 
katerega od dodatkov oziroma druge okoliščine, pa tudi 
čisto praktične zadeve, kot so npr. sprememba računa, 
na katerega prejemate štipendijo. Seveda se štipendije 
dodelijo z namenom nadaljevanja in zaključka izobraže-
vanja. Tako je treba štipenditorju redno predložiti doka-
zila o napredovanju pri izobraževanju – npr. izpis ocen 
in druga dokazila za uveljavljanje dodatkov pri državni 
štipendiji, pri Zoisovih štipendijah je potrebno vsako leto 
oddati tudi vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije. Ob 
izpolnjevanju pogojev se štipendiranje praviloma nada-
ljuje do zaključka izobraževanja. Pri kadrovskih štipendi-
jah je običajna tudi zahteva za zaposlitev pri delodajalcu 
po zaključenem izobraževanju.

Več informacij: https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-zna-
nost-in-sport/stipendije/, https://www.srips-rs.si/. 
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KLJUČNI DATUMI ZA VPIS V DIJAŠKI DOM
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ne Dijaški dom je bivalni prostor za tiste, ki se iz oddaljenih 
krajev podajate na izobraževanje v drug kraj. Prijetno in 
ustvarjalno bivanje v domu vam ponuja pogoje za kako-
vostno izobraževanje, s selitvijo pa boste imeli tudi dovolj 
časa za obšolske aktivnosti.  

• Do 16. januarja: Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport (MIZŠ) bo objavilo razpis za sprejem dijakov 
v dijaške domove, v katerem boste našli seznam vseh 
domov v Sloveniji ter informacije o tem koliko mest je 
na voljo, ločeno za fante in dekleta. 

• 17. in 18. februar: Na informativnih dnevih obiščite 
domove, ki so v bližini srednjih šol, ki ste jih potencial-
no izbrali za vpis. Nekateri dijaški domovi pripravijo na 
spletni strani tudi virtualni ogled dijaškega doma, kjer 
najdete ključne informacije in prijavnico. 

• Do 21. junija: Pošljite izpolnjeno prijavnico za spre-
jem (Obr. PSDD-MŠŠ-1/19), ki bo na voljo v dijaških do-
movih ter na spletnih straneh MIZŠ (www.mizs.gov.si). 
Prijavite se lahko samo v en dom.

• 26. junija: MIZŠ bo na internetu javno objavilo številč-
no stanje prijav. 

• Do 30. junija: Svojo prijavo lahko prenesete na drug 
dom. Prva prijava za kandidate, ki zaradi vpisa na drugo 
šolo v 2. krogu želite bivati v domu, pa prijave do sedaj 
še niste oddali na noben dijaški dom.  

• 4. julij: MIZŠ bo na internetu javno objavilo številčno 
stanje prijav. 

• Med 3. in 7. julijem: Dijaški dom vas bo obvestil o ome-
jitvah vpisa za izbrani dijaški dom, podatek objavi na 
spletu tudi MIZŠ. V domovih brez omejitve potekajo 
informativni razgovori in vpis.  

• Med 3. in 14. julijem: Obveščeni boste o sprejemu v 
dijaški domovi (z omejitvijo vpisa) ter pozvani k vpisu. 
Neizbrani kandidati v domovih z omejitvijo vpisa lahko 
v teh dneh prenesejo prijave na drug dom, ki ima še 
prosta mesta. 

• Med 17. julijem in 31. avgustom: Poteka vpis v dijaške 
domove za tiste, ki se niso vpisali v srednje šole do zaključ-
ka 1. kroga vpisa (21. junija). Podroben Rokovnik je dose-
gljiv na spletni strani MIZŠ/srednješolsko izobraževanje. 

KAKO DIJAŠKI DOMOVI IZBIRAJO 
KANDIDATE 
Dijaški dom načeloma izbira kandidate za vpis na podlagi 
oddaljenosti šole od kraja bivanja, oddaljenosti šole od 
dijaškega doma ter istočasnega bivanja sorojencev v is-
tem domu. Prednost imajo tudi kandidati, ki se vključijo v 
dom zaradi vpisa v šolo, ki edina v Sloveniji izvaja izobra-
ževalni program. Vpisujejo se redni dijaki in vajenci. 

Po prejemu sklepa o vpisu na srednjo šolo, dijaškemu 
domu predložite to dokazilo v treh dneh. Ta bo v osmih 
dneh po končanem izbirnem postopku odločil o izbiri 
in vas naslednji dan o tem obvestil. S sklepom boste 
prejeli v podpis pogodbo o bivanju v dijaškem domu.   

KOLIKO ZNAŠA OSKRBNINA    
ZA BIVANJE IN SUBVENCIJA 
Enoten strošek bivanja za leto 2022, v kateri so všteti 
stroški nastanitve, stroški povezani s prehrano in 
hrana, je 232,81 € (polna cena, ki se spreminja glede na 
število delovnih dni). Ker nova cena do izida priročnika 
še ni bila znana, preverite, če bo za šolsko leto 2023-2024 
ostala enaka v Sklepu o izhodiščni ceni oskrbnine v di-
jaških domovih, ki ga objavi ministrstvo. Vsekakor se za 
natančne podatke o stroških obrnite na dom, kjer name-
ravate prebivati. 

Starši lahko ob vpisu v dom prosijo za državno sub-
vencijo – pogoj za subvencioniranje je, da sta v dijaških 
domovih (lahko različnih) vsaj dva otroka iz družine. V 
tem primeru MIZS starejšemu otroku krije stroške bivanja. 
Izpolnjeno vlogo za subvencionirano bivanje (Obr. VUS-
-MŠŠ-2/18), ki je dostopna na spletni MIZŠ (www.mizs.
gov.si), oddate skupaj s prijavnico za vpis v dijaški dom. 
Dijaki, ki bivajo v dijaškem domu, imajo pravico tudi do 
subvencioniranega prevoza in sicer do vozovnice za 10 
voženj. Cena je odvisna od oddaljenosti dijaškega doma 
ter veljavnosti vozovnice (mesečna, polletna, letna). 
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V dijaških domovih strokovni delavci poskrbijo za varno in 
prijetno bivanje. Dijaki tako lažje opravljajo šolske obve-
znosti. Z vpisom v dijaški dom boste sprejeli domska pra-
vila, ki omogočajo, da bo sobivanje s sovrstniki prijetno. 
Navezali boste nove stike, spletli trdne vezi s prijatelji, se 
skupaj učili in preživljali prosti čas. 

Še pred vpisom v dijaški dom si na spletu preberite pravil-
nik izbranega doma in se pozanimajte kako poteka življe-
nje v njem ter natančno preberite domski red ali pravila, 
ki jih določeni dom ima, saj se med domovi domski red 
lahko razlikuje. 

V VEČINI DOMOV VELJAJO NASLEDNJA 
PRAVILA 
• Pričakuje se, da dijakinja ali dijak (v nadaljevanju dijak) 

redno obiskuje pouk, izpolnjuje šolske obveznosti in 
sodeluje pri vzgojno-izobraževalnem delu doma,

• dijaki so dolžni skrbeti za urejenost in čistočo doma in 
okolice: red in higieno v sobi, v sanitarijah, jedilnici in v 
drugih skupnih prostorih doma in njegove okolice,

• so za premoženje doma in njegove okolice soodgovor-
ni tako dijaki kot tudi delavci doma,

• dijak mora skrbeti za svoje zdravje in oblikovati zdrav 
življenjski slog, ter hkrati ne ogrožati zdravja drugih,

• prepovedano je prinašanje, uživanje in ponujanje al-
kohola in drog, kajenje ter vsakršna oblika verbalnega, 
fizičnega, psihičnega ali spolnega nasilja, 

• od dijakov se pričakujejo primerni medsebojni odnosi, 
strpnost do drugače mislečih, upoštevanje različnosti 
ter nasploh kulturno in prijazno vedenje,

• pričakuje se, da dijaki s svojim vedenjem prispevajo k 
ugledu dijaškega doma.

ŠOLSKE OBVEZNOSTI IN UČENJE V 
DIJAŠKEM DOMU
• Vsak dan so zjutraj (nekje med 8.00 in 11.00) organizira-

ne obvezne učne ure za tiste dijake, ki imajo popoldan-
ski pouk, in popoldne (med 15.00 do 18.00) za dijake, 
ki imajo dopoldanski pouk (ure se po različnih dijaških 
domovih razlikujejo), 

• učenje poteka v učilnicah in sobah, kjer vlada mir, 
• med učnimi urami poteka učenje, pisanje domačih na-

log in opravljanje drugih aktivnosti,  ki so povezane s 
pripravami na šolo,

• prisotnost pri učnih urah vodijo vzgojitelji v posebni 
evidenci,

• vzgojitelj lahko začasno odvzame računalnik ali telefon 
v primeru pretirane uporabe, ki slabo vpliva na dijako-
vo izpolnjevanje šolskih obveznosti.

RED IN ČISTOČO VZDRŽUJETE SAMI 
• Soba mora biti urejena in čista, higieno in red vzdržu-

jejo dijaki sami; obveznosti čiščenja in pospravljanja so 
enakomerno porazdeljene med vse dijake v sobi,

• pred odhodom na jesenske, novoletne, zimske in maj-
ske počitnice morajo dijaki generalno počistiti sobe ter 
shraniti in zakleniti osebne predmete v omare (v neka-
terih domovih se sobe generalno čistijo vsak mesec),

DOMSKI RED IN PRAVILA

Recenzija: Branka Langerholc, m
ag. m

anag. izobr., ravnateljica, D
ijaški dom

 in hostel Poljane, 
Špela Pucelj, svetovalna delavka, Jegličev dijaški dom

 

• obvezna je uporaba copat,
• vstop v sobo je dovoljen samo dijakom, ki v njej živijo, 

drugim samo ob soglasju ostalih stanovalcev in v njiho-
vi navzočnosti,

• v času učnih ur in od 22.00 do 6.00  je v dijaškem domu 
tišina,

• glasbeni predvajalniki so naravnani na sobno jakost, 
aktivnosti in pogovarjanje na hodniku mora biti pri-
merne glasnosti, da se ne moti ostalih, 

• uporaba električnih grelnih, kuhalnih in hladilnih apa-
ratov v sobah ni dovoljena; dijaki lahko uporabljajo 
čajno kuhinjo (nekateri domovi nimajo čajnih kuhinj, 
imajo pa recimo avtomat s hladno in vročo vodo, kjer 
si dijaki lahko naredijo čaj kadarkoli). 

VEČERNI IZHODI IN OBISKI 
• Večerni izhodi dijakov so do 21.00  (ura se razlikuje od 

doma do doma), 
• daljši izhod (obisk gledališke predstave, kina, koncerta 

itd.) je v večini domov možen do 23.00. V izjemnih pri-
merih je izhod lahko podaljšan, a se mora dijak  za to 
posebej dogovoriti s svojim vzgojiteljem ter pridobiti 
dovolilnico.

• Prijatelji lahko (v izjemnih primerih) prespijo pri dijaku, 
če je v sobi še kakšno prosto mesto in če se o tem pred-
hodno dogovorijo z vzgojiteljem. 

IZOSTANKI OD POUKA 
Kadar dijak zboli ali iz drugega opravičljivega razloga 
ne more k pouku, se mora pred tem pogovoriti s svojim 
ali dežurnim vzgojiteljem. Vzgojitelj skupine v tem pri-
meru opraviči izostanek od pouka. O izjemnih odhodih 
domov med tednom dijak obvesti svojega ali dežurne-
ga vzgojitelja, prihod domov pa morajo po telefonu 
potrditi starši. V primeru bolezni starši odpeljejo dija-
ka domov ter o dolžini odsotnosti obvestijo vzgojitelja 
skupine. 
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DALJŠI IZOSTANKI 
Kaj se dogaja s sobo dijaka, če dijak odide v tujino za ne-
kaj tednov/mesecev, je odvisno od razloga odsotnosti. Če 
je dijak napovedano odsoten cel mesec zaradi bolezni 
ali šolskih obveznosti, si domovi s sklepom Sveta zavoda 
pridržujejo pravico, da dijaku zaračunajo del stroškov. V 
primeru odsotnosti dijaka na lastno željo, ki jo pravočasno 
najavi, se dijaku odštejejo stroški za hrano. Navodila glede 
odsotnosti imajo domovi praviloma zapisana v pogodbi o 
bivanju v dijaškem domu. 

NESKLADJA S SOSTANOVALCEM/KO
Če se dijak ne razume s sostanovalcem/ko in sam z njim 
ne more rešiti problema, je najbolje, da se obrne na vzgo-
jitelja, ki se bo z obema pogovoril in poiskal najboljšo 
rešitev. Če pogovor ne zadostuje,  se eden izmed dijakov 
preseli drugam in tako se obema omogoči nov začetek z 
novim sostanovalcem/ko.

IZPIS MED LETOM 
Dijaški dom dijak lahko zapusti tudi med šolskim letom, 
vendar je treba upoštevati odpovedni rok, ki je v različnih 
domovih lahko različen, navadno traja od 15 do 30 dni.

BIVANJE V POLETNIH MESECIH 
V dijaškem domu je bivanje možno do določenega termi-
na, ki je praviloma vezan na zadnji dan pouka v šoli. Ka-
sneje se v dijaškem domu izvajajo redna vzdrževalna dela, 
zato bivanje v tem času ni možno.

PODALJŠANJE BIVANJA V DIJAŠKEM DOMU 
Podaljšanje bivanja v dijaškem domu je preprosto, saj je 
dijak avtomatsko vpisan v naslednje šolsko leto, če se ne 
izpiše. Ali bo dijak v naslednjem šolskem letu lahko obdr-
žal isto sobo, je odločitev njegovega vzgojitelja. Včasih je 
to možno, drugič tudi ne, saj mora vzgojitelj upoštevati 
želje in potrebe vseh dijakov v skupini in jih uskladiti tako, 
da se bodo  v sobah dobro počutili vsi.
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OZDRAVITE SE ODLAŠANJA IN SE TEMELJITO NAUČITE ZA NPZ

Odlašanje je ena izmed navad, ki jo je dobro omiliti, če že-
limo zmanjšati stres ob pripravah na preverjanje znanja. 
Dobro je, da poznamo vzrok in »zdravilo«, ki ga odpravlja.

• Učinkoviti učenci si že dneve pred začetkom učenja 
večkrat na dan za 1 do 2 minuti pogledajo knjigo. To 
ni iskanje informacij, temveč le pregled v smislu »Kaj je 
v tej knjigi zanimivega?«

• K temu lahko dodamo še »pravilo petih minut«. To zapo-
veduje, da naj bo prvo »resno« učenje namenjeno pregle-
du celotne knjige ali gradiva in naj ne bo daljše od 5 minut.

• Šele naslednji dan lahko nadaljujete s spoznavanjem 
celotnega gradiva in se potem, ko vam je vse znano, lo-
tite prvega poglavja.

• Tudi ko ste že globoko v učenju si večkrat na dan za 1 
do 2 minuti poglejte gradivo, ki vas še čaka in gradivo, 
ki ste ga že obdelali.

Pred začetkom učenja ste knjigo vzeli v roke 25-krat v iskanju 
zanimivih informacij, prvi dan učenja ste pregledali celotno 
gradivo v petih minutah in naslednji dan še bolj natančno 
raziskali celotno gradivo. S tem ste sprožili svojo nagnjenost 
k zaključevanju. Tako kot poskrbi, da v kinu pogledamo 
film do konca, skuhamo večerjo do konca, bo poskrbela tudi 
za to, da gremo skozi vse gradivo, ki smo ga pregledali.

MISELNE PREDSTAVE
Se zavedate svojih miselnih predstav? Filmi, ki si jih vrti-
mo v glavi, stvari, ki si jih govorimo, določajo odnos, ki 
ga imamo do določene naloge. Pri opravilih, s katerimi 
odlašamo, lahko s spremembo naših miselnih predstav 
vplivamo na nivo motivacije. Pomislite na nekaj nalog, s 
katerimi odlašate in v naslednjih vrsticah poiščite opis, ki 
najbolj ustreza tistemu, kar se dogaja v vaši glavi.
• Pogost način kako biti nemotiviran lahko imenujemo 

»biti sredi naloge«. Vedno ko se spomnimo učenja 
za test, si živo predstavljamo kako je biti sredi učenja, 
predstavljamo si strani, ki jih je še treba prebrati, po-
doživimo občutke utrujenosti in podobno. To je dober 
recept za demotivacijo nad nalogami, ki same po sebi 
niso zabavne ali prijetne.

• Za naloge, ki so prijetne, je to odličen način motivi-
ranja: torej če si predstavljamo, da smo sredi okusnega 
kosila ali sredi zabave v družbi prijateljev nas bodo ču-
stva, ki jih bomo ob tem podoživeli, močno motivirala.

UŽITEK OB OPRAVLJENEM DELU
Vprašajte učence, ki so močno motivirani tudi za težke ali 
nezanimive teste in ugotovili boste naslednje:
1. Ko pomislijo na test, imajo v mislih predstavo že opra-

vljene naloge. Test je opravljen, ocena vpisana.
2. Takoj zatem v mislih vrtijo filme dolgoročnih dosežkov, 

ki jih bo ta test omogočil: npr. dovolj točk za vpis, vpis 
na izbrano gimnazijo, boljše reference za pridobitev 
želene službe. Drugi imajo v mislih, kaj pomembnega, 
zahvaljujoč temu testu, ne bodo izgubili: obdržali bodo 
morda štipendijo.

3. Ob vsem tem si v mislih rečejo: »Kako bo super, ko bom 
…« in ob tem začutijo vse občutke, ki po navadi spre-
mljajo doseganje takih ciljev. V tem pozitivnem stanju 

in z jasno predstavo kaj vse jim bo ta knjiga, ta test, ta 
učitelj s svojo oceno omogočil v življenju – ali vas pre-
seneča, da so tako motivirani?

Najverjetneje nezavedno nekaj podobnega že počnete 
na področjih, kjer ste zelo motivirani. Skrajni čas je, da te 
strategije začnete uporabljati tudi načrtno. S strategijo 
»gora dela« se demotiviramo, ko smo pred velikimi, kom-
pleksnimi nalogami, npr. težjim testom ali večjim opravi-
lom: npr. pospravljenjem cele hiše. Če imamo občutek, da 
je pred nami ogromna količina dela in ne vemo, ne kje, ne 
kako bi se lotili učenja, imamo verjetno v mislih naslednjo 
predstavo: vizualno je naloga tako velika in tako blizu, da 
ne zaznavamo ne njenih meja ne oblike. To bi lahko pri-
merjali z oblakom. Če ga gledamo od daleč, vidimo nje-
gove meje in obliko. Če bi se zelo približali ali celo stopili 
vanj, pa bi imeli občutek da smo v megli.

ZDRAVILO = DROBLJENJE NALOGE NA 
MANJŠA OPRAVILA 
1. Vizualno predstavo, ki je tako blizu in zato deluje tako 

velika, bomo najprej v mislih odmaknili v daljavo. 
2. Naslednji korak je, da nalogo, ki zdaj ni večja od borov-

nice razdelimo po vsebini in po opravilih. Po vsebini 
npr.: treba je predelati knjige X, Y in Z, obvladati teoriji 
A in B in znati izračunati povprečja ter najvišje vredno-
sti grafov C … 

3. Potem jo razdelimo še na vrsto manjših, lahko obvla-
dljivih nalog, npr.: najprej bom povprašal vrstnike po 
njihovih izkušnjah na tem testu, nato si bom izposodil 
in prekopiral knjige, prebral knjigo X, sproti podčrtaval 
in naredil zapiske … Na ta način od ogromne naloge 
ostane le kopica lahko izvedljivih opravil.
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UREDITE SI SUBVENCIONIRAN PREVOZ
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2) Za ugodnejši prevoz do srednje šole dijak vloži Vlogo za iz-
dajo subvencionirane vozovnice v sklopu Integriranega jav-
nega potniškega prometa kadar koli v tekočem šolskem letu.

V uporabi je enotna subvencionirana vozovnica IJPP 
(Integrirani javni potniški promet). Na voljo vam je 
tudi storitev e-vloge, ki omogoča, da oddate vlogo prek 
spleta s pomočjo e-edintitete (digitalno potrdilo ali 
smsPASS)  preko portala eUprava. Vozovnica je skupna 
za vlak in medkrajevni avtobus. 

Medkrajevna vozovnica Slovenija omogoča prevoz na vseh 
medkrajevnih linijah po Sloveniji in ne samo na liniji bivali-
šče – izobraževalna ustanova in jo lahko kupi vsak dijak, ne 
glede na lokacijo bivališča in lokacijo izobraževalne usta-
nove. Mesečna vozovnica omogoča neomejeno število 
voženj na vseh medkrajevnih linijah na območju Slovenije. 
Kupite pa lahko tudi vozovnico za 10 voženj na mesec. 

Z medkrajevno vozovnico Slovenija lahko na relacijah po-
ljubno izbirate med prevoznimi sredstvi (npr. iz Ljubljane se 
lahko do Maribora peljete z avtobusom ali vlakom). S con-
sko vozovnico za mestni promet lahko vstopate na med-
krajevne avtobuse ali vlak, ki vozijo na območju, za katerega 
ste kupili mestno vozovnico (velja za Ljubljano in Maribor). 

Za  prevoz z mestnimi avtobusi medkrajevna vozovnica 
Slovenija ne velja, saj velja samo za medkrajevne avtobu-
se ali vlak. Da imate tudi mestno vozovnico, ki je na voljo 
npr. v Ljubljani in Mariboru morate si morate urediti kom-
binirano vozovnico oz. jo kupiti ločeno.

VRSTE SUBVENCIONIRANIH VOZOVNIC:
• Mesečna vozovnica – velja na vseh medkrajevnih linijah 

na območju Slovenije in omogoča neomejeno število vo-
ženj v obdobju veljavnosti. Mesečno vozovnico lahko pri-
dobijo vsi, ki jo potrebujejo. Ob vložitvi vloge vam na vlogi 
ni potrebno navajati relacije. Pri nakupu vozovnice poveste, 
da potrebujete tudi mesečno relacijsko vozovnico. 

• Vozovnica za 10 voženj na mesec – omogoča 10 vo-
ženj na relaciji za katero je izdana. Mesečno vozovnico 
lahko pridobijo vsi, ki jim na določeni relaciji zadostuje 
10 voženj na mesec. Na vlogo je potrebno navesti rela-
cijo, za katero potrebujete vozovnico.

• Ločeno od medkrajevne vozovnice Slovenija pa npr. v 
Ljubljani (Urbana) in Mariboru (Marprom) lahko prido-
bite vozovnico le za mestni promet. 

Pri mesečni vozovnici in vozovnici za 10 voženj na mesec 
je treba  na vlogo navesti območje mestnega prometa, ki/
če ga potrebujete.

VELJAVNOST SUBVENCIONIRANE 
MEDKRAJEVNE VOZOVNICE:
• mesečna (mesečna ali vozovnica za 10 voženj na mesec) 

vozovnica velja v mesecu za katerega je bila izdana do 
vključno prvega delovnega dne naslednjega meseca, 

• letna (mesečna ali vozovnica za 10 voženj na mesec) 
vozovnica velja od 1. septembra do 31. avgusta tekoče-
ga šolskega leta.

CENE SUBVENCIONIRANIH VOZOVNIC

Mesečna 
vozovnica

Letna 
vozovnica

VOZOVNICA SLOVENIJA (MEDKRAJEVNI PROMET)
Vozovnica Slovenije 25 € 200 €

Vozovnica za 10 voženj 
na mesec

20 € 160 €

Doplačilo za kombinirano vozovnico 
(medkrajevni + mestni prevoz)

Ljubljana: za območja 1, 2 in 3 10 € 100 €
Maribor 5 € 50 €

Kranj, Koper, Novo mesto, 
Murska Sobota in Jesenice

brezplačno

MESTNI PROMET 
(ne uporabljate medkrajevnega prometa)
Ljubljana cona 1 20 €

Ljubljana cona 2 in 3 25 €
Maribor 16 € 160 €

Novo mesto, Kranj, Koper, 
Celje, Krško

5 € 50

ODDAJA VLOGE ZA IZDAJO 
SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE NA 
SPLETU
• Navadno je že od sredine avgusta 2022 za dijake možen 

nakup subvencionirane vozovnice za novo šolsko leto.
• Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice oddate 

elektronsko na portalu eUprave na: https://e-uprava.
gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-vis-
ja-sola/subvencionirana-vozovnica.html. Prijavite se 
s svojo e-identiteto (digitalno potrdilo ali smsPASS na 
mobilnem telefonu). Postopek pridobitve e-identitede 
(izdane fizični osebi – vlagatelju) traja nekaj dni. Če je 
še nimate, obiščite www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-po-
trdila/fizicne-osebe/ in www.si-trust.gov.si/sl/si-pass/
mobilna-identiteta/.

• V eni minuti od oddaje elektronske vloge v mojo eU-
pravo prejmete odločitev za nakup subvencionirane 
vozovnice. Če je vloga odobrena in ste do subvencio-
niranega prevoza upravičeni, lahko nadaljuje spletni  
nakup subvencionirane vozovnice. Uporabnike portala 
eUprava bo elektronska identifikacija avtomatsko pre-
usmerila na spletno stran prevoznika, ki ga boste izbrali 
za nakup vozovnice. 

• V kolikor že imate IJPP kartico, boste po zaključenem 
spletnem nakupu subvencionirano vozovnico prevzeli 
na validatorjih na prevoznih sredstvih (kartico  prislo-
nite na terminal na avtobusu). Sočasno se bo na vašo 
kartico zapisalo podaljšanje statusa za novo šolsko leto 
2023/2024. V nasprotnem primeru IJPP kartico in vo-
zovnico prejmete na domači naslov po pošti.

Vse lahko uredite doma in se tako izognete obisku poslo-
valnic, da bi pridobili subvencionirano vozovnico. Med 
nakupom in validacijo pa mora preteči najmanj 30 minut.
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12 KLJUČNIH ODGOVOROV O SUBVENCIONIRANEM PREVOZU

• Ali je treba v vlogi navesti uporabo vlaka med lokacija-
mi? Za medkrajevni promet ne navajate medkrajevne 
relacije, če ste izbrali vrsto vozovnice MESEČNA VOZOV-
NICA. Če ste na vlogi izbrali vrsto vozovnice VOZOVNI-
CA ZA 10 VOŽENJ NA MESEC pa navedete vstopno in 
izstopno postajo. 

• Če ne porabim 10 voženj na mesec, ali se te vožnje lah-
ko prenesejo v naslednji mesec? Neizkoriščene vožnje 
se ne prenašajo v naslednji mesec. 

• Kje lahko preverim preostanek vozovnic za 10 voženj 
na mesec? Število preostalih voženj preverite pri voz-
niku ali sprevodniku oz. na stacionarnem prodajnem 
mestu. 

• Ali zadošča digitalno potrdilo spletne banke, ki ga že 
uporabljam? Storitve eUprave lahko uporabljate s po-
trdili SIGEN-CA, Pošta®CA, AC NLB in Halcom CA. 

• Koliko časa traja, da dobim odgovor o statusu elek-
tronsko oddane vloge? Odgovor prejmete v nekaj mi-
nutah. 

• Kdo ne more oddati e-vloge? Vloge ne more oddati vla-
gatelj, ki nima e-identitete.

• Kaj če pozabim šifro elektronsko oddane vloge? Ko je 
vaša vloga odobrena, lahko s šifro opravite nakup vo-
zovnice. Pri spletnem nakupu vozovnice se šifra vloge 
prenese sama. Na prodajnem mestu lahko nakup izve-
dete na podlagi priloženega osebnega dokumenta in 
EMŠO številke. 

• Ali lahko izvedem samo spletno oddajo vloge, plači-
lo in prevzem vozovnice pa izvedem na prodajnem 
mestu? Lahko, vendar v začetku šolskega leta tega ne 
priporočamo, ker s tem ustvarjate dodatne vrste pri 
prevoznikih. Bolje je kupiti vozovnico na spletu. Portal 
e-Uprave vam nudi povezavo do spletnih strani pre-
voznikov. Dijaki, ki še nimate kartice IJPP  jo prav tako 
lahko naročite preko spleta s klikom na povezavo na 
odobreni vlogi.

• Kako dolgo je omogočena oddaja elektronske vloge 
in spletni nakup vozovnic? Oddaja elektronske vloge 
in spletni nakup lahko opravite kadar koli v tekočem 
šolskem letu. 

• Kako dolgo je omogočena oddaja pisne vloge in oseb-
ni nakup vozovnic? Oddaja pisne vloge in osebni na-
kup vozovnice lahko opravite kadar koli v tekočem 
šolskem letu.

• Kje kupom mestno vozovnico? Z novim šolskim letom 
je omogočen nakup mestnih vozovnic na vseh prodaj-
nih mestih prevoznikov.

• Kje prekličem izgubljeno IJPP kartico? Kaj se stori, če se 
kartica zlomi in ne deluje? Izgubljeno IJPP kartico pre-
kličete na stacionarnih prodajnih mestih prevoznikov, 
ki vam istočasno izdelajo duplikat. Kartico zamenjate 
za duplikat na prodajnem mestu prevoznika. Vozovnice 
na kartici se prenesejo na duplikat. 

• Za vse informacije se lahko obrnete na brezplačno tele-
fonsko številko: 080 45 77 (Klicni center za IJPP vozov-
nice) ali https://subvencije.ijpp.si/. 

Viri: https://www.gov.si/teme/integriran-javni-potniski-promet/, 
https://subvencije.ijpp.si/, https://e-uprava.gov.si/podrocja/izo-
brazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/subvencionirana-vozov-
nica.html.

Recenzija: M
inistrstvo za infrastrukturo, D

irektorat za trajnostno 
m

obilnost in prom
etno politiko (decem

ber 2022)
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Že v dijaških letih vam široka ponudba del preko na-
potnice omogoča, da lahko razvijate številna znanja in 
kompetence. Bodite prilagodljivi za različne situacije. V 
dijaških in kasneje študentskih letih se boste soočili z ra-
znovrstnimi delovnimi okolji, nalogami in kolektivi. Pilili 
boste jasno komunikacijo, sposobnost timskega dela in 
učinkovito prilagajanje spremembam, kar je visoko cenje-
na kompetenca na trgu dela. Študentsko delo vam lahko 
pomaga na poti do sanjske zaposlitve oz. pri oblikovanju 
kariernih priložnosti, saj navezujete dragocena poznan-
stva in razvijate ciljno usmerjena znanja. Ko odkrijete vašo 
želeno pot, si poiščite ustrezno študentsko delo na vašem 
področju, da nadgradite svoje znanje tudi v praksi. 

Študentsko delo lahko opravljajo: 
• redni dijaki, ki imajo status dijaka v Sloveniji ali tujini 

in so dopolnili 15 let,  
• študentje, ki imajo status rednega ali izrednega štu-

denta v Sloveniji ali v tujini, 
• izredni dijaki (udeleženci izobraževanja odraslih), ki so 

mlajši od 26 let.
• tujci, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov 

opravljajo študijske obveznosti v Sloveniji in tujci, ki 
študirajo v Sloveniji.

Vpišete se lahko v katerikoli študentski servis ali v več 
hkrati. Način prijave se med študentskimi servisi nekoli-
ko razlikuje, lahko poteka preko spletne strani (obrazca), 
maila ali telefona, preko aplikacije ali osebno. Študentski 
servisi spodbujajo izbiro elektronskih poti, ne le da boste 
sami prihranili čas, storitve so urejene enako učinkovito. 

POT DO PRVEGA DELA PREKO NAPOTNICE 
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s Ko ste enkrat vpisani v študentski servis, pridobijo le-

-ti podatke direktno iz šol/fakultet (Baza EVŠ in CEUVIZ). 
Vendar podaljšano članstvo še ne pomeni tudi podaljša-
nih napotnic, zato morate ob začetku šolskega leta po-
daljšati tudi napotnice oz. naročite nove, za delodajalce 
pri katerih trenutno delate. 

Ponudbo študentskih del spremljajte na spletnih stra-
neh študentskih servisov, lahko vas o ponudbi obveščajo 
na elektronski naslov, preko družbenih omrežjih ali na 
spletnih straneh podjetij. Če imate že izbrano podjetje, 
pri katerem bi se želeli v prihodnosti zaposliti, a trenutno 
nimajo razpisanih mest, jih sami kontaktirajte in povpra-
šajte, ali v določenem oddelku iščejo pomoč študenta za 
kakšna opravila (administrativna dela, lažja fizična dela, 
pakiranje, etiketiranje, družbena omrežja). O izbiri štu-
dentskih del pa vam lahko svetujejo tudi po telefonu ali 
osebno na študentskem servisu. 

Ko izberete študentsko delo, se nanj prijavite, kot je zapi-
sano v oglasu (nekateri delodajalci prijave zbirajo na mail, 
drugi izključno preko študentskega servisa, tretji preko 
drugih obrazcev (npr. izpolnite vprašalnik)), ustno po tele-
fonu ipd. Bodite dosledni in upoštevajte zapisano, saj že s 
tem potencialnemu delodajalcu podate prvo informacijo 
o sebi. 

S ponudnikom dela ne opredelite le urne postavke, am-
pak tudi pogoje dela, trajanje, rok plačila oz. kdaj lahko 
pričakujete plačilo. Priporočljivo je skleniti pisni dogovor. 
Preverite urno postavko, ki so jo zapisali na oglasu, ter ali 
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je le ta bruto ali neto. Dogovorite se tudi, ali ste plačani 
na delavnik ali na uro – to je pomemben podatek za vas, 
če boste morali delati nadure in ali boste zanje plačani. 
Nekatera podjetja imajo omejeno število ur, ki jih lahko 
na mesec opravi dijak. 

Pozanimajte se, kako je v primeru neplačila. Študentski 
servis je posrednik oz. mediator med dijakom in ponudni-
kom in lahko večino primerov uspešno reši. Povprašajte 
jih ali zalagajo plačila (npr. nekateri študentski servisi za 
določena podjetja, s katerimi imajo dobre izkušnje in so 
redni plačniki, založijo plačilo, to pomeni da vi dobite de-
nar takoj ko pridobijo napotnico), preverite pritožbe za 
posamezno podjetje in kako navadno urejajo morebitne 
težave. 

Napotnico naročite pred pričetkom dela. Študentski 
servisi ponujajo različne možnosti naročila napotnic, pre-
ko spletne strani oz. spletnega obrazca, aplikacije, ali jih 
preprosto pokličete in vam izdajo napotnico. Če začnete 
z delom, preden naročite napotnico, tako vi kot delodaja-
lec tvegata globo s strani inšpektorja, saj delate na črno. 
Pred pričetkom dela podjetje še preverite na spletni strani 
www.neplacniki.info, na kateri so zbrana podjetja, ki za-
mujajo s plačilom več kot 60 dni. 

Minimalna urna postavka: 6,17 € bruto (5,21 € neto).

Urne postavke objavljene v oglasih za študentsko 
delo so navadno neto zneski. Torej plačilo, ki ga dijak 
ali študent dobi nakazanega na bančni račun. Medtem 
ko bruto znesek vključuje še prispevke, ki jih mora pla-
čati podjetje, ki je študenta najelo. Med njimi je 15,5 
% prispevek za dijakovo ali študentovo pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje. Preko tega prispevka se vam 
študentsko delo šteje v pokojninsko dobo (pogovorno 
delovno dobo, vendar bodite pozorni na razlikovanje)*, 
ampak glede na znesek plačanega prispevka in ne gle-
de na količino dela. 

* POKOJNINSKA DOBA: Z opravljanjem dela preko študentske na-
potnice pridobite pokojninsko dobo, ki se vam bo upoštevala, ko 
se boste upokojili. Torej, ko se boste upokojevali, se vam bodo se-
štele vse pokojninske dobe, tako tiste pridobljene s študentskim 
delom kot tiste z redno zaposlitvijo. Torej, prispevki, ki se odvajajo 
dijakom oz. študentom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
so le prispevki za pokojninsko dobo.  
DELOVNA DOBA: Pridobite jo z delom v rednem delovnem raz-
merju.

Primer: Dijak dela za plačilo 7 € bruto 5 ur na teden. V 
enem mesecu je bruto znesek 140 € za 20 opravljenih ur. 
Dijaku ali študentu to prinese 4 dni pokojninske dobe, v 
celotnem šolskem ali študijskem letu pa 1 mesec in 6 dni. 

* Izračuni o delovni oz. pokojninski dobi so zgolj informativne na-
rave, saj se spreminjajo glede na zadnji javno objavljen podatek 
o povprečni plači. 

V pomoč pri izračunih so vam lahko spletni kalkulatorji, s 
katerimi lahko preračunate bruto – neto znesek oz. izra-
čun višine nakazila na vaš bančni račun. Pri višini zaslužka 
bodite pozorni, da če zaslužek presega 400 € prosite za 
razdelitev na več zneskov (plačil), saj se od zneskov višjih 
od 400 € plača akontacija dohodnine v višini 22,5 % davč-
ne osnove (torej se vaš zaslužek zmanjša za 10 %). 

Primer zaslužka 140 €
Bruto znesek: 140 € 
Tvoj prispevek za PIZ (15,5 %): 21,70 €
Tvoj neto dohodek (dobiš na račun): 118,30 €
Strošek delodajalca (brez DDV): 187,24 €
Tvoja pokojninska doba: 4 dni

Ker ste mlajši od 26 let, in če vas starši uveljavljajo kot 
vzdrževane družinske člane, lahko zaslužite 3.969,79 € 
neto (velja za leto 2022). Če je znesek višji je dohodnina 16 
% od zneska preseganja. 

Ko vas starši ne bodo uveljavljali kot vzdrževanega čla-
na, boste lahko uveljavljali še posebno olajšavo (3.500 
€) in splošno olajšavo 4.500 € + (19.261,43 €  – 1,40427 x 
skupni dohodek za zaslužek do 13.716,33), 4.500 € za za-
služek nad 13.716,33 €. V enem letu boste lahko, če bodo 
izpolnjeni vsi pogoji zaslužili največ 12.684,00 € bruto oz. 
11.957,72 € neto (velja za leto 2022). 

Ko z delom začnete imejte v mislih, da je točnost prva 
odlika pri opravljanju kakršnega koli dela. Sledite navodi-
lom delodajalca oz. nadzornika. Če nečesa ne veste, se ni-
kakor ne bojte postavljati vprašanj. Pri delodajalcu ste ne 
le zato, da se nekaj naučite in pridobite nove spretnosti, 
ampak tudi, da svoje delo opravite korektno. Vsak dan si 
zapišite, kakšno delo ste opravljali in koliko ur. Če delo, ki 
ga opravljate, ni delo, za katerega ste se dogovorili na za-
četku, to delodajalcu vljudno omenite in poskušajte najti 
skupno rešitev za nadaljevanje sodelovanja. 
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