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Gimnazija Poljane je bila ustanovljena davnega 
leta 1889 kot nižja gimnazija, višja gimnazija je 
postala nekaj let kasneje in lani smo praznovali 
svojo 120 letnico. Danes je ena od petih gimnazij 
v Sloveniji, ki izvaja dva splošna gimnazijska pro-
grama, PROGRAM GIMNAZIJE in PROGRAM 
KLASIČNE GIMNAZIJE. Vpisujemo 6 oddelkov 
gimnazije in dva oddelka klasične gimnazije. Oba 
omogočata pripravo na maturo iz vseh splošnoiz-
obraževalnih maturitetnih predmetov. 

Iz dijaške spletne strani …

DEFINICIJA POLJANCA
Poljanec – je družabno, ekstravertirano bitje, ki najbolj uživa v druženju 
s pripadniki svojega rodu. 

Hierarhično ga razvrščamo v deblo srednješolcev, poddeblo gimnazijcev, 
razred žurerjev, red lenivcev ter družino iznajdljivcev (glavna značil-
nost družine je sposobnost pridobivanja kvalitetnih ocen z malo dela).

Rod Poljancev se deli tudi na nekaj različnih vrst: 

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

Pridni Poljanec, ki je nadpovprečno uspešen v šoli, ter njegovo socialno 
življenje zato niti ne trpi močno;

Poljanec-fazan, ki je še neobdelano bitje (mladič), ter ga čaka trnova pot 
razvoja v drugo vrsto;

Kvazi Poljanec, ki predstavlja manjšino (pod 1% vseh pripadnikov 
rodu), ter je zaradi velikih karakternih razlikovanj (tudi po svoji želji) 
rahlo izobčen od pripadnikov drugih vrst;

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

Poljanec-profesor, ki je avtoritativno bitje, vseeno pa vedno pripravljen na 
pogovor in tudi druženje s pripadniki zgoraj navedenih vrst. 

Poljanec je ponosen na svojo pripadnost, šolo (ter njen znak in himno) 
in se občasno rad pošali na račun pripadnikov nekaterih drugih razre-
dov (gimnazijcev drugih šol).

Poljanec čuti neverjetno pripadnost skupini, zato se vsi pripadniki poz-
najo vsaj po videzu in funkcionirajo kot velika družina, to pa pripomore 
k veliki povezanosti posameznikov rodu. 

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

PROGRAM GIMNAZIJA ima obvezni in izbirni del. Ob-
vezni 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 špan-
ščino). 
V 2. in 3. letniku so v programu gimnazija tri ure te-
densko nerazporejene. Namenjene so izbirnim pred-
metom. 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 te-

densko namenjene tretjemu tujemu jeziku. Dijaki zbi-
rajo 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 do-
dana 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 fi lozofi ji. 
Hkrati je to lahko tudi najbolj jezikovni program. 
Ob angleščini in latinščini, ki sta obvezni, dijak ob vpisu 
izbire drugi tuji jezik (nemščino, francoščino ali špan-
ščino). V tretjem letniku so 4 ure tedensko nerazpo-
rejene. in dijak lahko izbere še četrti jezik, ki se ga uči 
4 ure tedensko. 
Ker je v klasični gimnaziji pouk naravoslovja obvezen le 
v prvih dveh letih lahko tisti dijaki, ki jih  kemija, biologi-
ja in fi zika posebej zanima ali pa to znanje potrebujejo 
za kasnejši študij (denimo medicine ali naravoslovja), 
te predmete izberejo v izbirnem delu programa v 3. in 
4. letniku

Od leta 1995 se gimnazijsko šolanje zaključuje z maturo. Ta 
se opravlja iz petih predmetov. Trije so obvezni: slovenščina, 
matematika in tuji jezik. Dva predmeta izbere dijak sam iz 
ponudbe šole. Gimnazija Poljane nudi organizirano pripravo 
na maturo iz slovenščine, matematike, angleščine, nemšči-
ne, francoščine, italijanščine, španščine, ruščine, latinščine, 
zgodovine, geografi je, sociologije, psihologije, fi lozofi je, bi-
ologije, kemije, fi zike in zgodovine umetnosti in informatike.

Uspeh naših dijakov na maturi:
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Wannabe Poljanec, ki je bitje, uvrščeno v drug razred (druge gimnazije) 
ali celo deblo (osnovnošolec), vendar je na dobri poti k temu, da postane 
Poljanec; 

Poljanec-profesor, ki je avtoritativno bitje, vseeno pa vedno pripravljen na 
pogovor in tudi druženje s pripadniki zgoraj navedenih vrst. 

Poljanec je ponosen na svojo pripadnost, šolo (ter njen znak in himno) 
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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   
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DRAGI SREDNJEŠOLCI IN STARŠI, 

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

Mateja Brancelj, 
Ministrstvo za infrastrukturo 
(Kako urediti prevoz do šole in nazaj)

Mateja Gornik Mrvar, 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Pomembni 
datumi za vpis v srednjo šolo, Kako poteka vpis na srednjo šolo)

Vesna Jančar, dipl. psih., 
Dijaški dom Drava (Najpogostejša vprašanja o bivanju v 
dijaškem domu, Rokovnik za vpis v dijaški dom)

Branka Langerholc, mag. manag. izobr., ravnateljica, 
Dijaški dom in hostel Poljane (Rokovnik za vpis v dijaški dom) 

Samo Lesar, svetovalni delavec, 
Dijaški dom Bežigrad Ljubljana (Najpogostejša vprašanja o 
bivanju v dijaškem domu) 

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

Helena Žnidarič, 
Center RS za poklicno izobraževanje (Izobraževalni programi) 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in  
enake možnosti 
(Štipendije za dijake)

POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO 6

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI 6

SEZNAM SREDNJIH ŠOL IN GIMNAZIJ 

Osrednjeslovenska regija 8

Podravska regija 28

Savinjska regija 35

Gorenjska regija 41

Obalno-kraška regija 45

Goriška  regija 47

Dolenjska regija 50

Spodnjeposavska regija 52

Pomurska regija 54

Zasavska regija 56

Koroška regija 57

Primorsko-notranjska regija 59

POIŠČI DEFICITARNI POKLIC 61

NOVOSTI, KI TE ČAKAJO V SREDNJI ŠOLI 64

KAKO POTEKA VPIS NA SREDNJO ŠOLO 65

ŠTIPENDIJE ZA DIJAKE 66

KAKO UREDITI PREVOZ DO ŠOLE IN NAZAJ 69

NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA O BIVANJU V DIJAŠKEM DOMU 70

ROKOVNIK ZA VPIS V DIJAŠKI DOM 73

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   

tudi letos smo za vas pripravili brezplačen priročnik 
Srednješolski Vpisnik 2022. 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 2022, naklada: 20.000

Napake v tisku so možne, izdajatelj zanje ne odgovarja. Izjave 
avtorjev in intervjuvanih oseb ne odsevajo nujno stališč 
uredništva. 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.
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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).

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO
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• 21. januar 2022: izid razpisa za vpis v srednje šole 
in dijaške domove, objava na internetu (www.
mizs.gov.si) 

FEBRUAR

• 11. in 12. februar 2022: informativni dnevi v 
srednjih šolah in dijaških domovih

MAREC

• 2. marec 2022: 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)

• 11.–21. marec 2022: opravljanje preizkusov 
posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti

APRIL

• 4. april 2022: zadnji rok za oddajo prijavnice za 
vpis v 1. letnik srednjih šol za šolsko leto 2022/23 
(v 1. krogu)

• 8. april 2022 do 16. ure: javna objava številčnega 
stanja prijav za vpis v srednje šole (objava na 
internetu – www.mizs.gov.si)

• 18. april 2022: javna objava sprememb obsega 
razpisanih mest (zmanjšanja) in stanja prijav za 
vpis v srednje šola za šolsko leto 2022/23 (www.
mizs.gov.si)

• 25. april 2022 do 14. ure: do tega datuma imate 
možnost morebitnih prenosov prijav za vpis v 
srednje šole

MAJ

• 4. maj 2022: NPZ iz slovenščine ali italijanščine ali 
madžarščine

• 6. maj 2022: NPZ iz matematike
• 10. maj 2022: NPZ iz tretjega predmeta (tuji jezik, 

kemija, geografija ter tehnika in tehnologija)
• 24. maj 2022: obveščanje srednjih šol o omejitvah 

in spremembah obsega razpisanih mest 
(morebitno povečanje), javna objava omejitev 
vpisa (www.mizs.gov.si)

• 20. maj 2022: 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, kjer so še prosta mesta)*

• 27. maj 2022: obveščanje prijavljenih kandidatov 
o omejitvah vpisa s strani srednjih šol

• 31. maj 2022: seznanitev učencev z dosežki NPZ 
v 9. razredu

* Dijaki, ki se ponovno vpisujejo v začetni letnik, vendar v drug 
program (preusmerjenci), se lahko prijavijo na katerikoli program 
in šolo do 4. 4. 2022, tako kot devetošolci. Lahko se prijavijo tudi 
kasneje (do 20. 5. 2022), vendar takrat samo na tiste programe, 
kjer je manj prijavljenih, kot je razpisanih mest.

JUNIJ

• 31. maj–2. junij 2022: uveljavljanje pravice do 
vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ

• 15. junij 2022: razdelitev zaključnih spričeval in 
obvestil o dosežkih na NPZ učencem 9. razreda

• od 16. do 21. junij 2022 do 14. ure: vpis oziroma 
izvedba 1. kroga izbirnega postopka 

• 21. junij 2022 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 2022 do 16. ure: objava spodnjih mej 1. 
kroga izbirnega postopka (www.mizs.gov.si) 

• 24. junij 2022 do 15. ure: rok za prijavo 
kandidatov za 2. krog izbirnega postopka (samo 
neizbrani v 1. krogu)

• 30. junij 2022 do 15. ure: objava rezultatov 2. 
kroga izbirnega postopka

JULIJ

• 1. julij 2022 do 14. ure: vpis kandidatov, ki so bili 
uspešni v 2. krogu izbirnega postopka

• 4. julij 2022 do 15. ure: objava še prostih mest za 
vpis (www.mizs.gov.si)

AVGUST

• 31. avgust 2022: 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 programe, z 
dodatnim izpitom iz izbranega predmeta splošne 
mature, pa se lahko vpišete tudi v določene univerzitetne 
študijske programe.

Poklici: avtoservisni tehnik, ekonomski tehnik, 
elektrotehnik, 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.

Poklici: 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. 
Poklici: 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.

Poklici: 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

Namesto vas smo dijake srednjih šol in gimnazij po 
Sloveniji vprašali, zakaj so se odločili za izbrano šolo, 
kako se na njej počutijo in kakšen odnos imajo z 
učitelji. Zanimalo nas je, na katerih predmetih je v šoli 
poudarek, kateri predmeti so lahki in kateri težji za 
vprašane dijake, koliko časa namenijo učenju na dan 
in koliko pred posameznimi testi ter kje kupujejo ali 
najdejo literaturo za učenje. Mnenja so pripravljena 
na podlagi anket, ki so jih izpolnili dijaki tretjih ali 
četrtih letnikov. Anketiranje je potekalo v sodelovanju 
s srednjimi šolami po celi Sloveniji, zato se vsem 

sodelujočim najlepše zahvaljujemo za njihovo izjemno 
pomoč pri nastanku Srednješolskega Vpisnika. 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. Ustanove, 
ki niso želele sodelovati, so navedene le z imenom. 
Priporočamo, da podane informacije upoštevate le 
okvirno. Vsem bodočim srednješolcem in njihovim 
staršem želimo veliko uspeha pri izbiri šole in uspešno 
nadaljevanje izobraževanja.

Na Gimnaziji in veterinarski šoli se izvajata program 
tehniške gimnazije in program veterinarski tehnik. 
Dijaki tehniške gimnazije bodočim dijakom svetujejo, da 
se sproti učijo in redno sledijo pri učnih urah, saj bodo 
tako odnesli največ, predvsem pri angleščini, zgodovini 
in biotehnologiji, ki sodijo med težje predmete. Nekateri 
imajo težave tudi z mikrobiologijo, ker obsega veliko 
snovi, biotehnologijo in biologijo. Pravijo, da se najraje 
učijo iz svojih zapiskov, zato si jih skrbno pripravljajo, da 
imajo na enem mestu celotno snov. Le to dopolnjujejo s 
snovjo iz učbenika in zapiskov, ki jih dobijo na internetu. 
Učbenike iz sposodijo v učbeniškem skladu ali od 
starejših vrstnikov. Domače naloge opravijo v poprečju 
v pol do ene ure. Pred ocenjevanji se učijo od tri do pet 
dni, odvisno od zahtevnosti predmeta. Pouk poteka 
v dveh skupinah, a in b, načeloma od 8. do 14. ure, a se 
zaradi laboratorijskih vaj lahko podaljša do popoldneva. 
Dijaki pravijo, da naj se za to šolo odločijo tisti, ki si želijo 
nekoliko bolj splošno izobrazbo in bodo imeli tako več 
možnosti za nadaljevanje študija, vendar naj raje izberejo 
tudi tisto smer na šoli, ki jih bolj veseli.    

Dijaki Živilske šole programa živilsko prehranski 
tehnik bi si v prihodnosti želeli postati kuharji, kemiki in 

BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER 
LJUBLJANA 
Gimnazija in veterinarska šola
Živilska šola

inšpektorji. Na šolo so se vpisali zaradi lokacije, zanimivega 
programa, vaj v laboratoriju in malice. Zaradi dobrih 
profesorjev in zabavnih praktičnih ur bi šolo priporočili 
tudi ostalim. Svetujejo pa  naj postavljajo veliko vprašanj 
na urah in sledijo pouku, saj si tako zapomniš že veliko 
snovi. Vprašani dijaki se učijo od dva dni do enega tedna 
pred testom, je pa odvisno od predmeta, ali se učijo sproti 
ali zgolj pred ocenjevanjem. Za učenje si pomagajo tako 
z domačimi nalogami, starimi testi, zapiski, učbenikom 
in vajami z delovnega zvezka, kot z dodatnimi vajami na 
internetu. Običajno snov ponavljajo tudi ustno, skupaj s 
sošolci. Kot težje predmete so vprašani dijaki izpostavili 
matematiko, slovenščino in strokovne predmete, na 
katerih je tudi največji poudarek. Med bolje opremljene 
dele šole po njihovem mnenju sodijo laboratorij za kemijo 
in fiziko, jedilnica ter učilnica za praktični pouk.

Zaradi praktičnosti in izjemnega programa so vprašani 
dijaki programa naravovarstveni tehnik izbrali prav to 
šolo. S profesorji se odlično razumejo, sodelujejo v različnih 
projektih šole, pouk pa je dinamičen. Vzdušje v Ekohiši je 
super, odnosi pa sproščeni tako med profesorji kot med 
dijaki. Strokovni predmeti so izpostavljeni, tudi veliko 
več učenja zahtevajo, a so ti predmeti zaradi praktičnosti 
veliko bolje sprejeti kot pa na primer matematika, ki dela 
anketiranim težave. Učijo se iz zapiskov in učbenikov, 
največ pred ocenjevanjem, sproti malo manj. A bodočim 
dijakom svetujejo, da čim več naredijo sproti, saj tako več 
časa ostane za druge aktivnosti izven šole.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Vprašani dijaki so šolo izjemno pohvalili, je primerno 
opremljena, ponuja čisto okolje dijakom, profesorji pa 
se za znanje dijakov trudijo. Če jih smer veseli, je to prava 
šola zanje. Šola organizira različne obšolske dejavnosti, 
tako da vsak najde nekaj zase. Praktični pouka bi lahko še 
bolje povezali s predmetnikom, menijo dijaki. Profesorji 
zahtevajo pri pouku mir in disciplino, saj želijo podati čim 

VEGOVA LJUBLJANA
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola 
in gimnazija Ljubljana

več znanja in dijake opremiti z dovolj znanja za nadaljnje 
izobraževanje. Odnos je sproščen in odprt med njimi, 
tako da se dijaki lahko razvijajo tudi na osebnem področju 
v meri, ki jih veseli. Anketirani pravijo, da jim nekoliko 
več preglavic povzročata matematika in fizika, sicer je 
predmetnik zanimiv. Strokovni predmeti zahtevajo več 
učenja in sprotno delo. Domače naloge delajo sproti, s 
tem tudi ponavljajo tekočo snov. Pred ocenjevanju se učijo 
bolj intenzivno, snov ponavljajo iz zapiskov, učbenikov in 
delovnih zvezkov, od starejših generacij si izposodijo stare 
teste.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Dijake ekonomske gimnazije je v prvi vrsti prepričal za 
vpis učni načrt, poleg tega tudi pestre šolske aktivnosti, 
urejene učilnice in okolica ter vzdušje na šoli. To 
ustvarjajo s pozitivno energijo tako dijaki kot profesorji, 
ki so dostopni, korektni in nudijo pomoč dijakom. Šola 
se ponaša s sloganom »Podjetna, prijetna, ponosna, 
Prešernova«, ki predstavlja trdno odskočno desko za 
podjetno prihodnost dijakov. Urnik je dopoldanski, 
običajno se začne ob 8. uri, konča okoli 14. ali 15. ure. 
Vprašani dijaki menijo, da je poudarek na maturitetnih 
predmetih, pa tudi na ekonomiji in podjetništvu. Nekaj 
preglavic jim predstavljata matematika in informatika. 
Učno gradivo dobijo v učbeniškem skladu ali od starejših 
prijateljev, sicer pa se najraje učijo iz svojih zvezkov. Pred 
ocenjevanji se učijo nekoliko več, v povprečju med tri 
do pet dni za posamezen predmet. Pri tem uporabljajo 
poleg svojih zapiskov, še učbenike, ponovijo domače 
naloge, rešujejo stare teste, za spraševanja pa nekaterim 
pripomore učenje ustno s sošolci. Šola je sodobno 
opremljena, razvojno usmerjena in športnikom prijazna, 
nudi vrsto dodatnih aktivnosti kot so različni projekti 
in izmenjave v tujini, 1. letniki pa ne smejo zamuditi 
spoznavnega tabora. 

EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA
Vprašani dijaki programa ekonomski tehnik so izbrali 
šolo v bližini centra mesta zaradi kakovostnih projektov 
in priprave na nadaljnje izobraževanje ter tople 
dobrodošlice na informativnem dnevu. Spominjajo se, da 
so bili izredno lepo sprejeti in zato takoj začutili pozitivno 
atmosfero. Tudi po letih šolanja lahko potrdijo, da je 
vzdušje odlično, s profesorji se zelo dobro razumejo, ti jih 
motivirajo in jim pomagajo do znanja. Pravijo, da šola slovi 
po podjetnosti, uspešnih dijakih in dejstvu, da te pripravi 
za življenje. Kot pozitivno so ocenili program tutorstva, 
izmenjave in organizirana potovanja ter dopoldanski 
pouk, ki traja običajno od 8. do 14. ure. Največ poudarka 
imajo na ekonomskih predmetih in gospodarstvu. Večini 
vprašanih predstavlja izzive pri učenju matematika, 
drugim angleščina ali slovenščina zaradi obsežne snovi. 
Trdijo pa, da se s sprotnim učenjem lahko naučiš marsikaj, 
zato dnevno porabijo eno uro svojega prostega časa v 
povprečju, da uredijo zapiske, rešijo domače naloge in 
ponovijo obravnavano snov. Glavno gradivo za učenje so 
zvezki in učbeniki, pomagajo si še s ponavljanjem nalog 
in reševanjem starih testov. Odvisno od posameznega 
predmeta, namenijo ponavljanju pred ocenjevanji okoli 
pet dni. V prihodnosti imajo vprašani dijaki različen 
nabor željenih poklicev, nekateri želijo ustanoviti svoja 
podjetja, drugi delati kot komercialisti, zavarovalničarji, 
računovodje ali politiki. 

Prilagodljivost profesorjev, sproščeno vzdušje ter dobri 
medsebojni odnosi so bili glavni razlogi za vpis vprašanih 
dijakov na Erudio. Gimnazijo priporočajo predvsem tistim, ki 
imajo poleg šole še druge dejavnosti, npr. športne treninge 
ali potrebujejo več dodatne pomoči, saj so razredi majhni. S 
profesorji se lahko dodatno dogovarjajo za delo, omogočajo 
jim več rokov za opravljanje testov oz. zviševanje ocen. Pouk 

ERUDIO ZASEBNA GIMNAZIJA
na šoli poteka običajno med 7.40 in 13.55. Poleg matematike, 
slovenščine in angleščine je večji poudarek po mnenju 
sodelujočih dijakov na zgodovini, med težje predmete 
uvrščajo fiziko in kemijo. Šola sicer nima učbeniškega 
sklada, vendar dijaki učbenike in zapiske običajno dobijo od 
starejših dijakov, stare teste profesorji objavijo v e-učilnici. Za 
teste se vprašani dijaki pripravljajo od tri dni do enega tedna, 
pri tem pa uporabljajo različne materiale za učenje, nekaj se 
jih poslužuje tudi inštrukciji.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Vprašani dijaki so profesorje pohvalili, saj imajo veliko znanja 
in izkušenj, zato ustvarijo pozitivno učno vzdušje in podajo 
trdne temelje za nadaljnji študij. Do dijakov imajo pozitiven 
odnos in jih smatrajo za enakovredne sogovornike. 
Gimnazija sicer sodi med težje, saj se zahteva veliko znanja, 
a imajo visoke uspehe na maturi in tudi druge dosežke. Na 
voljo je ogromno obšolskih dejavnosti in priporočljivo je, 
da jih izbereš več. Pouk je dopoldanski, popoldne delajo 

GIMNAZIJA BEŽIGRAD
Gimnazija in mednarodna šola

domače naloge in se učijo tekočo snov. Pred ocenjevanjem 
se učijo več, predvsem pri obsežnejših predmetih, tudi po 
teden dni, da predelajo celotno snov. Težji predmeti so 
matematika, slovenščina in fizika, sicer pa je to odvisno 
od posameznika. Gradiva dobijo od radodarnih starejših 
kolegov ali v šolskem učbeniškem skladu, sicer pa si delajo 
svoje zapiske in si jih tudi s sošolci izmenjujejo. Bodočim 
dijakom vprašani svetujejo, da pridejo na informativni 
dan ter se na gimnazijo vpišejo, saj ponuja veliko znanja, 
profesorji so korektni, dijaki pravi prijatelji, pa tudi veliko 
dodatnih aktivnosti lahko obiskujejo.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Anketirani dijaki so se vpisali na šolo, ker je v bližini 
njihovega doma, zaradi kakovostnih vsebin in priporočil 
prijateljev, ki so šolo že obiskovali. Največ poudarka imajo 
na slovenščini, matematiki in angleščini, kar menijo da 
je dobro, saj pridobijo trdno podlago znanja za maturo 
in nadaljnji študij. Poleg zanimive snovi, so pohvalili še 
napovedano spraševanje, interaktivni pouk, zanimive 
ekskurzije ter usklajenost začetka in konec pouka z javnim 

GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RUDOLFA 
MAISTRA KAMNIK

prevozom. Začnejo ob 7.50 in končajo ob 14.25. Oprema 
je v računalniških učilnicah in laboratorijih solidna, tudi 
šolska kuhinja in telovadnica sta dobro opremljeni. 
Profesorji imajo posluh za dijake in jih spoštujejo, zato 
je tudi ozračje na šoli prijateljsko in spodbudno za 
pridobivanje znanja. Zapiske delajo sproti pri pouku, te 
doma ponovijo v povprečju v eni uri na dan ter naredijo 
domače naloge. Tri dni pred testi se običajno začnejo 
učiti več. Učbenike dobijo v učbeniškem skladu, ker jih je 
vedno dovolj. Tri dni pred testi se običajno učijo več.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Anketirani dijaki so nad svojo gimnazijo tako navdušeni, 
da bi se ponovno vpisali, če bi sedaj izbirali šolo, saj je 
energija izjemno pozitivna, dijaki in profesorji se med 
seboj povezujejo in sodelujejo, tako da se počutijo kot 
velika družina. Prednost vidijo tudi zaradi lokacije v 
središču Ljubljane in bližine avtobusne oz. železniške 
postaje. Na voljo imajo pestro izbiro krožkov, ekskurzij 
in prireditev, aktivna je dijaška skupnost. Pouk imajo 
le dopoldan. Pri ocenjevanju ne čutijo pritiskov, saj se 
trudijo, da so vedno pripravljeni na vprašanja iz tekoče 
snovi. Tudi mlajšim vrstnikom, ki se želijo vpisati na šolo, 

GIMNAZIJA LEDINA
priporočajo da ponavljajo tekočo snov stalno in delajo 
domače naloge, saj že skozi vajo lahko osvojiš snov. 
Svetujejo tudi, da se osredotočijo na to, kar jih veseli v 
življenju, se ne obremenjujejo z ocenami, saj lahko vsako 
popravijo in se trudijo naprej, če ne prej bo njihov trud 
poplačan na maturi. Težavnost gimnazije bi težko ocenili, 
saj če delaš sproti, se vse da narediti, je pa to odvisno od 
osebnega interesa in od tega s kakšno podlago prideš 
iz osnovne šole. V povprečju se učijo okoli tri do pet 
dni pred ocenjevanjem s pomočjo zapiskov, učbenikov, 
delajo vaje in ponavljajo domače naloge. Materiale dobijo 
od sošolcev, starejših kolegov in v spletnih skupinah, 
učbenike pa v knjižnici.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

GIMNAZIJA MOSTE

Slogan »Moste, več kot gimnazije« lahko bodočim 
dijakom pove, da to ni le učenje ampak pridobivanje 
življenjskih izkušanj. Vprašani dijaki bi jo priporočili 
vrstnikom tudi zaradi urejenosti, korektnih profesorjev 
in prijateljskih odnosov med samimi dijaki in s profesorji, 
ki so pripravljeni pomagati v primeru, da posameznik 
potrebuje pomoč. Pouk začnejo ob 7.10, lahko tudi 
kasneje, končajo najkasneje ob 15.30. Ocenjujejo, da 
je poudarek na slovenščini in matematiki, slednja je 
zahtevnejša, zato se je treba stalno učiti in delati vaje. 

V povprečju dnevno namenijo od pol ure do ene ure 
reševanju domačih nalog. Pred ocenjevanji se učijo 
bolj intenzivno, po navadi od tri dni do enega tedna, iz 
zvezkov, učbenikov, vaj iz delovnih zvezkov ter rešujejo 
stare teste, ki jih dobijo od starejših vrstnikov. Sodelujoči 
v anketah si želijo po šolanju postati kemijski inženirji, 
socialni pedagogi, programerji, turistični vodiči, mehaniki, 
fizioterapevti. Prednosti gimnazije so v sodelovanju med 
dijaki in profesorji, najsodobnejši opremi na šoli, vprašani 
so izpostavili laboratorije, knjižnico, računalniške učilnice, 
pa tudi teraso imajo za druženje s prijatelji. Je športnikom 
prijazna šola, ki ponuja pestro izbiro obšolskih dejavnosti.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Vprašani dijaki so se vpisali na gimnazijo glede na svoje 
interese; na naravoslovje, kjer je poudarek na matematiki, 
fiziki in kemiji, na družboslovno smer, kjer pravijo dijaki, 
da imajo več izzivov z zgodovino ter na jezikovno smer, 
ki jo obiskujejo tisti, ki se želijo naučiti jezikov. Kar imata 
matematika in fizika več snovi, ja večina dijakov ta dva 
predmeta izpostavila kot težja, medtem ko so tisti iz 
naravoslovne smeri, izpostavili tuje jezike. Glavna prednost 
gimnazije je njena lokacija v centru mesta in zato so se 

GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA 
LJUBLJANA

vprašani v večini vpisali na njo, pa tudi informativni dan jih 
je navdušil. Skozi leta obiskovanja pouka so se bolje spoznali 
tudi s profesorji, ki so profesionalni in odprti do pogovorov, 
le strah te ne sme biti vprašati, pri ocenjevanju pa so 
korektni. Pri učenju si veliko pomagajo s sošolci, se skupaj 
učijo, zabavajo in delajo domače naloge, s tem pa pletejo 
tudi trdne prijateljske vezi. Pri učenju največ uporabljajo 
zapiske, pa tudi učbenike iz knjižnice. Pri matematiki je več 
vaj, zato bodočim dijakom svetujejo sprotno delo, saj si 
bodo le tako zapomnili postopke reševanja. Medtem ko pri 
kakšnem predmetu lahko porabiš na račun tega manj časa in 
se ga naučiš pred ocenjevanjem.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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OSREDNJA SLOVENIJA

Občutek povezanosti dijakov in profesorjev na informativnih 
dnevih, domačnost in dober program, z možnostjo obiska 
tudi klasične gimnazije, so bili odločilni dejavniki za vpis 
vprašanih dijakov na Gimnazijo Poljane. Šola slovi po 
odprtosti, izbiri jezikov, uspehu na maturi in akademskem 
pristopu, dijake pa med seboj povezuje značilni “Poljanski 
duh”, pravijo sodelujoči dijaki. Profesorji na šoli so strokovni 
in prilagodljivi, v prvem letniku bolj strogi, v višjih letnikih 
pa med njimi in dijaki vlada bolj sproščen odnos. Težavnost 
predmetov je odvisna od tega, kaj dijakom leži, večina je 

GIMNAZIJA POLJANE
izpostavila naravoslovne predmete. Dijaki se na ocenjevanja 
pripravljajo približno pet dni, pri tem uporabljajo različna 
gradiva, od zapiskov, starih testov, do učbenikov, ki jih lahko 
kupijo tudi na sejmu rabljenih učbenikov, ki ga gimnazija 
priredi v začetku septembra. Vprašani dijaki so kot pozitivne 
izpostavili število ekskurzij, izmenjav, medvrstniško 
pomoč, kvalitetno podajanje znanja, notranje igrišče na 
gimnaziji ter Poljanfest, na katerem se dijaki vseh letnikov in 
profesorji vsako leto družijo in tekmujejo v različnih športnih 
disciplinah. V prihodnosti bi želeli biti ambasadorji ali 
opravljati družboslovne poklice, kot npr. psiholog in filozof.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Urnik na gimnaziji je dopoldanski, običajno pouk poteka 
med 8.00 in 14.15. Na šolo so se dijaki vpisali zaradi dobre 
lokacije in občutka domačnosti, vpis pa bi priporočili 
tudi vsem ostalim, saj na šoli vlada sproščeno vzdušje, 
ocenjevanja so napovedana, profesorji so prilagodljivi 
in dobro pripravijo na maturo. Profesorji dajejo tako 
poudarek matematiki, angleščini in slovenščini, 
vprašanim dijakom pa se poleg teh predmetov zdijo težji 
tudi fizika, nemščina in filozofija. Za učenje vprašani dijaki 

GIMNAZIJA ŠENTVID
uporabljajo učbenik in zvezek, rešujejo stare teste in 
vaje iz delovnega zvezka, naredijo lastne zapiske in snov 
občasno ponovijo skupaj s sošolci. Za sprotno opravljanje 
domačih nalog porabijo uro do dve dnevno, za teste pa 
se običajno učijo pred testom  – koliko časa potrebujejo, 
je odvisno od predmeta. Šola je športno usmerjena, 
zato ne preseneča dejstvo, da so dijaki izpostavili dobro 
opremljenost telovadnice in tudi igrišča, sicer so prostori 
na gimnaziji na splošno lepo urejeni in opremljeni, imajo 
tudi vivarij.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Vprašani dijaki menijo, da je vzdušje na šoli prijetno, dijaki 
in profesorji se med seboj povezujejo in radi sodelujejo na 
različnih projektih. Profesorji imajo profesionalen pristop, 
včasih so strogi, a izjemno motivirani za podajanje učne 
snovi, ki jo popestrijo z dodatnimi vsebinami. Pri pouku 
dijaki pripravljajo zapiske, iz katerih se večinoma učijo, 
pri tem uporabljajo še učbenike in dodatne vire, ki jih 
poiščejo na spletu. Redno delajo vaje in domače naloge, 
kar jim običajno vzame okoli pol do ene ure na dan. Pred 

SREDNJA MEDIJSKA IN GRAFIČNA ŠOLA 
LJUBLJANA

ocenjevanji se učijo nekoliko več, od dva do pet dni v 
povprečju, odvisno od tega ali dijak ponavlja več sproti 
in od obsežnosti določenega predmeta. Vprašani so 
pohvalili sodobno opremo na šoli, računalniške učilnice 
in televizijski studio z visoko kakovostno opremo ter 
založeno knjižnico. Šolo so vprašani dijaki izbrali zaradi 
poudarka na praktičnih predmetih, saj bodo v prihodnosti 
v stroki poiskali svoj sanjski poklic. Bodočim dijakom 
zato tudi svetujejo vpis na šolo, če se jim zdijo zanimivi 
predmeti kot so tehnike tiska, grafični procesi, fotografija 
in tehnologija, in si tudi sami želijo delati v medijski ali 
grafični smeri. 

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.



16

Za vpis na šolo so se vprašani dijaki odločili zaradi 
spodbudnega vtisa na informativnem dnevu, priporočil 
prijateljev in ker na šoli ni predmeta fizika. Predmetnik ima 
sicer poudarek na strokovnih predmetih in treh klasičnih 
maturitetnih predmetih. Med težjimi sta po mnenju 

sodelujočih v anketi matematika in računovodstvo, zaradi 
težje snovi in potrebne natančnosti pri izračunih. Šola slovi 
po kreativnosti in temelji na praktičnih predmetih, ki jih 
na drugih šolah ni v taki meri. Pravijo, da je šola dijakom 
prijazna, profesorji se potrudijo z razlago, predstavljajo 
konkretne primere, na katerih se učijo različnih praks, in so 
vedno pripravljeni priskočiti na pomoč. Dijaki se za teste 
pripravljajo v povprečju do tri dni, za določene predmete tudi 
do enega tedna. Sprotno opravljanje domačih nalog jim ne 
vzame več kot pol ure dnevno. Vprašani mlajšim vrstnikom 
svetujejo, da sodelujejo pri pouku, se poglobijo v primere 
dobrih praks in delajo domače naloge. V prihodnosti si želijo 
postati ekonomisti, bankirji, podjetniki in menedžerji, zato 
so tudi izbrali Sredno ekonomsko šolo Ljubljana. 

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

SREDNJA 
EKONOMSKA ŠOLA 
LJUBLJANA

Gimnazija slovi po športnih dosežkih, ponaša se tudi z edinim 
nogometnim razredom v Sloveniji. Urnik je dopoldanski, 
večinoma pouk traja od 7.10 do nekje 15.00. Vprašani dijaki 
bi vpis priporočili predvsem tistim, ki se radi ukvarjajo 
s športom, saj šola omogoča več izostankov pouka in 
prilagajanja glede na treninge. Svetujejo, da si svoj čas dobro 
organizirajo in so učinkoviti pri delu, da lahko brez problema 
opravijo tudi težje predmete, za katere sodelujoči v anketi 
smatrajo predvsem nemščino in matematiko. Na teste se 

GIMNAZIJA ŠIŠKA vprašani dijaki pripravljajo približno tri dni, medtem ko jim 
sprotno opravljanje domačih nalog dnevno vzame včasih 
manj kot pol ure, včasih pa tudi do dve uri.  Učijo se tako iz 
zapiskov kot iz učbenikov, ki jih lahko dobijo tudi od starejših 
kolegov ali v knjižnici, kjer se nahaja škatla z rabljenimi 
učbeniki, ki jih dijaki lahko vzamejo na izposojo. Po poklicu 
bi bili vprašani dijaki učitelji športne vzgoje, kineziologi, 
nekateri pa bi opravljali npr. delo nepremičninskega agenta 
ali ekonomista.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Šola se ponaša z izjemnimi glasbeniki in baletniki ter 
pestro umetniško atmosfero. Tako dijaki kot profesorji 
stremijo k stalnim izboljšavam in popolnejši izvedbi, kar 
daje nekoliko tekmovalno, a pozitivno, vzdušje. Glavni 
poudarek pri izobraževanju izbere posameznik, na 
primer inštrument, glas, ples. Bodočim dijakom svetujejo 
vpis, če so pripravljeni ubrati umetniško življenjsko pot, 
se popolnoma prepustiti in delati s srcem na izbranem 
področju. Pouk poteka sicer dopoldan, a imajo glasbeni 

KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET 
LJUBLJANA
Srednja glasbena in baletna šola

premet vedno popoldan, tudi ogromno vaje je potrebne, 
za kar namenjajo svoj popoldanski čas. Vprašani so 
kot prednost označili možnost izposoje učilnice, kjer 
lahko vadijo, moderne prostore šole in prijetno lokacijo. 
Profesorji, ki poučujejo splošne predmete, so izjemno 
strpni, saj imajo ogromno popoldanskega dela z 
izbranimi predmeti, ki so v ospredju. Največ preglavic 
jim povzročata matematika in nemščina. Gradivo dobijo 
v učbeniškem skladu in o od starejših kolegov, zapiske 
si delajo sproti pri pouku, iz njih pa se tudi najraje učijo. 
Po potrebi poiščejo dodatno gradivo še na spletu. Odnos 
med dijaki in profesorji prijateljski, predvsem odprt in 
spodbujevalen, saj tako lažje udejanjajo umetniške ideje. 

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Šola slovi po Josipu Jurčiču in je izjemno povezovalna 
za vprašane dijake. Profesorji so razumevajoči, trudijo 
se za znanje dijakov z dodatnimi primeri in razlagami in 
so vedno pripravljeni pomagati, tudi ko dijak potrebuje 
pogovor na osebnem področju. Ker je šola po številu 
dijakov manjša, jih profesorji individualno obravnavajo in 
so tako tesno povezani z njimi in tudi dijaki med seboj. Šolo 
so ocenili kot podeželsko, s pristnimi odnosi in ogromno 
pozitivnega naboja. Večji poudarek pri predmetih je na 
matematiki, slovenščini, fiziki in kemiji, zato se skušajo te 
učiti sproti. Največ izzivov jim predstavljata matematika 

SREDNJA ŠOLA JOSIPA JURČIČA 
IVANČNA GORICA 

in fizika. Literaturo dobijo od starejših vrstnikov, učbenike 
v učbeniškem skladu, sicer pa delajo sproti svoje zapiske, 
iz katerih se najraje učijo. Dnevno namenijo sprotnemu 
reševanju domačih nalog okoli pol do ene ure, medtem ko 
se pred ocenjevanji poglobljeno lotijo celotne vsebine, ki se 
bo ocenjevala tako, da preberejo snov v učbenikih, ponovijo 
snov v zvezkih in jo po potrebi dopolnijo, ponovijo vaje iz 
delovnih zvezkov ter rešujejo stare teste. Ker so nekateri 
vprašani s sošolci tesno povezani, si med seboj pomagajo pri 
učenju z ustnim spraševanjem. Bodočim dijakom vprašani 
toplo priporočajo vpis, saj je šolsko osebje velikodušno, 
malica izjemno okusna, predmetnik zanimiv, poleg pouka 
pa se lahko vključijo še v dodatne poučne aktivnosti šole. 

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Pozitivno vzdušje pri predstavitvi gimnazije na 
informativnih dnevih, novejša arhitektura in vrhunska 
oprema, ki omogoča tudi lastno omarico vsakemu 
dijaku ter možnost sodelovanja v različnih projektih so 
le eni izmed razlogov, zakaj so se vprašani dijaki vpisali 
na Gimnazijo Vič. Šola je znana po svojem visokem 
standardu in naravoslovnih projektih, profesorji so 
do dijakov profesionalni in nadvse spoštljivi, dijake 
pa motivirajo k še boljšim rezultatom. Dijaki imajo na 
voljo veliko obštudijskih dejavnosti, kot so npr. šolski 
orkester, muzikal, krožek prve pomoči ali medrazredne 
športne tekme. Urnik na šoli poteka dopoldan, med 
urami nimajo veliko prostih ur, pouk pa običajno 
zaključijo do 14.10. Vprašani dijaki se večinoma učijo 
iz lastnih zapiskov, ki jih skušajo stalno urejati in 
dopolnjevati. Občasno si poglobljeno snov preberejo 
v učbeniku, ki ga dobijo od starejših dijakov ali v 
učbeniškem skladu. Za pripravo na teste porabijo v 
povprečju tri dni, predvsem za ponavljanje, saj si 
veliko snovi zapomnijo že med samim poukom in s 
sprotnim reševanjem domačih nalog. Bodočim dijakom 
svetujejo, da pri pouku in doma delajo sproti.

 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. 

Vprašani dijaki pravijo, da v šoli “gradijo ljudi”, saj 
imajo kakovosten učni program. Izpostavili so izjemno 
opremljenost šole, predvsem športne dvorane in 
računalniške učilnice. Pouk na šoli poteka dopoldan, 
med 8.00 in 14.10. Domače naloge vprašanim dijakom 
Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole 
Ljubljana v povprečju vzamejo do ene ure dnevno. 
Na teste se pripravljajo različno dolgo, od dva dni 
do enega tedna, odvisno od težavnosti predmetov. 
Večinoma se učijo bolj pred samimi ocenjevanji in 
se manj pripravljajo sproti. Med težje predmete po 
njihovem mnenju sodijo matematika, zgodovina in 
strokovni predmeti, ki terjajo več popoldanskega 
dela, kot je risanje in računanje. Večji poudarek je 
na mehaniki, projektiranju in stavbarstvu. Šola sledi 
trendom, atmosfera je izjemno sproščena, a vendar 
se opazi trdna delovna vnema. V ta namen imajo na 
stenah šole izobešena uspešna dela bivših dijakov, ki 
te ženejo, da bi tudi sam ustvaril izdelek, vreden mesta 
na steni.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN 
OKOLJEVARSTVENA ŠOLA LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN 
FOTOGRAFIJO LJUBLJANA
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SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA 
LJUBLJANA

Pouk na Srednji frizerski šoli Ljubljana se izjava izmenično; 
dopoldanski (a) urnik traja običajno od 8.00  do 14.15, 
popoldanski (b) urnik od 11.00 do 19.00. Dijaki ocenjujejo, da 
je poudarek na praksi in frizerstvu, zato bodočim dijakom 
svetujejo, da izberejo šolo, če jih delo z lasmi osrečuje in 
si želijo svoje znanje razvijati v prihodnosti. Pri tem jim bo 
njihova oblikovalska žilica prišla prav, da se bodo poglobljeno 
razvijali na strokovnem področju. Delo na modelih je 
ključnega pomena, zato naj delajo sproti, saj šola omogoča 
ogromno prakse, če bodo le motivirani za učenje. Pogled 
pouka in pestrih izbirnih predmetov, kot sta npr. modeliranje 
nohtov in oblikovanje namenskih pričesk, so na voljo 
številni krožki in ekskurzije. Izdelajo lahko lastno kolekcijo, 

ki se nato profesionalno fotografira ter oblikuje v brošuro, ki 
služi za predstavitev njihovega izdelka javnosti in bodočim 
delodajalcem. Dijaki so pohvalili kreativne profesorje, ki 
so razumevajoči in pripravljajo zanimive ure. Kot najtežje 
predmete so ocenili matematiko in podjetništvo. Za domače 
naloge in sprotno pripravo na pouk v povprečju namenijo 
od pol do ene ure na dan. Nekateri se učijo sproti, predvsem 
pri obsežnejših predmetih, iz zvezkov, kjer imajo zapisano 
celotno snov. Pred ocenjevanji se jih večina intenzivno 
pripravlja v povprečju tri dni prej, tako da dopolnijo zapiske, 
ponovijo domače naloge in rešujejo stare teste, ki jih dobijo 
od starejših prijateljev. Odnosi med sošolci so odprti in 
prijateljski, zato se večkrat pripravljajo skupaj na spraševanja. 
V prihodnosti si večina vprašanih želi opravljati poklic frizerja 
ali maserja, nekateri pa bi delali v kozmetičnih salonih. 

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Razlogi za vpis anketiranih dijakov na Srednjo šolo 
tehničnih strok Šiška so različni: sodobno opremljene 
učilnice za praktični pouk, količina praktičnega pouka, 
pozitivno vzdušje na informativnem dnevu, zanimanje za 
programiranje ter razgibanost programov, ki omogočajo 
izbiro služb na različnih področjih. Tako si vprašani 
dijaki želijo postati po končanem šolanju programerji, 
zgodovinarji, inženirji mehatronike, elektrotehniki. Največji 
poudarek na predmetniku imajo strokovni predmeti, ki 
so bolj praktične narave, težave pa dijakom delajo različni 

SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH 
STROK ŠIŠKA

predmeti, glede na to, katero področje jih bolj oziroma 
manj veseli. Sodelujoči dijaki si veliko snovi zapomnijo 
že med poukom, zato svetujejo tudi bodočim dijakom, 
da pri pouku intenzivno sodelujejo. Snov pa ponovijo 
še pred testi in spraševanji, da znanje izpolnijo. Učijo se 
največ iz zvezkov, sicer tudi iz učbenikov, včasih snov pred 
ocenjevanjem ponavljajo ustno s sošolci. Prostori na šoli so 
urejeni in sodobno opremljeni, šola omogoča kakovosten 
praktičen pouk in ima tudi prvovrstno opremo za njegovo 
izvajanje. Odnosi med profesorji in dijaki so spoštljivi, na 
šoli vlada prijetno vzdušje, čeprav bi si moška populacija 
vprašanih dijakov želela kakšno sošolko več.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Gimnazijo bi vprašani dijaki priporočili, saj na njej 
učijo zavzeti profesorji, ki so, tako kot tudi ostali delavci 
šole, vedno pripravljeni pomagati dijakom. Bodočim 
vrstnikom svetujejo sprotno učenje, sami se na teste 
običajno začnejo pripravljati največ teden prej, pri 
nekaterih predmetih jim za pripravo zadostujejo tudi 
trije dnevi. Učbenike lahko dijaki dobijo na izposojo v 
učbeniškem skladu, teste jim posredujejo starejši dijaki, 
zapiske si delajo sami redno pri pouku. Dijaki imajo na 
gimnaziji dopoldanski pouk, ki se običajno konča do 
15.10. Med težje predmete bi nekateri vprašani uvrstili 
zgodovino, zaradi količine dela in domačih nalog, druge 
dijake nekoliko manj veselijo naravoslovni predmeti. Šolo 
po mnenju vprašanih dijakov odlikuje njena majhnost, saj 
so tako dijaki med seboj in tudi s profesorji bolj povezani, 
prilagajanje aktivnim športnikom in pestra izbira smeri 
izobraževanja za naprej. Pohvalili so tudi opremljenost 

SREDNJA ŠOLA DOMŽALE
Gimnazija

Poklicna in strokovna šola

šole, predvsem telovadnice, laboratorijev za fiziko in 
kemijo ter računalniških učilnic.

Dijaki poklicne in strokovne šole so se na šolo vpisali 
zaradi bližine šole njihovemu domu, mirne lokacije, 
profesionalnih profesorjev in izvrstne predstavitve 
na informativnem dnevu. Pouk na šoli poteka v 
dopoldanskem času, običajno med 7.30 in 13.30. Med 
težje predmete po mnenju nekaterih dijakov sodita 
matematika in ekonomika, kjer je pomembno logično 
razmišljanje in veliko vaje. Drugim vprašanim so težji 
nemščina in strojniški predmeti. Vzdušje na šoli je 
sproščeno, saj imajo prijazen kolektiv in vrhunsko 
opremljene prostore, še posebej učilnice za praktični 
pouk, telovadnico in računalniške učilnice. Vprašani 
dijaki bi bili po poklicu upravniki, strojni inženirji, grafični 
oblikovalci itd. Na teste se v povprečju pripravljajo do tri 
dni, domače naloge pa delajo sproti, kar jim vzame okoli 
uro časa na dan. Pri učenju uporabljajo različne materiale, 
od učbenikov, zvezkov, starih testov, do dodatnih nalog s 
spleta in si ob tem naredijo tudi svoje zapiske.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

OSREDNJA SLOVENIJA
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Predmeti, ki delajo največ preglavic dijakom, vpisanim na 
program farmacevtski tehnik, so anatomija in genetika, 
zaradi obsega snovi ter analiza zdravil, kjer je pomembno 
razumevanje snovi, ki se je ne moreš naučiti le na pamet. 
Ustno ponavljanje snovi s sošolci in delanje zapiskov sta 
najpogostejša načina učenja dijakov, sicer se učijo pri nekaterih 
predmetih sproti, pri drugih nekaj dni pred ocenjevanjem. 
Na program so se dijaki vpisali zaradi zanimivosti programa 
in poklica, ki ga lahko opravljaš po končanem šolanju. Šola 
ima po mnenju vprašanih dijakov vrhunsko opremljene 
laboratorije in fitnes. Profesorji so prijazni in strokovni, 
organiziranost dejavnosti na šoli je odlična. Pouk poteka v 
dopoldanskem času, med 7.35 in 13.45. Vprašani dijaki bi 
svojo šolo opisali kot zahtevno, vendar zanimivo, vpis pa bi 
priporočali tistim, ki jih smer in poklic res zanimata. 

Na program zobotehnik so se vprašani dijaki vpisali, ker 
so jim všeč ročne spretnosti ter zaradi željene izobrazbe 
in ustreznih pogojev. Pravijo, da njihova šola slovi po 
disciplini, vzdušje na šoli pa je kljub temu izjemno prijetno, 
celo evforično. Učitelji so strokovni in imajo z dijaki odprt 
odnos. Bodočim dijakom polagajo na dušo naj se trudijo, 
saj bodo odnesli iz šole toliko znanja, kolikor bodo vložili 
dela v učenje. Pouk na šoli poteka v dopoldanskem času, 
kar omogoča dijakom, da popoldne v miru naredijo domače 
naloge, ki jim vzamejo med pol ure in uro dnevno. Vseeno 
jim ostane še nekaj časa za druge aktivnosti in druženje s 
prijatelji. Učijo se običajno do teden dni pred testom, včasih 
so dovolj že trije dnevi, odvisno od predmeta. Običajno se 
učijo tako, da si pripravijo zapiske, ponovijo domače naloge 
in preberejo zvezke, nekateri se po potrebi poslužujejo 

SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, 
KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO

dodatnih inštrukcij. Po poklicu bi bili sodelujoči v anketi v 
prihodnosti radi zobotehniki ali kineziologi.

Anketirani so izpostavili, da imajo sodobno opremljene 
učilnice za praktični pouk in laboratorije, saj je poudarek 
programa tehnik laboratorijske biomedicine predvsem 
praksa, ki jo imajo dijaki v 2. in 3. letniku. Pouk traja običajno 
med 7.35 in 13.45. Šolo obiskuje veliko število dijakov, 
zato je vedno pestro in nikoli dolgčas. Profesorji imajo 
do dijakov prijazen in korekten odnos, snov pa predajajo 
jasno in izčrpno. Za teste se pripravljajo v povprečju od dva 
do pet dni. Učbenike si lahko izposodijo v knjižnici, ali jih 
dobijo od starejših dijakov. Pri učenju jim poleg učbenikov 
služijo tudi zapiski v zvezkih, vaje iz delovnih zvezkov in 
stari testi. Vpis na ta program dijaki priporočajo tistim, ki jih 
zanima stroka in so se pripravljeni učiti sproti. 

Poudarek na programu kozmetični tehnik je na 
strokovnih predmetih. Somatologija, koža in bolezni 
kože ter kozmetologija zahtevajo več podrobnega 
učenja, da znanje utrdijo. Šola dijakom pomaga, da se 
naučijo skrbeti tako zase, kot za druge in omogoča veliko 
zanimive prakse. Profesorji predajajo dijakom kakovostno 
in uporabno znanje in jih učijo discipline. Do dijakov 
so prijazni in pripravljeni pomagati kadar posameznik 
potrebuje pomoč, želijo pa, da se dijaki držijo pravil in 
reda ustanove, zato je vzdušje na šoli mirno. Dijaki s 
poukom začnejo zjutraj in običajno končajo ob 13.45. 
Vprašani dijaki se najlažje učijo iz lastnih zapiskov, za 
pripravo na ocenjevanje porabijo v povprečju do pet dni. 
Domače naloge ne zahtevajo več kot uro časa na dan. 
Strokovne predmete se sodelujoči dijaki učijo sproti, saj 
obsegajo več težje razumljive snovi, lažje predmete bolj 
intenzivno ponavljajo nekaj dni pred ocenjevanjem. 

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Vprašane dijake je za vpis na šolo prepričalo vzpodbudno 
vzdušje na informativnih dnevih, obilica praktičnega 
pouka, učenje tujih jezikov, zanimanje za zgodovino ter 
ekskurzije, ki jih načrtuje šola. V treh letnih izobraževanja 
so spoznali, da je vzdušje na šoli optimistično, barvito 
in energično, predvsem zaradi prijateljstev, ki so jih 
stkali v razredu, ter prijetnega odnosa z zaposlenimi 
na šoli. Profesorji so korektni, človeški in dijakom radi 
pridejo naproti, kadar ne razumejo snovi. Težji se jim 

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN 
TURIZEM V LJUBLJANI

zdijo naravoslovni predmeti, predvsem matematika, 
od strokovnih predmetov pa prehrana, zaradi večjega 
obsega snovi. Učbeniškega sklada in sejma rabljenih 
učbenikov na šoli ni, večina dijakov se uči zgolj iz zvezkov, 
po potrebi pa si učbenike sposodijo ali kupijo. Delanje 
zapiskov in ustno ponavljanje snovi s sošolci, je pred 
ocenjevanjem pogosta praksa vprašanih dijakov, sicer 
se začnejo na teste pripravljati okoli dva do pet dni 
prej. Pouk na šoli se začenja 7.30. Med bolje opremljene 
prostore po mnenju dijakov sodita laboratorij za kemijo in 
fiziko ter telovadnica.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Vprašani dijaki so se na šolo vpisali zaradi želje po poklicu, 
saj se želijo v zdravstvu tudi zaposliti oziroma bodo 
nadaljevali izobraževanje na Zdravstveni fakulteti. V času 
izobraževanja so ugotovili, da je program strokoven in jih 
temeljito polni z znanjem. Odnos med dijaki in profesorji je 
spoštljiv, z njimi se lahko odkrito pogovarjajo, a zahtevajo 
disciplino. Pouk začenjajo ob 7.30, vedno je dopoldan. 
Praktičen pouk so pohvalili, saj se veliko naučijo, pa tudi 
zanimive ekskurzije organizirajo ter sodelujejo na različnih 
projektih, ker imajo pretežno proste roke in lahko ustvarijo 

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA 
LJUBLJANA

zanimive stvari. Po pouku najprej uredijo domače naloge, 
v povprečju v eni uri, potem imajo čas za prijatelje in 
zabavo. Večina se jih uči sproti, ponovijo tekočo snov, 
pred ocenjevanji le še utrjujejo zahtevnejšo snov. Največ 
se učijo iz zvezkov in učbenikov ter ponavljajo vaje, ki jih 
je pri nekaterih predmetih ogromno. Gradivo dobijo na 
šoli ali od starejših prijateljev in na internetu. Anketirani 
pravijo, da je šola lepo urejena in čista, kot se za stroko 
spodobi, učilnice in laboratoriji so sodobno opremljene. 
Bodočim dijakom bi šolo priporočili v primeru, da jih poklic 
v zdravstveni stroki zanima, so pripravljeni na veliko prakse 
ter imajo v sebi empatijo in željo po pomoči sočloveku.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Anketirani dijaki priporočajo šolo nadobudnim bodočim 
vrstnikom, ker je vzdušje na šoli prijetno in pozitivno. Tega 
ustvarjajo prijazni profesorji, ki imajo do njih spoštljiv 
in prijateljski odnos. Z njimi se lahko dogovarjajo za 
ocenjevanje in jih poprosijo za pomoč, ko jo potrebujejo. 
Pohvalili so zanimive šolske ure, dodaten jezik, pestre 
ekskurzije in dodatne krožke, dobro sestavljene urnike, 
zato je izobraževanje na šoli prava dogodivščina. Za vpis 
jih je spodbudil informativni dan, slišali so več dobrih 

SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA 
ŠOLA LJUBLJANA

suaslj.com

mnenj dijakov in tudi bivših prijateljev, ki so obiskovali 
šolo. Pouk pričenjajo ob 8.00 in se običajno zaključi ob 
13.45. Poudarek je na znanju strokovnih predmetov, 
matematike in angleščine, ki so za nekatere tudi težji 
predmeti. V povprečju na dan namenijo pol do ene 
ure časa pripravi domačih nalog in ponovitvi tekoče 
snovi, medtem ko se pred ocenjevanjem poglobljeno 
učijo približno teden dni za posamezen predmet. Pri 
tem uporabljajo svoje zapiske, zvezke starejših dijakov, 
ponovijo naloge in vaje iz delovnih zvezkov. Nekateri 
snov ponavljajo s sošolci ali si pomagajo z inštrukcijami, 
kadar potrebujejo dodatno razlago zahtevnejše snovi. 
Gradivo je na voljo v učbeniškem skladu. Večina vprašanih 
dijakov je povedala, da si želijo v prihodnosti delati kot 
ekonomski tehniki.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Za vpis na Gimnazijo Antona Aškerca je pri 
anketah sodelujoče dijake navdušila predstavitev na 
informativnem dnevu, kjer so čutili prijetno vzdušje. 
Vpis bi vprašani priporočili tudi vsem ostalim, saj ima 
gimnazija visok standard, a hkrati realne in dosegljive 
cilje. Za gimnazijo so se nekateri odločili zaradi možnosti 
izbire italijanskega jezika. Na šoli vlada prijateljsko 
vzdušje. Profesorji so nadvse prijazni in sproščeni, do 
dijakov se obnašajo človeško, zato imajo dijaki z njimi 
pozitiven odnos. Šola organizira učbeniški sklad, kjer si 
lahko izposodijo učbenike, s pomočjo katerih dopolnijo 
svoje zapiske. Zagovarjajo napovedana spraševanja in 
aktivnosti profesorjev v e-učilnicah, kjer shranjujejo 
koristna e-gradiva. Za večino predmetov se dijaki učijo 
pred ocenjevanjem, pri težjih ponavljajo tekočo snov 
sproti, da si lažje zapomnijo. Običajno zadostuje dva do 
tri dni priprave na ocenjevanje, za kakšen težji predmet, 
kot je po navedbah nekaterih vprašanih angleščina, si 
vzamejo tudi do en tedna časa za pripravo. Dostopa 
do starih testov nimajo. Šola ima izjemno opremljeno 
jedilnico in šolsko kuhinjo. Sodelujoči dijaki si želijo po 
izobraževanju postati na primer radiologi ali pravniki.

V kolikor bodoče vrstnike zanima delo z lesom, je Srednja 
lesarska šola prava izbira, so sklepčni vprašani dijaki. Tudi 
sami so se odločili za vpis zaradi poklica, ki jih veseli ter 

ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA
Gimnazija Antona Aškerca
Srednja lesarska šola
Srednja strojna in kemijska šola

je tesno povezan z naravo. Šola je vrhunsko opremljena 
z napravami za praktični pouk, da se dijaki lahko učijo 
najsodobnejših pristopov za obdelavo in oblikovanje 
lesa. Praktični pouk poteka v dveh izmenah, od 7.30 
do 13.40 ali popoldne do 19.00. Dijaki se večinoma pri 
predmetih učijo kampanjsko. Profesorji in dijaki se med 
seboj lepo ujamejo smatrajo dijaki, saj so oboji usmerjeni 
k izpopolnjevanju znanja. Ker je poudarek na strokovnih 
predmetih, profesorji vzdržujejo spodbujevalni duh in 
tako težijo k ustvarjanju novih izdelkov.      

Vprašani dijaki se na Srednji strojni in kemijski šoli 
počutijo prijetno, vzdušje je načeloma mirno, vendar 
zaradi domiselnih sovrstnikov zabavno. Kot pozitivno 
so ocenili kavč, kjer se lahko med odmori sproščajo in se 
družijo s prijatelji ter velike učilnice. Urniki so usklajeni, 
pouk je vedno dopoldanski in hitro mine. Najpopolnejše 
so opremljene učilnice za praktični pouk, jedilnica in 
šolska kuhinja, na šoli imajo tudi interaktivne table. 
Poudarek je na strokovnih predmetih, matematiki in 
praksi, skoraj soglasno se dijaki strinjajo, da je najtežji 
predmet slovenščina. Za domače naloge dijaki v povprečju 
porabijo manj kot pol ure na dan, za izpite se začnejo 
učiti od dva dni prej, pa tudi do tedna dni prej, odvisno 
od težavnosti predmeta. Nekateri se učijo sproti, drugi 
samo pred ocenjevanji. Nekateri izmed želenih poklicev 
vprašanih dijakov so: energetik, inženir strojništva, gozdar 
in vodovodni inštalater. Šola po mnenju vprašanih dijakov 
slovi po najboljši izobrazbi za poklic strojnega tehnika v 
državi in profesionalnih profesorjih.  

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Šola je sodobno opremljena, menijo anketirani dijaki, 
imajo interaktivne table, na strehi šole se nahaja tudi 
ekološki vrt. Vpis dijaki priporočajo vsem, ki radi ustvarjajo 
in se vključujejo v prostočasne dejavnosti, saj jih šola 
ponuja res veliko. Bodočim dijakom svetujejo, naj delajo 
čim bolj sproti, ne zamujajo z oddajo projektov in so 
kulturni in spoštljivi do profesorjev, saj bodo potem tudi 
oni korektni in vedno na voljo njim za pomoč. Sodelujoči 

SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA
LJUBLJANA

dijaki si želijo po izobraževanju postati menedžerji, 
aktuarji, fotografi ali psihoterapevti. Poudarek dajejo 
profesorji maturitetnim predmetom, med strokovnimi 
po težavnosti izstopa aranžerstvo, kot težje navajajo še 
nemščino in matematiko. Za delanje domačih nalog si 
dijaki vzamejo običajno uro do dve na dan, ob pripravi na 
test pa ponovijo domače naloge, rešujejo stare teste, ki 
jih dobijo od starejših kolegov, naredijo vaje iz delovnega 
zvezka ter preberejo zapiske. Priprava na test se začne 
običajno od tri do pet dni pred ocenjevanjem. 

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Šola slovi po izjemnih umetniških programih, izvajanju 
različnih predstav, glasbenih in pevskih točk. Med težje 
predmete vprašani dijaki uvrščajo matematiko, zaradi 
zahtevnosti snovi in fiziko, sicer pa je poudarek na likovni 
in glasbeni umetnosti. Učenje za ocenjevanje se običajno 
začne do dva dni prej, sproti pa opravijo veliko vaj in 
domačih nalog, ki jim v povprečju vzamejo od ure do 
dve dnevno. Učbeniki so na voljo v učbeniškem skladu, 
vendar se običajno največ učijo iz svojih zvezkov, saj v 
njih združijo vso potrebno snov. Ponovijo tudi vaje v 
delovnem zvezku in poiščejo dodatne vaje na spletu. 

SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA, 
GIMNAZIJA IN UMETNIŠKA GIMNAZIJA 
LJUBLJANA

Snov včasih pred ocenjevanjem ponavljajo s sošolci, 
nekateri pa so povedali, da izberejo kot dodatno pomoč 
raje inštrukcije. Pouk na šoli poteka v dopoldanskem času, 
pogosto so na urniku blok ure. Vprašani dijaki so izjemno 
pohvalili opremljenost učilnic za praktični pouk, jedilnice 
ter nove sodobne telovadnice. Odnos med profesorji 
in dijaki je topel, profesorji so zavzeti za poučevanje, 
strokovno podkovani in se neprestano trudijo, da dijakom 
podajajo snov jasno in razumljivo. Dijaki pravijo, da se z 
njimi lahko marsikaj dogovoriš, ali za zviševanje ocen 
ali na njih nasloviš osebno vprašanje, vedno bodo našli 
način oziroma prijateljski odgovor. Tudi med dijaki je 
čutiti povezanost, tkejo se trajne prijateljske vezi. Zaradi 
kakovostnih programov in prijetnega vzdušna pa bi šolo 
priporočili tudi bodočim mlajšim vrstnikom. 
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Šolo so dijaki ocenili kot prijetno okolje za izobraževanje, 
saj je manjša, dijaki se med seboj poznajo in tudi s 
profesorji imajo tesen in odprt odnos. Vpisali so se 
predvsem zato, kjer ima poleg tehnične smeri tudi 
športni oddelek, ima urejene prostore in ustrezno 
opremljene učilnice za praktični pouk in računalništvo. 
V prihodnosti, pravijo dijaki, da bodo delali na športnem 
področju, postati kondicijski trenerji ali športni managerji. 
Pouk imajo od 7.15 do 15.05. Poudarek je na matematiki, 

ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, 
EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE
Srednja tehniška in strokovna šola

slovenščini in sodobnem gospodarstvu, ki so tudi 
zahtevnejši zaradi obsega snovi. Pri teh predmetih 
svetujejo bodočim dijakov, da se pripravljajo na ure sproti 
in skušajo kar največ znanja sprejeti že pri samem pouku. 
Pred ocenjevanju se učijo v povprečju od dva do pet 
dni prej, domače naloge pa delajo sproti, kar jih vzame 
okoli pol ure na dan. Zvezke in rabljeno gradivo dobijo 
od starejših generacij, učbeniki so na voljo v učbeniškem 
skladu, sproti pa delajo zapiske, iz katerih se tudi 
največ učijo. Nekateri pravijo, da si veliko zapomnijo, če 
ponavljajo snov s sošolci. Bodočim vrstnikom priporočajo 
vpis, ker jih šola pripravi na življenje, a naj bodo aktivni, 
delajo sproti in tako bodo odnesli kar največ.  

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Nabor programov na šoli je širok, zato so pestri tudi razlogi 
vprašanih dijakov za izbiro šole. Na program tehnik 
mehatronike so se anketirani vpisali zaradi obsega 
praktičnega pouka, sproščenosti in odprtega odnosa 
zaposlenih, medtem ko so se za program ustvarjalec 
modnih oblačil odločili dijaki, ki jih zanima moda. Prednost 
zanje je tudi dejstvo, da predmetnik ne vsebuje fizike in 
kemije. Programi imajo poudarek na zanimivih strokovnih 
predmetih in na matematiki, ki nekaterim povzroča 

STROKOVNI IZOBRAŽEVALNI CENTER 
LJUBLJANA
Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad

nekoliko več preglavic zaradi zahtevne snovi. Vprašani so 
izjemno pohvalili opremljene učilnice za praktični pouk in 
računalniške učilnice. Pouk na šoli poteka v dopoldanskem 
času, začne se ob 7.30. Vzdušje na šoli je izjemno sproščeno 
in prijetno, tako zaradi dijakov, kot zaradi profesorjev, ki 
imajo do dijakov razumevajoč in zaupanja vreden odnos. 
Pri nekaterih predmetih se vprašani dijaki učijo le nekaj 
dni pred ocenjevanji, če je predmet zahtevnejši po obsegu 
snovi in jim ne leži, pa se učijo sproti, da lažje obdelajo 
celotno snov. Dijakom so učbeniki na voljo za izposojo v 
učbeniškem skladu. Za učenje običajno uporabljajo svoje 
zapiske, pred ocenjevanji ponovno rešijo domače naloge, 
naloge v delovnem zvezku ali si poiščejo dodatne vaje na 
spletu.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Slogan Škofijske klasične gimnazije je “Amor magister 
optimus”, oziroma “Ljubezen je najboljša učiteljica”, kar 
med dijaki resnično zaživi. Šola daje občutek domačnosti 
in je ustanova s srčnimi profesorji, ki imajo do dijakov 
spodbuden, razumevajoč in ljubezniv odnos. Na šolo so 
se dijaki vpisali iz različnih razlogov, kot so ugled šole, 
priporočila prijateljev, pester izbor jezikov, pevski zbor 
in možnost šolskega prevoza. Šolski prostori so urejeni 

ZAVOD SV. STANISLAVA, ŠKOFIJSKA 
KLASIČNA GIMNAZIJA

in sodobno opremljeni, imajo kapelo in cerkev, kjer se 
odvijajo jutranje maše. Med zahtevnejše predmete sodita 
biologija, zaradi zahtevanega visokega nivoja znanja ter 
latinščina, saj je snov preobsežna pravijo in nimajo niti 
toliko motivacije zanjo. Dijaki se sicer učijo v povprečju 
več kot tri dni pred testom, tudi do več kot teden dni, 
odvisno od predmeta. Predmeta kot sta matematika in 
fizika zahtevata sprotno učenje, pri drugih se vprašani 
dijaki učijo le pred ocenjevanji, snov pa utrjujejo s 
pomočjo ponavljanja snovi iz zvezkov, učbenikov in z 
reševanjem dodatnih vaj.
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Majhnost šole in salezijanski vzgojni pristop ustvarjata 
prijetno in domače vzdušje, med seboj se dijaki dobro 
poznajo, s profesorji pa imajo oseben odnos. Profesorji sicer 
zahtevajo veliko, vendar se zato zavzemajo za jasno razlago 
in osebnostno rast samih dijakov. Največ težav povzročajo 
dijakom naravoslovni predmeti, kjer običajno potrebujejo 
poglobljeno razlago in več vaj, ter nemščina, ker se zahteva 
višji nivo znanja. Profesorji jezikom in matematiki dajejo 
večji poudarek. Vpisani dijaki so kot pozitivno izpostavili 

ZAVOD SV. FRANČIŠKA SALEŠKEGA, 
GIMNAZIJA ŽELIMLJE

veliko izbiro obšolskih dejavnosti, ekskurzij in predstav, 
šola pa je solidno opremljena in urejena. Pouk na šoli 
poteka običajno med 7.20 in 13.20. Domače naloge dijaki 
delajo sproti, kar jim vzame od ene do dve uri na dan, 
nekoliko bolj intenzivno se učijo pred spraševanji, saj jim 
zaradi vsakodnevnih obveznosti pogosto zmanjka časa 
za sprotno učenje, ali pa si snov zapomnijo že pri pouku, 
zato sprotnega učenja niti ne potrebujejo. Za učno gradivo 
uporabljajo različne pripomočke: od zvezkov, delovnih 
zvezkov, učbenikov in vaj na spletu. Pri učenju jih podpirajo 
tudi bratje in sestre ter sošolci, nekateri si poiščejo 
strokovno pomoč inštruktorjev.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.



SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA BEŽIGRAD–LJUBLJANA

Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana
T: 01/ 280 53 00; F: 01/ 280 53 33; E: info@siclj.si; www.siclj.si
MIC (Medpodjetniški izobraževalni center), T: 01/ 280 53 36, E: mic@siclj.si; www.siclj.si
AVTOŠOLA JEŽICA, T: 01/537 13 88; E: info@avtosola-jezica.com

Smo srednja šola, ki pripravlja dijake na začetek dela pri 
delodajalcu in/ali na nadaljevanje izobraževanja. Nudi-
mo enkratne in zanimive priložnosti za učenje, poseb-
na prednost pa so partnerstva z obrtniki in različnimi 
podjetji. Poleg rednega izobraževanja izvajamo izo-
braževanje odraslih, v naš okvir pa sodi tudi avtošola za 
vse kategorije. Svoje znanje in delo usmerjamo v to, da 
dijakom omogočimo boljšo prihodnost.

mag. Frančiška Al-Mansour, ravnateljica

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 konča-
nem 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, elek-
tričnih 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 papirničar je namenjen vajencem, ki jih zanima 

izdelava celuloze in papirja, kartona, higienskega papirja, 
priprava surovine, merjenje kakovosti papirja in kartona, 
delo na papirniških strojih. Poleg veselja do praktičnega 
strokovnega dela morajo imeti tudi smisel za organizacijo 
in tehnično razumevanje ter do varstva 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 klepar-krovec je namenjen dijakom, ki jih 

zanima oblikovanje kovin, postopki obdelave in pre-
delave 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 pro-
gram); 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 servisir-

anje 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: Upravljenje 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 obliko-

vanju, 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 upravl-
janja mehatronskih sistemov, avtomatiziranih in robot-
iziranih 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

Za vpis na gimnazijo je vprašane dijake prepričala njena 
majhnost, tesni odnosi med profesorji in dijaki, bližina 
šole njihovemu domu in priporočila zadovoljnih bivših 
dijakov. Šola je lepo urejena, na njej vlada živahno vzdušje 
in občutek domačnosti, saj se vsi med seboj dobro poznajo. 
Sproščen občutek jim zagotavljata tudi udobje kavča, 
ki ga imajo na šoli ter naravno okolje, ki obdaja šolo. Na 
šoli potekajo vsako leto različni dogodki, kot je zaključni 
koncert ob koncu šole, ki se ga dijaki vsako leto veselijo. 
Pouk poteka samo v dopoldanskem času, običajno med 

GIMNAZIJA ORMOŽ
7.00 in 14.00. Profesorji imajo do dijakov spoštljiv odnos 
in so korektni pri ocenjevanju. Večini vprašanih dijakov 
se zdi, da je poudarek na matematiki, medtem ko za težje 
predmete navajajo več predmetov: psihologijo zaradi 
načina učenja, matematiko in zgodovino, kjer je veliko 
snovi. Dijakom je za izposojo učbenikov na voljo učbeniški 
sklad, sejma rabljenih učbenikov pa šola ne organizira. 
Čeprav se večina dijakov uči kampanjsko, nekaj dni pred 
ocenjevanji, bodočim dijakom svetujejo sprotno učenje, 
sledenje pri pouku in delanje lastnih zapiskov, iz katerih se 
bodo najlažje učili.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Programi, ki se izvajajo na Biotehniški šoli Maribor so: 
veterinarski tehnik, naravovarstveni tehnik, kmetijsko-
podjetniški tehnik, mehanik kmetijskih in delovnih 
strojev ter cvetličar. Ekološko naravnana šola je oddaljena 
od mestnega jedra, da se dijaki lahko izpopolnjujejo na 
razpisanih programih pri praktično naravnanih predmetih. 

Vpis na program veterinarski tehnik je priporočljiv 
predvsem za tiste, ki imajo radi naravo in živali ter bi si v 
prihodnosti želeli postati veterinarji. Praktično znanje, ki ga 
pridobijo dijaki na programu, je v izjemno korist tudi skrbi 
za živali doma. Šola ima svojo veterinarsko ambulanto, 
ponuja pa tudi druge možnosti za obšolske dejavnosti 
ter Erasmus+ program. Profesorji, ki učijo na programu 
so izkušeni, profesionalni in gojijo razumevajoč odnos do 
dijakov, a pričakujejo prav tak odnos in spoštovanje tudi v 
zameno. Vzdušje je ravno zaradi pozitivnih odnosov na šoli 
sproščeno. Kot prednost so izpostavili mirno lokacijo, ki je 
krasna kulisa za izobraževanje. Pouk se dijakom običajno 
začne 7.10 in konča najkasneje 14.10. Ure so razporejene 
tako, da dijaki niso preobremenjeni. Za učenje vprašani 
dijaki uporabljajo različne pripomočke, kot so lastni zapiski 
v zvezku, učbeniki, delovni zvezki, stari testi in dodatne vaje 
s spleta. Večina dijakov se uči kampanjsko, od tri dni in tudi 
do več kot teden dni pred testom.

Prednosti šole so po mnenju dijakov, ki so se vpisali na 
program naravovarstveni tehnik veliko posestvo, lokacija 
šole v naravnem okolju, ogromno število ur praktičnega 
pouka in možnost mednarodnih izmenjav. Na programu 
profesorji dajejo poudarek na slovenščino, matematiko 
in strokovne predmete. Slednji delajo preglavice dijakom 
zaradi latinskih imen in strokovnega izrazoslovja, prav tako 
se vprašanim dijakom zdi zahtevna matematika. Šola ima 
odličen kolektiv, profesorji so dostopni, dijakom vedno 
pristopijo na pomoč. Priprava na izpite se pri sodelujočih 
dijakih začne do tri dni pred rokom, učijo se iz zvezkov, vaj 
iz učbenika ali delovnega zvezka, nato si naredijo tudi svoje 
zapiske in snov ponavljajo skupaj s sošolci. Vprašani dijaki bi 
bili po poklicu v prihodnosti radi nadzorniki varstva narave 
ali bi delali na področju agronomije.

Sodelujoči dijaki programa kmetijsko-podjetniški tehnik 
pravijo, da je poudarek na strokovnih predmetih, kot 
sta sadjarstvo in vinogradništvo, v prihodnosti si večina 

BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR
vprašanih želi delati v kmetijski dejavnosti, zato so se tudi 
vpisali. Urnik je dopoldanski, pouk traja od 7.10 do 14.10. 
Del pouka se odvija v naravi, kjer si dijaki nabirajo praktične 
izkušnje. Smer je primerna izbira za tiste bodoče vrstnike, 
pravijo, ki jih zanima kmetijstvo in praktično delo v naravi, 
saj šola slovi predvsem po kakovostni vinogradniški in 
sadjarski praksi. Odnos profesorjev do dijakov je spoštljiv in 
prijazen, profesorji so vedno na voljo za pomoč dijakom, ki 
jo potrebujejo. Učbenike za učenje si dijaki lahko izposodijo 
v učbeniškem skladu ali v knjižnici. Vprašani dijaki se učijo 
iz zvezkov in starih testov. Sproti delajo zapiske pri pouku, 
doma rešijo zadane domače naloge, ki jim vzamejo v 
povprečju do pol ure na dan. Pred ocenjevanji se začnejo 
učiti okoli tri dni prej, najprej doma sami, nato snov 
ponavljajo s sošolci.

Vpis na program mehanik kmetijskih in delovnih strojev 
dijaki priporočajo tistim, ki jih ta stroka zanima, saj so tudi 
sami iz tega vzgiba izbrali ta program. Dodajajo, da tudi 
ta program na šoli, kot že zgoraj opisani, vsebuje obilico 
praktičnega pouka, kar jim izjemno ustreza. Na šoli vlada 
pozitivno in veselo vzdušje, saj se dijaki in osebje med seboj 
spoštujejo in odlično razumejo. Poudarek je na praktičnih 
predmetih, med težje predmete vprašani dijaki uvrščajo 
angleščino, večinoma zato, ker jim enostavno ne leži. Po 
mnenju sodelujočih, se za teste učinkovito pripravijo tako, da 
si preberejo zapiske snovi iz zvezka, rešijo stare teste, ki jim 
jih predajo starejši prijatelji. Snov poglobljeno pregledajo še 
v učbeniku. Na teste se običajno pripravljajo le dan prej, saj 
si skušajo že sproti pri pouku čim več zapomniti.  

Na programu cvetličar vprašani dijaki na dan porabijo med 
uro in dvema, za delanje domačih nalog in ponavljanje 
tekoče snovi. Medtem ko se za teste začnejo bolj intenzivno 
pripravljati običajno nekaj dni prej. Učijo se tako, da si 
preberejo zapiske v zvezku, pregledajo učbenik in rešujejo 
stare teste. Vprašani dijaki so mnenja, da se profesorji 
osredotočajo na praktične predmete, strokovni predmeti 
in matematika pa so tisti, ki jim predstavljajo večje izzive 
pri učenju in razumevanju snovi. Program bo všeč tistim 
bodočim dijakom, ki si želijo opravljati čim več praktičnega 
dela. Pri vpisu bi jih lahko prepričala tudi urejena posest 
in izgled šole ter dejstvo, da je vzdušje na šoli prijetno, 
profesorji pa so razumni in prijazni. Pouk poteka v 
dopoldanskem času, običajno med 7.10 in 14.10.  

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Sodelujočim dijakom odgovarja dopoldanski urnik, 
prilagodljiv sistem ocenjevanja, širok nabor interesnih 
dejavnosti, ekskurzij in zanimivih projektov. Šola ima veliko 
telovadnico in kulturno dvorano, v menzi pripravljajo 
okusno hrano in imajo zelo založeno knjižnico. Vprašani 
so izpostavili še udobne kavče na hodnikih, kjer se lahko 
družijo v vrstniki. Šolo opisujejo kot sodobno opremljeno, 
ki je dijakom prijazna, slovi po uspehih na maturi, 
priznanjih na različnih tekmovanjih ter mnogih ekskurzijah. 
Profesorji so prilagodljivi in spoštljivi, hkrati svoje delo 
opravljajo profesionalno. Matematika, fizika in slovenščina 

GIMNAZIJA PTUJ so tisti predmeti, ki vprašanim dijakom povzročajo največ 
preglavic. Urnik je dopoldanski, predmeti so smiselno 
razporejeni čez dan, s poukom pa običajno končajo do 
14.10. Nekateri dijaki se učijo sproti, drugi bolj kampanjsko, 
za kar potrebujejo včasih le dva dni, včasih pa potrebujejo 
več kot teden dni učenja. Vsem je skupno, da sproti 
uredijo domače naloge, kar jim vzame v povprečju do ene 
ure dnevno. Šola s kakovostnim programom omogoča 
dijakom, da se lahko vpišejo na različne fakultete in se 
izšolajo za želene poklice, v anketah so jih navedli nekaj: 
zdravnik, učitelj, pravnik, podjetnik.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Pouk običajno poteka med 7.50 in 13.40 ali 14.25. Poudarek 
je na maturitetnih in naravoslovnih predmetih. Plan vseh 
pisnih nalog dijaki prejmejo že oktobra, ustna spraševanja 
so napovedana, kar dijaki smatrajo kot veliko prednost. 
Na ocenjevanja se vprašani dijaki običajno pripravljajo od 
pet dni do enega tedna, če imajo manj snovi pa tudi manj. 
Pri učenju uporabljajo različna gradiva, tako učbenike, 
kot lastne zapiske in stare teste, ki jih lahko dobijo od 
starejših prijateljev. Dijakom je na šoli všeč njen izgled, 

II. GIMNAZIJA MARIBOR
opremljenost prostorov, možnost udejstvovanja na 
različnih tekmovanjih, kakovostna priprava na maturo ter 
ogromno aktivnosti in izmenjav. Vpis bi priporočili vsem, 
ki imajo v življenju visoke ambicije in so pripravljeni vložiti 
precej časa v učenje. Bodočim dijakom svetujejo, naj jih 
ne bo strah, saj šola kljub govoricam ni pretežka. Polagajo 
pa jim na srce, naj se udeležujejo obšolskih dejavnosti, ki 
jih je veliko na razpolago. Po poklicu bi bili vprašani dijaki 
radi na primer zobozdravniki, kemijski inženirji, logopedi in 
specialni pedagogi.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Večina vprašanih dijakov se veliko nauči že med poukom, 
zato doma po šoli naredijo zgolj domače naloge. Za večino 
predmetov se jim posledično ni treba učiti sproti, vendar 
zgolj nekaj dni pred ocenjevanjem. Učbenike dobijo dijaki 
v učbeniškem skladu ali jim jih posredujejo starejši kolegi. 
Poleg učenja iz učbenikov, delovnih zvezkov in zapiskov, 
vprašani dijaki snov pred ocenjevanji velikokrat ponavljajo 
skupaj, ali poiščejo dodatno razlago pri inštruktorjih. Šola 

III. GIMNAZIJA MARIBOR
je opremljena s sodobno tehnologijo, prostori so čisti. Za 
vpis na šolo so vprašane dijake prepričale različne stvari: 
kakovosten program, izleti, toplota šole, ki so jo občutili 
na informativnih dnevih, možnosti za obšolske dejavnosti 
in opravljanje prakse. Na šoli se počutijo super in bi vpis 
priporočili tudi drugim, saj šola ponuja široko znanje, ki 
ga podajajo strokovni profesorje. Dijaki pravijo, da je pri 
večini predmetov treba stalno delati in vlagati energijo, a 
se vložen trud poplača. Večji poudarek je na maturitetnih 
predmetih, na predšolski vzgoji pa so v ospredju strokovni 
predmeti, kot so glasba, inštrument in kurikulum za otroke.

Dijaki pravijo, da bi se na šolo ponovno vpisali, če bi se sedaj 
odločali o vpisu, saj so navdušeni nad pestrostjo programov, 
ki jim omogočajo poiskati svoj sanjski poklic. V prihodnosti 
si želijo postati gostinci, slaščičarji, inženirji živilstva ali 
mesarji naštevajo v anketah. Na šoli je zabavno, a pri pouku 
dokaj mirno, kar daje pravo atmosfero za učenje. Dijaki so 
pri urah aktivni, profesorji jih spodbujajo h kreativnosti, da 

IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA 
MARIBOR
Srednja šola za prehrano in živilstvo

lahko ustvarjajo. Odnos med njimi je spoštljiv, profesorji so 
vedno tudi pripravljeni priskočiti na pomoč, kadar vidijo, 
da jo dijaki potrebujejo. Kot težje predmete so izpostavili 
živilsko tehnologijo, živila živalskega izvora, dietetiko in 
matematiko. Pri navedenih predmetih raje delajo sproti, da 
lahko sledijo na urah, sicer se pred ocenjevanji za določene 
predmete bolj intenzivno učijo le tri dni. Ponovijo zapiske, 
domače naloge in preberejo snov v učbenikih, ki si jih 
izposodijo v knjižnici. S sošolci si izmenjujejo stare tekste 
ali skupaj z njimi ustno ponavljajo snov. Bodočim dijakov 
svetujejo vpis, ker imajo veliko poudarka na strokovnih 
predmetih, tako se bodo lahko naučili osnove in pridobili 
veliko izkušenj za prihodnost.

Vprašani dijaki so šolo izbrali zaradi zanimive predstavitve 
na informativnem dnevu, pozitivne energije med dijaki in 
profesorji, urejene zelene okolice in bližine njihovega doma 
oziroma za vprašane dijake iz oddaljenih krajev, je imela 
pomembno vlogo možnost bivanja v dijaškem domu. 
Vzdušje opisujejo kot preprosto in sproščeno, saj je šola po 
številu dijakov manjša in se tako lahko profesorji posvetijo 
vsakemu posamezniku. Pri zahtevnejših predmetih, med 
katerimi so izpostavili matematiko zaradi količine vaj, 
angleščino in kemijo zaradi obsežne snovi, so profesorji 
pripravljeni podati dodatne razlage, da dijakom omogočijo 
dobro razumevanje obravnavane snovi. Učno gradivo si 
lahko izposodijo v učbeniškem skladu, sicer pa delajo pri 

GIMNAZIJA IN SREDNJA KEMIJSKA 
ŠOLA RUŠE

urah zapiske, iz katerih se največ učijo. Pri tem uporabljajo 
tudi delovne zvezke in dodatne vaje iz spleta. V poprečju 
porabijo na dan dve uri za domače naloge in ponovitev 
tekoče snovi, pred ocenjevanji pa se poglobljeno učijo 
okoli pet dni, odvisno od predmeta. Pouk začnejo ob 8.00, 
nulta ura je že ob 7.10, pouk traja najdlje do 14.15. Dijaki 
menijo, da je največji poudarek na strokovnih predmetih, 
odvisno od izbrane smeri. Gimnazija ima poudarek na 
splošnih maturitetnih predmetih, kemiki pri predmetih 
povezanih s kemijo (uporabna kemija, kemijska tehnika, 
analizna kemija), medtem ko so farmacevti izpostavili 
predmete kot so zdravila, rastlinske droge in naravne 
spojine. Šola slovi po izjemnih uspehih na šolskih 
tekmovanjih in po številčnosti zlatih maturantov. Vprašani 
sporočajo bodočim dijakom naj se vpišejo, saj šola nudi 
izobraževanje za poklice prihodnosti, s sprotnim trudom in 
motiviranostjo pa se šolo lahko opravi z odliko.
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Po mnenju vprašanih dijakov med bolje opremljene prostore 
Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor sodijo učilnice za 
praktični pouk, telovadnica, šolska kuhinja in računalniške 
učilnice. Večina dijakov si želi po končani šoli delati v stroki, 
kot mizarji ali gozdarji, nekaj se jih namerava usmeriti v 
druge poklice, kot sta arhitekt ali vodja proizvodnje. Čas, ki 
ga dijaki porabijo za sprotno opravljanje domačih nalog, 

SREDNJA LESARSKA IN GOZDARSKA 
ŠOLA MARIBOR

je okoli pol ure na dan. Učijo se nekje dva do pet dni pred 
ocenjevanji. Veliko snovi si zapomnijo že pri pouku, kjer tudi 
bodočim dijakom priporočajo, da poslušajo in intenzivno 
sodelujejo pri urah. Tako jim bo lažje kasneje pri maturitetnih 
in strokovnih predmetih, ki veljajo za zahtevnejše. Pouk 
poteka v dopoldanskem času, kar vprašanim dijakom zelo 
ustreza. Vlada sproščeno in zabavno vzdušje, profesorji in 
dijaki imajo dobre in spoštljive medosebne odnose. Šola 
slovi po prekrasnih izdelkih svojih dijakov in kakovostni 
praksi, sicer pa sodelujoči dijaki pravijo, da ni pretežka.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Predmetnik konservatorija je pester s strokovnimi 
baletnimi in glasbenimi predmeti, naravoslovni imajo 
manjše število ur. Ker dijaki preživljajo veliko časa 
v šoli, saj imajo poleg pouka še dodatne aktivnosti, 
kot so dirigiranje, dramski krožek, kompozicija, Big 
Band, se veliko bolj spoznajo med seboj. Profesorji si 
zapomnijo vsakega posameznika in vlagajo trud, da se 
razvija na svojem željenem področju. Trdne delovne 
navade so izjemno cenjene. Svojo kreativnost pokažejo 

KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET 
MARIBOR

na nastopih, javno nastopanje pa urijo na rednih 
šolskih nastopih, v ansamblih ter orkestrih, pri katerih 
sodelujejo v popoldanskih urah. Umetnost, ki jim je 
skupna, jim omogoča povezovanje z vrstniki, ki imajo 
prav take interese in si s tem ustvarjajo svoje prve korake 
na karierni poti. Vprašani dijaki so skupnega mnenja, 
da naj šolo izberejo izključno resni kandidati, ker jih 
čaka veliko, sicer luštnega, dela. Profesorji so izjemni 
umetniki, vsak na svojem področju in se bodo od njih 
lahko ogromno naučili, če le imajo pravi interes za to, so 
spoštljivi in cenijo samoiniciativo in ustvarjalnost.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Dobre delovne navade in učenje sproti sta recept za uspeh 
na Prvi gimnaziji Maribor, ki slovi po visokem standardu 
in trdni podlagi, ki jo dijaki pridobijo za nadaljnji študij. 
Locirana je v središču mesta, zato imajo dijaki so šole 
enostaven dostop, na pogled je privlačen že sam izgled in 
arhitekturni slog šole. Atmosfera je sproščena, zabavna in 
pozitivna zaradi tesnih odnosov med dijaki in profesorji. 
Urnik je dopoldanski, poteka pa običajno med 7.50 in 15.00, 
občasno tudi do 16.00, saj imajo dijaki na voljo med urami kar 

PRVA GIMNAZIJA MARIBOR 
45 minut za malico. Šolo bi vprašani dijaki opisali s stavkom 
“Per aspera ad astra”, kar pomeni “Prek trnja do zvezd”, dijaki 
so namreč vajeni trdega dela in učenja, na koncu se jim trud 
poplača z vrhunskimi uspehi na tekmovanjih in maturi. 
Težave jim delajo različni predmeti, odvisno od tega, ali so 
bolj družboslovno ali naravoslovno naravnani. Učijo se med 
dva do pet dni pred testi, saj se večina ne uspe učiti sproti. 
Za učenje uporabljajo različna gradiva, stare teste dobijo pri 
starejših dijakih, učbeniki so na voljo v učbeniškem skladu ali 
jih kupijo na sejmu rabljenih učbenikov, ki ga šola organizira 
vsako leto v septembru.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Široke možnosti za zaposlitev in nadaljnje šolanje so glavni 
razlog za vpis vprašanih dijakov na Prometno šolo Maribor. 
Vpis priporočajo vsem mlajšim vrstnikom, ki jih zanimata 
logistika in transport, svetujejo pozorno poslušanje pri 
pouku, saj je potem učenje enostavnejše. Ker je poudarek 
na strokovnih predmetih, priporočajo, da se bodoči 
dijaki predhodno temeljito seznanijo s programom in se 
prepričajo, da jih predmetnik veseli. Pouk poteka zgolj v 

PROMETNA ŠOLA MARIBOR
Srednja prometna šola in dijaški dom

dopoldanskem času, začenja se ob 7.15. Vzdušje vprašani 
dijaki opisujejo kot sproščeno, veselo in prijetno, šolo pa 
odlikujejo pozitivni profesorji, red in disciplina. Med težje 
predmete bi poleg strokovnih, kjer je snov zaradi svoje 
nevsakdanjosti včasih težje razumljiva, vprašani dijaki 
uvrstili še angleščino in matematiko. Običajno se učijo 
iz lastnih zapiskov in starih testov, ob tem pa ponovijo 
domače naloge, pri katerih jim sprotno delo sicer vzame 
približno pol ure do ene ure na dan. Učijo se bolj ali manj 
sproti, za pripravo na ocenjevanja si vzamejo od dva dni pa 
vse do enega tedna, odvisno od posameznega predmeta.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Šola po mnenju dijakov ponuja zanimiv učni program, 
predvsem ustanovitev učnega podjetja je prvovrsten 
projekt. Šola je izjemno opremljena, predvsem 
računalniške učilnice, pa tudi šolska kuhinja pripravlja 
okusne obroke. Vpisali so se tudi zaradi bližine svojega 
doma in ker na programu ni fizike. Dijaki se učijo sproti, 
kolikor jim to dopušča čas, sicer pa skušajo sodelovati, 
da si zapomnijo čim več že na samih urah. Doma dejo 
domače naloge in vaje. Gradiva dobijo od starejših 

SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA IN 
GIMNAZIJA MARIBOR 

prijateljev, v spletnih učilnicah, zapiske delajo pri pouku, 
te pa doma dopolnijo z informacijami iz učbenika ter 
rešujejo naloge iz delovnih zvezkov. Pred ocenjevanji se v 
povprečju pripravljajo tri dni, pri zahtevnejših predmetih 
tudi več. Vsem bodočim dijakom svetujejo, da se vpišejo 
če jih zanima ekonomija in podjetništvo, pa tudi ker sami 
radi hodijo na to šolo. Ozračje je namreč spodbudno za 
različne podjetniške aktivnosti in druga znanja, ki jih 
lahko izpopolnjujejo. Pozitivno je tudi to pravijo, da se 
bodo po šoli lahko zaposlili, saj bodo pridobili poklic ali 
pa nadaljevali izobraževanje na fakulteti.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Vprašani dijaki so pohvalili obšolske aktivnosti, pri 
katerih lahko dopolnjujejo in nadgrajujejo pridobljeno 
znanje. Radi obiskujejo astronomski krožek, geodetski, 
šahovski krožek ali robotiko ter različne športne 
aktivnosti. Opremljenost šole je izjemna in na njej 
se sproščeno počutijo, občutijo spodbujajoče in 
živahno okolje. Profesorji sicer zahtevajo pri nekaterih 
predmetih strogo disciplino, a ni pri vseh tako, tako da 
se z njimi razumejo. Kadar dijaki potrebujejo pomoč, 
se lahko na profesorje zanesejo, saj so nekateri vedno 

SREDNJA GRADBENA ŠOLA IN 
GIMNAZIJA MARIBOR 

pripravljeni pomagati posameznikom v stiski. Težje 
predmete ni lahko izpostaviti, saj je veliko odvisno 
od posameznika in njegovega interesa, da se nauči, 
svetujejo pa vsem bodočim dijakom da se potrudijo. 
Pri starejših prijateljih si izposojajo rabljene učbenike 
in stare teste, svoje zapiske naredijo že pri pouku, pred 
ocenjevanju pa se učijo tudi iz učbenikom in delovnih 
zvezkov. Domače naloge delajo sproti, okoli pol do ene 
ure dnevno namenijo tekočemu ponavljanju. Bodočim 
dijakom svetujejo vpis, sami bi se še enkrat vpisali, če 
bi šolo ponovno izbirali, saj jih gradbena stroka, kot 
perspektiven poklic, izjemno veseli.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Dijaki ocenjujejo, da je poudarek na predmetih kot so 
podjetništvo, ekonomija in gospodarstvo, kar je tudi 
razlog, da so se vpisali, saj jih ti predmeti veselijo in si 
želijo v prihodnosti delati na teh področjih. Nekaj težav 
so omenili, da imajo pri matematiki in slovenščini, a s 
pridnostjo se tudi te lahko opravi. Pouk imajo dopoldan, 
začenjajo ob 8.40, včasih ob 7.00 in zaključijo do 14.15. Ker 
je šola dokaj majhna so med seboj povezani, ne le s sošolci, 
tudi z ostalimi generacijami. S profesorji imajo pozitivne 

SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA
izkušanje, so dostopni in dijakom pomagajo pri izzivih, 
s katerimi se srečujejo. Kolikor le lahko se učijo sproti in 
delajo domače naloge, kar jim v povprečju vzame pol 
ure dnevno. Pred ocenjevanji se učijo bolj intenzivno tri 
dni prej. Gradivo je na voljo v spletnih učilnicah, učbenike 
dobijo v učbeniškem sladu, rabljeno gradijo dobijo tudi 
pri starejših generacijah. Vprašani so se za vpis odločali 
zaradi ekonomskega programa in bližine šole njihovemu 
domu. Bodoče dijaki bo navdušila pozitivna klima na 
informativnem dnevu, ki so jo tudi sami takoj začutili.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Dijaki so pohvalili strokovnost programov, ki so sicer obsežni, 
a tako podajajo ogromno zanimivega znanja, ter pester 
nabor šolskih dejavnosti in izmenjav, kjer spoznavajo nove 
prijatelje. Pri pouku morajo biti zavzeti in delati sproti, da se 
pred ocenjevanji lažje učijo. A pravijo, da če ima posameznik 
željo in veselje do stroke, lahko opravi vsak predmet. Kot 
pozitivno so ocenili sodobno opremljenost šole, tehnološka 
oprema v učilnicah za praktični pouk daje konkretno podlago 

SREDNJA ELEKTRO-RAČUNALNIŠKA 
ŠOLA MARIBOR

za učenje, uporabljajo brezplačno opremo in internet. Med 
težje predmete prištevajo naravoslovno-tehniške predmete, 
kot sta računalniško omrežje in matematika, zato bodočim 
dijakom polagajo na srce, da se vsaj pri navedenih učijo 
sproti. Vzdušje na šoli je izjemno povezovalno, profesorji so 
odprti za dogovore in se resnično trudijo, da dijaki razumejo 
obravnavano snov. Pri učenju si pomagajo s svojimi zapiski 
ali si jih izmenjujejo s sošolci, učbenike in delovne zvezke 
več uporabljajo doma. Razporeditev predmetov na urniku je 
super zagotavljajo dijaki, pouk je dopoldanski, običajno od 
7.00 do 13.35, redko zaključijo kasneje.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Dijake je za vpis na šolo prepričalo več dejavnikov: 
dobra predstavitev na informativnem dnevu, številčne 
ekskurzije, tuji jeziki, ure praktičnega pouka in zanimanje 
za gostinstvo ter kuharstvo. Vpis priporočajo vsem, ki radi 
delajo z ljudmi, jih veseli kuhanje in jih smer zanima, saj 
šola ni lahka. Svetujejo poslušanje pri pouku in sprotno 
oddajanje seminarskih nalog. Predmetnik ima poudarek 
na strokovnih predmetih, ki so večinoma praktični, kot sta 
strežba in kuharstvo, ter klasičnih maturitetnih predmetih 

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN 
TURIZEM MARIBOR 

in tujih jezikih. Šolo bi vprašani dijaki opisali s stavkoma 
“Šola z okusom” in “Ljubezen gre skozi želodec”. Vzdušje na 
šoli je sproščeno in živahno, odnos profesorjev do dijakov 
prijateljski, vendar profesionalen. Trenutno pouk na šoli 
poteka izmenično, dopoldne in popoldne. Med sodobno 
opremljene prostore na šoli sodijo šolska kuhinja, jedilnica, 
računalniška učilnica ter učilnica za praktični pouk. 
Povprečno se na ocenjevanja dijaki pripravljajo tri dni, učijo 
se iz zapiskov, učbenikov in starih testov, ki jih dobijo od 
starejših dijakov ali si poiščejo dodatne vaje in snov pred 
ocenjevanjem ponovijo skupaj s sošolci.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Na Srednji šoli za oblikovanje Maribor je osebje izjemno 
prijazno, od profesorjev do kuharic, dijaki pa imajo na 
voljo zanimive krožke in ekskurzije. Šola je znana po 
razvijanju dijakovih kreativnosti, sprejemanju drugačnosti 
in po organizaciji festivala oblikovanja – FOMB. Vprašani 
dijaki svetujejo, da si pred vpisom bodoči dijaki pogledajo 
predmetnik, saj šola ponuja širok spekter znanj, ne zgolj 
ozke osredotočenosti na denimo modno oblikovanje. 
Predvsem strokovni predmeti so tisti, na katerih je na 
programu največji poudarek, zato ne preseneča dejstvo, 

SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE 
MARIBOR 

da bi večina vprašanih dijakov po končani šoli rada 
delala v stroki, navajajo poklice kot so režiser, grafični 
oblikovalec in kostumograf. Tudi učilnica za praktični 
pouk, računalniška učilnica in laboratorij za fiziko in 
kemijo v skladu z usmerjenostjo šole veljajo za sodobno 
opremljene prostore na šoli. Dijaki se na ocenjevanja 
pripravljajo različno dolgo, včasih za pripravo zadostujeta 
dva dneva, včasih pa en teden, da se bolj poglobijo in 
predelajo večjo količino snovi. Pri tem uporabljajo tako 
učbenike, zvezke, stare teste kot različne vaje iz spleta, 
za nekatere predmete nekateri potrebujejo inštrukcije. 
Običajno domače naloge delajo sproti, kar jim vzame do 
ene ure časa na dan.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Dijake na šoli povezuje želja po pomoči drugim ljudem, 
delo na zdravstvenem področju in trdne delovne navade. 
Navedeno vpliva tudi na pozitiven in sodelovalen duh, 
ki vlada na šoli. Prepričal jih je informativni dan, kjer 
so takratni dijaki prepričljivo predstavili program in 
atmosfero, ki jo čutijo tudi danes. Ne počutijo kot številke, 
profesorji cenijo njihov trdi, če le pokažejo voljo do dela, 
ter priskočijo na pomoč, če jo posamezniki potrebujejo. 
Vprašani so posebej pohvalili učiteljice praktičnega pouka, 
ki jih od samega začetka spremljajo in nudijo podporo 

SREDNJA ZDRAVSTVENA IN 
KOZMETIČNA ŠOLA MARIBOR

pri izzivih, kadar se z njimi srečajo. Program je zastavljen 
tako, da je poudarek na strokovnih predmetih. V anketah 
so navedli anatomijo, nego, kozmetologijo, kožne bolezni, 
prvo pomoč in patologijo, ker se učijo sproti. Največ 
uporabljajo svoje zapiske, ki jih dopolnjujejo s snovjo iz 
učbenikov. Te dobijo v učbeniškem skladu, ostalo literaturo 
pa tudi pri starejših kolegih. Šola je urejena, čista, v šolski 
kuhinji pa pripravljajo okusne obroke. Bodočim dijakov 
svetujejo, da se vpišejo, če imajo željo opravljati zdravstveni 
poklic, a morajo biti psihično in fizično pripravljen za delo 
v bolnišnicah in domovih starejših, ter da delajo sproti, saj 
izobraževanje ni lahko.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Dijaki so pohvalili vzdušje na šoli, saj je sproščeno, s 
kolektivom pa imajo pozitivne izkušnje. Profesorji so 
strokovni in podpirajo dijake pri osebnih interesih in jim 
pomagajo, da se vsak izpopolnjuje na področju, ki mu 
leži. Na šoli z večletno tradicijo pouk izvajajo dopoldan. 
Poudarek je na maturitetnih in ekonomskih predmetih, 
ki vprašane dijake veselijo. Nekateri predmeti so tudi 
zahtevnejši pravijo, zato se pri teh trudijo obveznosti urejati 

SREDNJA ŠOLA ZA TRŽENJE IN DIZAJN
sproti, da se snov ne nakopiči. Ti predmeti so matematika 
in tuji jeziki. Dnevno za sprotno delo porabijo od pol do 
ene ure. Pred ocenjevanju snov ponavljajo tri do štiri dni 
v povprečju. Anketirani so pohvalili še šolsko kuhinjo, kjer 
pripravlja okusno malico, lepo opremljene računalničke 
učilnice in spoštljiv odnos med dijaki in profesorji. 
Vrstnikom, ki jih ekonomija zanima svetujejo, da se do 
zaposlenih na šoli se vedejo spoštljivo, so redno prisotni pri 
pouku in sproti opravljajo učne obveznosti.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

PODRAVJE

Ostanite povezani in se prijavite na uporabne info.
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navedenih predmetih, učijo sproti, saj bodo le tako lahko 
sledili pri pouku in pred ocenjevanji hitreje ponovili večjo 
količino snovi. Snov običajno zapisujejo v zvezke, nato si 
z učbeniki pomagajo pri razlagah, ostalo gradivo dobijo 
od starejših prijateljev in na spletu. Kot pozitivna so 
dijaki izpostavili različna tekmovanja, pri katerih aktivno 
sodelujejo in zato dosegajo zavidljive rezultate. Mlajšim 
vrstnikom svetujejo izbrano šolo, če jih računalništvo 
veseli in želijo imeti po zaključku izbran poklic v cenjeni 
in visoko plačani stroki. 

Zanimanje za delo s stroji, urejene delavnice na šoli 
ter odprte možnosti za zaposlitev v strojništvu, kjer je 
vedno potreba po delavcih, so razlogi za vpis vprašanih 
dijakov na Strojno šolo. V prihodnosti bi radi delali kot 
varilci, strojni tehniki, električarji, nekaj se jih bo usmerilo 
verjetno izven stroke, na primer v prevajalstvo ali poklicno 
kolesarstvo. Vzdušje na šoli je super in prijetno, zaradi 
medsebojnega spoštovanja profesorjev in dijakov. Na šoli 
je dejavna dijaška skupnost. Eden izmed top projektov 
je “Go car go“, kjer so izdelovali avtomobile, šola pa ima 
svoj slogan #strojnikismozakon. Po mnenju dijakov so 
na predmetniku izpostavljeni strokovni predmeti in 
matematika, medtem ko jim gredo poleg matematike 
težje še jeziki. Šola ima prenovljeno telovadnico, tehnično 
opremljeno računalniško učilnico in učilnico za praktični 
pouk ter prijetno jedilnico. Če dijaki pri pouku poslušajo 
in delajo domače naloge sproti, lahko pred testi snov 
zgolj preletijo in utrdijo, kar jim vzame do tri dni časa, za 
težje predmete se pripravljajo tudi do pet dni. Učijo se 
tako iz zvezkov, kot učbenikov in delovnih zvezkov, kjer 
rešujejo zanimive vaje za utrjevanje snovi. 

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Dijaki Šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo so 
ocenili, da je vzdušje na šoli pestro, vedno se nekaj dogaja 
in pa ustvarjalno, kar vodjo cenjeni profesorji. Za šolo so 
se odločili, ker je v bližini njihovega doma, so jim tako 
svetovali v družni ali prijatelji, ki so že občutili prijetno 
atmosfero na šoli. Učilnice so sodobno opremljene, 
laboratoriji za kemijo in fiziko, učilnica za zgodovino 
ter računalniška učilnica ima prvovrstno tehnološko 
opremo. Vprašani pravijo, da je poudarek na maturitetnih 
predmetih ter nekaterih strokovnih, težje pa razumejo 
matematiko, pri kateri je ogromno vaj in sprotnega dela. 
Učijo se kampanjsko, običajno pet dni pred ocenjevanjem, 
pri nekaterih predmetih tudi manj, če je predmet manj 
obsežen. Za domače naloge na dan v povprečju namenijo 
pol ure. Literaturo dobijo od starejših kolegov, sami si 
delajo zapiske pri pouku, iz katerih se največ učijo, dodane 
naloge pa poiščejo na spletu. 

Vprašani dijaki Elektro in računalniške šole so mnenja, 
da je šola sodobno opremljena in učilnice ponujajo vso 
potrebno tehnologijo. Slovi po pestrih programih in 
prijaznih profesorjih, ki jih spodbujajo in jim pomagajo 
razumeti snov. Pri ocenjevanju jim pridejo naproti in se 
tudi dogovarjajo za dodatno opravljanje ocenjevanja. 
Dijaki navajajo, da se sicer radi učijo, a so nekateri predmeti 
zahtevnejši, kot na primer slovenščina, matematika in 
angleščina. Bodočim dijakom svetujejo, da se vsaj pri 

ŠOLSKI CENTER PTUJ
Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo
Elektro in računalniška šola
Strojna šola

Vprašani dijaki pravijo, da je vzdušje na šoli prijetno 
in sproščeno. Šola je velika in ima odličen učni načrt, 
ki je usmerjen na strokovne in tehnične predmete ter 
tudi matematiko, ki zaradi zahtevnosti profesorjev 
povzroča dijakom nekoliko izzivov. Pouk sicer poteka 
dopoldan, med 7.30 in 13.00, včasih tudi do 13.45. Za 
vpis na šolo so se dijaki, ki so sodelovali v anketi odločili 
zaradi kakovostnega programa, velikosti šole, poklicne 
usmerjenosti, priporočil bivših dijakov in ker v regiji ni 

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR
Srednja strojna šola

drugih šol s podobno usmeritvijo. Šolo bi priporočili tudi 
ostalim, saj jih bodo učili pošteni in spoštljivi profesorji. 
Bodočim dijakom svetujejo, naj jih pri pouku čim več 
zanima, naj postavljajo vprašanja in črpajo znanje, saj 
lahko veliko pridobijo, če so pripravljeni vložiti nekaj 
truda. Vprašani dijaki pravijo, da pri določenih predmetih 
domačih nalog ni, drugje pa jim sprotne naloge vzamejo 
manj kot pol ure dnevno. Za teste se običajno učijo 
kampanjsko, pri tem uporabljajo zvezke, učbenike, 
rešujejo stare teste in vaje iz delovnega zvezka, ter snov 
ponovijo bodisi s sošolci bodisi sorodniki.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Največja motivacija za vpis na Škofijsko gimnazijo Antona 
Martina Slomška je bil inovativni razred, kjer so dijakom 
obljubili tablice in pestro izbiro izletov. Vzdušje na šoli je 
super, sproščeno, profesorji pa prepoznajo napor  dijakov, 
se jim zato prilagajajo in jim po potrebi pomagajo. 
Dijakom je na voljo kopica obšolskih dejavnosti, imajo 
animatorsko skupino, pevski zbor, igranje različnih 
inštrumentov, organizirani so duhovni vikendi. Šolo 
obdaja sproščujoča narava, v bližini lahko opazujejo celo 
konje. Pouk je dopoldanski, na urniku pa imajo pogosto 

ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA ANTONA 
MARTINA SLOMŠKA

blok ure. Več poudarka je na maturitetnih predmetih. 
Učbenike si dijaki lahko sposodijo v učbeniškem skladu, 
stare teste in zvezke dobijo pri svojem botru, to je tutor 
dijakov, ki posameznike vodi od prvega letnika naprej. 
Vprašani dijaki se učijo od treh dni do enega tedna pred 
ocenjevanji, vsakodnevno delajo domače naloge, ki 
terjajo do eno uro na dan. Učijo se s pomočjo različnih 
gradiv, največ iz lastnih zapiskov in učbenikov. Snov 
včasih utrjujejo s sošolci ali družinskim članom, nekateri 
se poslužujejo še inštrukcije za določene predmete. Po 
poklicu bi bili radi vprašani dijaki zdravniki, psihologi, 
socialni delavci in mikrobiologi.

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

Vprašani dijaki cenijo, da jih šola uči življenjskih situacij, 
podpira športnike in ponuja kakovosten učni program. 
Poudarek je na matematiki, ekonomiji in gospodarstvu, 
fizike pa nimajo. Opravljajo lahko javnoveljavne izpite 
(DSD). Vzdušje na šoli je na splošno spodbudno, predvsem 
zaradi naklonjenosti profesorjev. Ti so prilagodljivi, znanje 
podajajo na zanimiv način, tudi če je snov morda kdaj 
suhoparna ter nudijo podporo dijakom, ki potrebujejo 
pomoč pri dodatnem učenju. Na urah si snov zapisujejo v 
zvezke, ki jih doma tudi dopolnijo po potrebi, ko rešujejo 

EKONOMSKA ŠOLA CELJE
Gimnazija in srednja šola

domače naloge. Večina se jih uči sproti, a vedno ponavljajo 
snov bolj intenzivno pred ocenjevanji. Pri učenju si 
pomagajo z učbeniki, ki jih dobijo v učbeniškem skladu 
in gradivom starejših kolegov. Pouk začenjajo ob 7.10, 
traja do 13.15 ali 14.05. Kot prednosti so dijaki izpostavili 
tudi strokovne ekskurzije, potovanja in izmenjave v tujini, 
ki so idealna priložnost za spoznavanje novih prijateljev 
in življenja na svojem. Izpostavili so še šolski fitnes in 
podporo, ki jo šola nudi aktivnim športnikom. Poleg 
navedenega pa bodočim dijakom svetujejo vpis, če jih je 
učni načrt pritegnil oziroma želijo v prihodnosti opravljati 
poklice, povezane z ekonomijo.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Že na informativnih dnevih Srednje zdravstvene in 
kozmetične šole Celje je vprašane dijake prepričalo 
prijetno učno vzdušje, prijaznost profesorjev, velikost 
in odprtost šole ter učni program, ki vsebuje veliko 
praktičnega dela. Dijaki so mnenja, da je to šola za 
življenje. Šola, ki ti da možnost, da pomagaš drugim in ti 
preda strokovno znanje, da se lahko uveljaviš v svojem 
poklicu: naj bo to poklic medicinske sestre, fizioterapevta, 
radiologa ali babice. Strokovnim predmetom, katerim šola 
daje večji poudarek, je treba nameniti več natančnosti, 

SREDNJA ZDRAVSTVENA IN 
KOZMETIČNA ŠOLA CELJE

saj vsebujejo obsežno terminologijo, ti predmeti so 
dijakom zato zahtevnejši. Mednje sodijo npr. anatomija, 
mikrobiologija in zdravstvena nega. Nekateri dijaki vsak 
dan poleg opravljanja domačih nalog, doma ponovijo 
tekočo snov. Pred ocenjevanji se učijo bolj intenzivno, za 
večino predmetov zadostuje pet dni učenja prej, strokovne 
predmete je po mnenju sodelujočih smiselno utrjevati že 
sproti. Učbeniki so dijakom na voljo v učbeniškem skladu, 
zvezke, stare teste in druge zapiske lahko pridobijo pri 
starejših kolegih. Dijaki so kot pozitivne stvari izpostavili 
korekten odnos s profesorji, šolski radio, televizijo, zabavne 
športne dneve in poučne interesne dejavnosti, jedilnico na 
prostem ter založeno šolsko knjižnico.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

SAVINJSKA

Ostanite povezani in se prijavite na uporabne info.
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Na šoli je organiziran učbeniški sklad in izmenjava 
rabljenega gradiva, pravijo sodelujoči v anketah, kjer 
lahko dobijo literaturo od starejših generacij. Pri pouku, 
ki traja običajno od 7.10 do 15.10, dijaki pripravljajo svoje 
zapiske, iz katerih se večina uči. Doma rešujejo naloge ter 
ponovijo snov v pol do eni uri. Pred ocenjevanji namenijo 
učenju več časa, v povprečju tri do pet dni, kar je odvisno 
od predmeta in njegove težavnosti. Poudarek je na 
maturitetnih predmetih, zato so se tudi vprašani dijaki 
vpisali na gimnazijo. Med nepriljubljene predmete sodita 

I. GIMNAZIJA V CELJU
latinščina in nemščina. Na informativnih dnevih so občutili 
dobro vzdušje, a profesorji vseeno zahtevajo znanje, kar jim 
pomaga na maturi doseči vrhunske rezultate. Če ima kateri 
od dijakov izzive z učenjem, se lahko obrne na kolegialne 
sošolce ali profesorje, ki stiske dijakov razumejo in jim jih 
pomagajo reševati. Vprašani pravijo, da si v prihodnosti 
želijo opravljati zanimive poklice, a si želijo najprej študij 
nadaljevati na fakulteti. Svoje interese spoznavajo in 
poglabljajo pri obšolskih aktivnostih. Izvaja se kulturno 
društvo, pevski zbor, dijaška skupnost in še drugi različni 
krožki, ki vsakemu ponujajo nekaj zanimivega.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Šola daje poudarek klasičnim maturitetnim predmetom 
ter strokovnim modulom, kjer je več praktičnega pouka, 
so povedali dijaki. Šola slovi po pouku v naravi – učilnici 
na prostem, po lastnem urejenem parku, vrhunskih 
dosežkih na tekmovanjih, ustvarjalnosti in barvitosti. 
Vprašani pojasnijo, da gre za zabavno in raznoliko šolo, 
na kateri se prijetno počutijo. Vzdušje na šoli je lahkotno, 
skrbno, v odnosu pa ni čutiti strogosti in vzvišenosti, saj 
je šola majhna in se dijaki in profesorji med seboj dobro 
poznajo. Za vpis na šolo so dijake prepričali naslednji 

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

razlogi: videz šole, priporočila prijateljev, bogat učni načrt 
in urniki ter veselje do opravljanja bodočih poklicev kot so 
npr. cvetličar, vrtnar, ilustrator, notranji oblikovalec, učitelj 
likovnega pouka ali fotograf. Pouk na šoli običajno poteka 
med 7.50 in 14.00. Imajo sodobno opremljene učilnice za 
praktični pouk, računalniške učilnice in jedilnico. Večina 
vprašanih se uči sproti, tudi domače naloge naredijo 
vsak dan po šoli ali zvečer, nato snov pred ocenjevanji še 
utrdijo ter po potrebi nadgradijo z drugim gradivom, ki ga 
najdejo na spletu. Pri tem si pomagajo z učbeniki, ki si jih 
izposodijo v knjižnici, pri sošolcih ali starejših dijakih pa 
dobijo rabljene učbenike in stare teste. Večina se jih sicer 
najraje uči iz svojih zvezkov, manj iz učbenikov, nekateri 
za dodatno razlago poiščejo inštrukcije.

  ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Dijaki so prijetno vzdušje na šoli začutili že na informativnih 
dnevih, dodatno pa so jih za vpis prepričala še mnenja 
starejših kolegov, učni program ter posvečanje šole 
glasbenim obšolskim dejavnostim. Pouk na gimnaziji 
poteka med 7.00 in 14.00, včasih končajo že ob 13.10. 
Maturitetni predmeti so tisti, na katerih je poudarek, po 
pouku pa imajo večjo težo glasbene dejavnosti. Imajo 
zelo aktiven pevski zbor, prirejajo dobrodelne koncerte 
in prireditve. Vprašani dijaki šolo opišejo s stavkom 
“enostavno drugačni”. Imajo zabavno, a hkrati strokovno 

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
vzdušje. Profesorji nimajo vzvišenega odnosa do dijakov, 
ampak z njimi sodelujejo in jim pomagajo pri premagovanju 
ovir. Več dijakovi izpostavlja težavnost slovenščine, kjer je 
ogromno snovi, ter matematike, kjer profesorji zahtevajo 
razumevanje in veliko računanja. Dijaki se sicer učijo nekaj 
dni pred testom, sproti pa utrjujejo znanje z domačimi 
nalogami. Šola v začetku leta organizira sejem rabljenih 
učbenikov, ki jih dijaki uporabljajo kot gradivo za pripravo 
na ocenjevanje, poleg zvezkov, starih testov, domačih 
nalog in vaj, ki jih najdejo bodisi v delovnem zvezku bodisi 
na internetu.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Na Gimnaziji Lava pouk poteka vedno dopoldne, nato 
potekajo številne obšolske dejavnosti, kot so aktiven pevski 
zbor in zanimive prireditve, ki ustvarjajo pestro atmosfero v 
šoli. Dijaki pravijo, da so tesno povezani s sošolci in ostalimi 
dijaki, imajo spoštljiv in skoraj prijateljski odnos s profesorji. 
Predmetnik je bolj ali manj osredotočen na vse predmete. 
Vprašani dijaki navajajo kot težje različne predmete, saj 
vsakemu določeno področje ne leži, bodisi naravoslovno 
bodisi družboslovno. Dijaki so pohvalili redno obnavljanje 
učilnic in laboratorijev, številne ekskurzije po svetu, 
napovedano spraševanje in urejeno knjižnico. Učijo se 
sicer bolj kampanjsko, nekaj dni pred ocenjevanji. Snov si 
preberejo v zvezkih, učbenikih, rešijo stare teste ali snov 
utrjujejo z reševanjem vaj. Šola slovi po svojem geslu 
#popLAVAznanja, saj svojim dijakom z visokim nivojem in 
dobrimi predavatelji omogoča zavidljive uspehe na maturi 
ter trdno podlago za nadaljnji študij. V prihodnosti si dijaki 
želijo opravljati poklice kot so odvetnik, psihoterapevt, 
policist, mizar in raziskovalec na področju geografije.

Vpis na Srednjo šolo za gradbeništvo in varovanje 
okolja bi sodelujoči dijaki priporočili vsem, ki jih zanima 
okolje. Pravijo, da se na šoli zabavajo, vlada pozitivno in 
veselo vzdušje, saj profesorji niso strogi in imajo do dijakov 
zgleden odnos. Na šoli pouk poteka samo v dopoldanskem 
času, običajno s šolo začnejo ob 8.00 in končajo 13.45. 
Menijo, da je več poudarka na strokovnih predmetih zaradi 
česar ne preseneča dejstvo, da ima šola tehnično popolno 
opremljene učilnice za praktični pouk, laboratorije za fiziko 
in kemijo ter računalniške učilnice. Vprašani dijaki so mnenja, 
da je šola na sploh urejena, všeč jim je, da imajo na voljo 
obiske podjetij, dobro založeno knjižnico ter napovedane 
teste in spraševanja, na katere se včasih začnejo pripravljati 
manj kot en dan prej, včasih jim je tudi teden dni premalo za 
pripravo. Težavnost predmetom pripisujejo zaradi količine 
snovi in števila pripomočkov iz katerih se je treba učiti. Snov 
ponavljajo včasih skupaj s sošolci, nekateri z inštruktorji, 
drugi cza zapiske in stare teste prosijo starejše dijake. 

Vsi vprašani dijaki Srednje šole za kemijo, elektrotehniko 
in računalništvo si želijo v prihodnosti delati v stroki, 
opravljali bi poklic programerja, elektrotehnika, razvijalca 

ŠOLSKI CENTER CELJE
Gimnazija Lava
Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja 
Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in 
računalništvo
Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko
Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in 
medije

programske opreme, kemika ali se usmerili v laboratorijsko 
biomedicino. Za vpis na šolo so se odločili zaradi zanimanja 
za svojo smer in širokih možnosti zaposlitve po končani 
šoli. Laboratoriji in oprema v prostornih učilnicah, obsežna 
šolska knjižnica in ugled šole so na visokem nivoju. Vzdušje 
na šoli je polno energije, profesorji so komunikativni, do 
dijakov imajo prijazen in spoštljiv odnos. Pri pouku, ki traja 
običajno od 7.10 do 13.34, se vprašani dijaki trudijo slediti, 
doma sproti opravljajo domače naloge. Pred testi se še 
dodatno učijo, za nekatere predmete en dan, za druge tudi 
do pet dni. Nekateri se učijo večinoma iz zapiskov, drugi 
več iz učbenikov, zraven rešujejo še dodatne naloge, ki jih 
najdejo v delovnih zvezkih ali na spletu ter ponovijo vaje. 
Medtem ko je poudarek bolj na strokovnih predmetih, 
dijakom več težav delajo trije splošni maturitetni predmeti. 

Med pozitivne točke Šole za storitvene dejavnosti in 
logistiko dijaki uvrščajo strokovnost predmetnika in 
profesorjev, odnose med dijaki, prostorne delavnice, učne 
plakate na stenah, atelje, ter dopuščanje svobodnih idej in 
likovnega izražanja. Dijaki imajo možnost izbiranja ekskurzij, 
sodelujejo na modnih revijah, šola pa slovi po projektu 
Frajerji migamo. Pouk na šoli poteka najkasneje do 14.10, 
začenja se 7.10. Več vprašanih dijakov meni, da so zahtevni 
jeziki, drugi so izpostavili naravoslovne predmete. Svetujejo, 
da se na šolo vpišejo le tisti, ki jih smer zanima, ne le zaradi 
iskanosti poklicev, ki jih z izobraževanjem pridobijo, saj 
je redno sodelovanje in delo pri pouku bistveno. Pripravi 
na teste namenijo od dva do pet dni, v povprečju. Večina 
vprašanih dijakov se uči iz zapiskov, ki si jih med sabo 
izmenjajo, učbenike dobijo v trgovini ali učbeniškem skladu, 
stare teste in zvezke od svojih predhodnikov. 

Za vpis na Srednjo šolo za strojništvo, mehatroniko 
in medije so vprašane dijake prepričali različni razlogi: 
predstavitev na informativnih dnevih, sodobna oprema, 
možnosti zaposlitve po končani šoli, večinoma pa zanimanje 
za praktični pouk in strokovne predmete. Dijaki so motivirani, 
pri praktičnem pouku se zabavajo in radi sodelujejo pri 
različnih interesnih dejavnostih. Vprašani dijaki bodočim 
vrstnikom svetujejo sodelovanje pri projektih, možnosti 
je na voljo veliko, če le pokažejo zanimanje in so pri tem 
komunikativni. Tako lahko spoznajo vrstnike, s katerimi v 
prihodnosti na poklicni poti morda vzpostavijo sodelovanje. 
Šola ima moderno opremljene učilnice za praktični pouk, 
telovadnico, fitnes, bogati knjižnico in računalniške učilnice. 
Všeč jim je tudi urnik, ki poteka med 7.10 in 13.45 ter strokovni 
predmeti. Domače naloge določen dan vzamejo le pol ure, 
sicer največ do ene ure, za teste se vprašani dijaki učijo 
povprečno tri dni. Pri nekaterih predmetih se učijo sproti, 
pri drugih kampanjsko, iz zvezkov, z delanjem vaj bodisi iz 
delovnega zvezka bodisi iz starih testov.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Šolo krasi slogan: “Šola za znanje, smeh in sanje”. Znana je 
po vrhunskih športnikih, prirejanju muzikalov ter po optikih 
in steklarjih, za katere so na voljo tudi visoke štipendije. 
Odnos profesorjev do dijakov je kolegialen, profesionalen 
in korekten. Urnik je po mnenju dijakov solidno sestavljen, 
običajno traja med 7.30 in 14.05. Vprašani dijaki so pohvalili 
vzdušje na šoli, ki je sproščeno, domače in svobodno, 
napovedano ocenjevanje pri vseh predmetih, izbiro 
prostočasnih vsebin, projektov in ekskurzij ter majhnost 

ŠOLSKI CENTER ROGAŠKA SLATINA šole zaradi katere se posledično dijaki tako med seboj, kot 
s profesorji dobro poznajo in delujejo povezano. Največji 
poudarek v učnem načrtu je na maturitetnih in strokovnih 
predmetih, med njimi so vprašani izpostavili kot zahtevnejše 
slovenščino, matematiko in tuje jezike. Večina sodelujočih 
pravi, da se učijo do tri dni pred testom, celotne snovi jim 
običajno ne uspe predelati sproti, zato se učijo takrat ko je 
treba, nekaj dni pred spraševanji ali kontrolnimi nalogami. Po 
poklicu si vprašani dijaki želijo postati zdravniki, ekonomisti, 
optiki, profesorji športne vzgoje ali finančni svetovalci.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Gimnazija dijakom ponuja sproščeno učno vzdušje, 
saj se dijaki med seboj dobro poznajo in se povezujejo. 
S profesorji radi sodelujejo, saj so razumevajoči, 
potrpežljivi in prilagodljivi. Vprašani dijaki menijo, da 
si popolnejšega odnosa s profesorji, znotraj razreda ali 
z drugimi generacijami, ne bi mogli želeti. Šolo toplo 
priporočajo vsem bodočim dijakom, ki cenijo tesne 
odkrite odnose in tistim, ki morda še niso odločeni kaj si 
želijo postati po poklicu v prihodnosti, zato je zanje prava 
izbira gimnazijski program. Šola nudi zanimive in poučne 
izmenjave, izobraževalne izlete in strokovna potovanja 
po Sloveniji in v tujino. Kot pozitivno so vprašani navedli 
tudi sodobno opremo šole, avtošolo ter kavč in avlo, 
kjer se dijaki radi družijo s svojimi prijatelji. Poudarek pri 
predmetih je na slovenščini, matematiki in angleščini, kot 
manj priljubljene predmete so vprašani dijaki izpostavili 
denimo nemščino, matematiko in sociologijo. Ocenjujejo, 
da je težavnost predmetov odvisna tako od profesorjev, 
kot od posameznega dijaka in njegove želje po znanju 
in sodelovanju. Več sodelujočih v anketiranju se ima v 
prihodnosti namen usmeriti v zdravstvene prakse, drugi 

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

želijo postati revizorji, programerji, kineziologi ali o 
izbiri poklica še razmišljajo. Za učenje dijaki kombinirajo 
uporabo različnih učnih gradiv, od zapiskov iz zvezkov, 
učbenikov, ki si jih izposodijo v učbeniškem skladu, do 
pregledovanja nalog iz spleta ali v zaključnih letnikih iz 
starejših maturitetnih pol.

Bližina šole, lokacija šole v prijetnem okolju, zanimanje za 
poklic in zanimiv predmetnik so razlogi za vpis sodelujočih 
dijakov na Srednjo poklicno in strokovno šolo Zreče. 
Pouk začnejo običajno ob 7.15, konča se med 12.30 in 
14.15. Predmetnik ima največ poudarka na strokovnih in 
maturitetnih predmetih. Težji predmeti so sicer odvisni 
od izbrane smeri, a ima večina več izzivov pri matematiki 
zaradi narave in obsega snovi ter zahtevanega nivoja 
znanja. Drugi so izpostavili kot zahtevnejše predmete 
še strojništvo, ekonomijo in podjetništvo. Po mnenju 
vprašanih dijakov šola izvaja kakovosten program, slovi 
po svojih naprednih napravah v praktičnih učilnicah, po 
domačnosti, dolgoletni tradiciji in sodelovanju z lokalno 
skupnostjo. Ne preseneča dejstvo, da je vzdušje na šoli 
zato izjemno pozitivno, mirno. Dijaki se imamo preprosto 
fajn, so povedali izpolnjevalci anket. Večina se trudi 
učiti sproti, kolikor jim to dopušča čas in popoldanske 
aktivnosti, da se jim snovi ne kopiči, tako jo hitreje pred 
ocenjevanji ponovno predelajo in utrdijo s pomočjo 
zapiskov in nalog. Snov dopolnijo z razlagami v učbenikih 
ter rešujejo stare teste. Vsakodnevno rešujejo domače 
naloge, za katere porabijo v povprečju do ene ure.
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Na Elektro in računalniški šoli so vprašani dijaki kot 
pozitivne točke izpostavili obsežen praktični pouk, 
urejeno notranjost šole ter njene okolice, spodbudno 
vzdušje, številne aktivnosti in zanimiv projektni teden. 
Šola deluje kot skupnost, v kateri imajo profesorji z dijaki 
prijateljski odnos. So izjemno razumljivi, hkrati svoje 
znanje predajajo kakovostno in strokovno. Pouk poteka 
v dopoldanskem času, večinoma med 8.00 in 14.35. 
Nekaterim vprašanim dijakom se zdi, da je poudarek na 
praktičnih predmetih, drugi pravijo, da profesorji več teže 
polagajo na splošne predmete. Med zahtevnejše sodijo 
strojniška praksa, kemija in slovenščina. Dijaki si učbenike 
sposodijo v učbeniškem skladu ali od starejših vrstnikov. 
Večina si sproti pri pouku pripravlja urejene zapiske, da 
lahko pred ocenjevanjem snov enostavno ponovijo in 
utrdijo. Za boljšo pripravljenost na teste ponovijo naloge 
iz delovnih zvezkov, rešujejo dodatne vaje iz interneta ter 
stare teste. Običajno se začnejo učiti dva ali tri dni prej, 
pri obsežnejših predmetih pa en teden prej. Po pouku 
naredijo domače naloge v povprečju prej kot v eni uri, 
nato pa jim ostane čas tudi za druženje s prijatelji.

ŠOLSKI CENTER VELENJE
Elektro in računalniška šola
Gimnazija
Šola za storitvene dejavnosti
Šola za strojništvo, geotehniko in okolje

Vprašani dijaki bi šolo priporočili vsem, ki cenijo 
tradicionalno slovensko vzdušje, si želijo obravnavati teme, 
kot so zdrava prehrana in pravilne tehnike v kmetijstvu 
ter tistim, ki jih zanimajo strokovni programi. Sami so se 
za vpis odločili zaradi zanimivega predmetnika, sodobne 
mehanizacije na šoli in poklica, ki jih zanima. Pouk na šoli 
poteka v dopoldanskem času, med 7.15 in 12.40 ali 13.20. 
Dijaki so kot prednost ocenili še izgled šole, urnik ni natrpan 
ter domačo atmosfero, saj imajo super odnose s profesorji 

ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR
Srednja poklicna in strokovna šola

in sošolci. Dejstvo je, da šola izvrstno povezuje teorijo s 
prakso, tako dijaki pridobijo izkušnje tako s kmetijstvom 
kot živinorejo. Angleščina, matematika, slovenščina in 
programi, povezani s stroko, kot je npr. živilstvo, so tisti na 
katere profesorji dajejo poudarek. Vzdušje na šoli so dijaki 
opisali kot motivirano za kmečka opravila in preprosto. 
Učijo se dva do pet dni pred testi, tisti, ki želijo višje ocene, 
pa se pripravljajo na pouk sproti. Naredijo si svoje zapiske, 
ponavljajo domače naloge, za določene predmete v roke 
vzamejo še učbenik, naredijo dodatne vajo v delovnih 
zvezkih, ali jim zapleteno vsebino dodatno pojasnijo 
inštruktorji.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Vpis na šolo bi dijaki priporočili vsem, ki jih veselijo 
kuhanje, strežba in jeziki. Bodočim dijakom priporočajo 
poslušanje in sodelovanje pri pouku, sprotno učenje, hkrati 
pa jim priporočajo, da se vpišejo na program Erasmus+ 
in sodelujejo pri projektih, da bodo lahko izkusili čare, 
ki jih ponujajo srednješolska leta. Vzdušje je po mnenju 
sodelujočih v anketi izjemno, dijaki s profesorji radi 
sodelujejo, šola prinaša mnogo praktičnega znanja, veliko 
je šolskih tekmovanj, na voljo imajo vrhunsko hrano, kot 
se spodobi glede na njihovo stroko. S poukom začenjajo 

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN 
TURIZEM CELJE

ob 7.00, včasih končajo že ob 12.00 ali 13.00. Tuji jeziki, 
matematika in slovenščina so največkrat izpostavljeni 
kot težji predmeti, predmetnik sicer sloni na praktičnih 
strokovnih predmetih. Za večino testov se vprašani dijaki 
pripravljajo dva do tri dni, včasih potrebujejo tudi več časa 
za pripravo, na primer do tedna dni časa. Domače naloge, ki 
jih delajo sproti, jim vzamejo včasih pol ure, včasih pa tudi 
dve uri na dan. Večina dijakov se uči tako iz učbenikov kot iz 
zapiskov, za dodatno pomoč so jim na voljo tudi praktične 
naloge za utrjevanje snovi. Šola ima po mnenju vprašanih 
dijakov dobro opremljene prostore, predvsem laboratorij 
za fiziko in kemijo, jedilnico in telovadnico.
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Vpis na Gimnazijo bi vprašani dijaki priporočili tistim, ki 
se še niso odločili, kam bi se vpisali, iščejo pa kakovosten 
splošen program ter so se pripravljeni sproti učiti. 
Svetujejo jim, da so razumevajoči do svojih sošolcev in z 
njimi stkejo prijateljske odnose, saj bodo le tako začutili 
prijetno in pozitivno vzdušje, ki vlada na šoli. Šola slovi 
po najboljši izobrazbi na umetniško-zgodovinskem in 
glasbenem področju ter doseganju izjemnih dosežkov na 
tekmovanjih. Prepoznavna je že sama arhitektura stavbe, 
dijaki so jo opisali kot “hram znanja”. Profesorji so izjemno 
razumevajoči in kadar dijak potrebuje pomoč, vedno 
priskočijo z dodatno razlago ali pogovorom. Urnik na 
šoli je izmeničen, začne se lahko že ob 7.10, občasno pa 
konča šele ob 17.00. Predmeti, ki jih je največ vprašanih 
dijakov izpostavilo kot zahtevnejše, so matematika, 
nemščina in slovenščina, predvsem zaradi obsežne snovi. 
Na teste se vprašani dijaki v povprečju pripravljajo do 
pet dni, pri težjih predmetih tudi več kot teden dni pred 
ocenjevanjem. Za sprotno učenje jim včasih zmanjka 
časa, a še vedno naredijo vsak dan sproti domače naloge. 

Na Šolo za strojništvo, geotehniko in okolje so se 
vprašani dijaki vpisali zaradi zanimanja po strokovnih 
predmetih, na katerih je poudarek v učnem načrtu, zaradi 
štipendije, opremljenosti šole s sodobnimi napravami in 
pripomočki ter bližine šole njihovemu domu. Vsem, ki se 
bodo vpisali na šolo svetujejo, naj poslušajo profesorje 
in redno opravljajo šolske obveznosti. Šola slovi po 
strokovnih profesorjih, kakovostni praksi, lepi okolici in 
uspešnosti svojih dijakov. Anketirani pravijo, da je šola 
“mavrica znanja”. Pouk poteka v dopoldanskem času, 
največkrat začnejo ob 8.00, končajo okoli 15.00. Angleščina 
in matematika sodita med zahtevnejša predmeta, zato 
skušajo pri pouku čim več sodelovati in se sproti učiti. 
Sicer se intenzivno učijo pred ocenjevanji, odvisno od 
obsega predmeta, ko si vzamejo dva do sedem dni, da 
učno snov ponovno predelajo in si jo zapomnijo. Najraje 
se dijaki učijo iz zapiskov in rešujejo različne vaje. Veliko 
si zapomnijo, če snov ponovijo s sošolci, člani družine ali 
inštruktorjem. Po poklicu vprašani dijaki želijo postati 
rudarji, avtoserviserji, strojni tehniki, avtomehaniki, 
policisti, inštalaterji strojnih inštalacij, kriminalisti ali 
mehatroniki-operaterji.

Šola za storitvene dejavnosti daje poudarek na 
maturitetnih in strokovnih predmetih so povedali 
vprašani dijaki. Pri pouku je red, a se sicer na šoli zabavajo. 
Splošno vzdušje je pozitivno, saj imajo na voljo pestro 
izbiro krožkov in ekskurzij po Sloveniji in v tujino, 
tako spoznavajo različne interese, ki jih bodo morda 
v prihodnosti razvijali. Dijaki so omenili, da imajo več 
izzivov pri predmetih, kot so matematika, nemščina ter 
naravna in kulturna dediščina, ker zajemajo obsežno snov, 
zato se skušajo učiti sproti. Domače naloge jim vzamejo 
v povprečju pol ure na dan. Pred testi in spraševanji, 
predvsem za zahtevnejše predmete, se učijo okoli enega 
tedna prej, s pomočjo učbenikov in zapiskov. Bodočim 
dijakom, ki se bodo vpisali, svetujejo naj se vključijo v 
različne šolske dejavnosti, da bodo pridobili kar največ 
znanja in izkušanj za življenje. 

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

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO
Srednja šola in gimnazija

Dijaki so se na srednjo šolo vpisali zaradi širokega nabora 
programov z obilico praktičnega pouka, bližine njihovemu 
domu in privlačne lokacije v naravi izven mesta. Eko šola 
je namenjena grajenju strokovnega znanja na prostem, 
na urejenih deloviščih. Bodočim dijakom svetujejo, da 
se odločijo za tisto smer, ki jih zanima in veseli, saj bodo 
lahko srkali kakovostno praktično znanje od strokovnih 
profesorjev. Ti imajo z dijaki odprt in razumevajoč odnos. 
Pouk začenjajo ob 7.20, končajo običajno do 13.40. Menijo, 
da je poudarek na strokovnih predmetih, slovenščini, 
angleščini in matematiki, pri navedenih predmetih je treba 
vložiti več truda, saj sodijo med obsežnejše predmete. Pred 
testi se učijo od dva dni do enega tedna tako, da ponavljajo 
obravnavano snov in vaje. Nekateri večkrat ponavljajo snov 
s sošolci, s katerimi poiščejo dodatne naloge tudi na spletu. 
Vprašani dijaki so kot prednosti šole izpostavili naravno 
okolico šole z živalmi, terenske vaje, sodobno opremljene 
laboratorije in učilnice za praktični pouk.

Vprašani dijaki gimnazijskega programa ocenjujejo, 
da je poudarek na naravoslovnih predmetih, ki so 
zahtevnejši zaradi obsega snovi, pa tudi ne razumejo 
vedno vseh obravnavanih tem. Nekateri imajo izzive z 
angleščino, predvsem če imajo slabo podlago iz osnovne 
šole ali jim ne leži. Bodočim dijakov svetujejo, da delajo 
sproti, predvsem pri matematiki. Za učenje uporabljajo 
učbenike, ponavljajo zapiske in rešujejo vaje iz delovnih 
zvezkov. V povprečju potrebujejo pred preverjanji znanja 
tri do pet dni, da se naučijo za posamezen predmet. Pouk 
začenjajo ob 7.20 in končajo po navadi ob 13.40, odvisno 
koliko ur imajo. Šola izvaja različne ekskurzije, ki so vsako 
leto v drugi državi, podpira nadarjene dijake z dodatnimi 
izobraževanji, tabori in pripravo na tekmovanja. Specifika 
šole je sprejem novincev, ki je organiziran kot »igre brez 
meja«, kar novincem omogoči, da se enostavno vklopijo 
v izobraževalni proces in spoznajo ostale dijake. Šola ima 
organiziran prevoz in svojo trgovino. Bodočim dijakom 
priporočajo vpis tudi zaradi navdušujoče atmosfere 
na šoli, poštenih in prijaznih profesorjev ter pozitivno 
naravnega okolja.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

  v petek, 11. februarja 2022
                     ob 9. in 15. uri
v soboto, 12. februarja 2022
                               ob 9. uri
                               Vabljeni!

GIMNAZIJA JESENICE

Na Gimnazijo Jesenice so se dijaki vpisali zaradi bližine 
njihovemu domu, njene majhnosti in spodbudnih priporočil 
prijateljev in znancev. Skozi leta izobraževanja so ugotovili, 
da je sicer zahtevna, a bo njihovo znanje na maturi zato 
obsežno, temeljito in kakovostno. Pri pouku, ki običajno 
poteka med 7.40 in 14.05, aktivno sodelujejo, profesorji 
jih k razmišljanju in spraševanju spodbujajo s pestrimi 
nalogami. Imajo napovedana ustna spraševanja, na katera 
se pripravljajo nekaj dni prej, odvisno od obsežnosti 
predmeta. Pred zahtevnejšimi testi ali spraševanjem se 
učijo v povprečju od tri do pet dni. Anketirani dijaki imajo 

največ izzivov z naravoslovnimi predmeti, predvsem fiziko 
in matematiko, sicer so večinskega mnenja, da učitelji dajejo 
enak poudarek na vse predmete. Šolo bi priporočili bodočim 
vrstnikom, saj je vzdušje na šoli motivirano, zaradi majhnosti 
šole se med seboj poznajo in delujejo bolj povezano, si 
med seboj izmenjujejo zapiske in se skupaj učijo. Učbenike 
dobijo na izposojo v založeni knjižnici, ali jih dobijo od 
starejših prijateljev. Pozitivno so ocenili okusno pripravljene 
malice, bonuse pri športni vzgoji in izjemno profesionalen 
odnos profesorjev. Gimnazija odpira široke možnosti za 
nadaljevanje izobraževanja, menijo vprašani, a svarijo, naj se 
bodoči dijaki pripravijo na vestno učenje, da bodo dosegali 
odlične rezultate, nabrali izkušnje in osebno napredovali. 

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA 
ŠOLA RADOVLJICA

Vprašani dijaki Ekonomske gimnazije pravijo, da na 
šoli vlada mirno, a motivirano vzdušje, kjer lahko dijaki 
osvojijo kakovostno podlago za življenje. Odnosi med 
dijaki in profesorji so korektni in prijateljski hkrati, saj 
jim ti radi priskočijo na pomoč, kadar jo potrebujejo 
tako na učnem kot na osebnem področju. Pouk običajno 
poteka od 8.00 do najkasneje 14.00. Dijaki na dan 
porabijo približno od pol do ene ure za domače naloge 
in ponavljanje tekoče obravnavane snovi. Povedo sicer, 
da je učenja precej pri zahtevnejših predmetih, zato 
tudi bodočim dijakom svetujejo sprotno opravljanje 
obveznosti. Največji poudarek na gimnaziji imajo 
maturitetni predmeti, menijo dijaki, več izzivov pa imajo 
z naravoslovnimi. Pred ocenjevanji se učijo v povprečju 
tri dni, odvisno od obsega snovi pri posameznem 
predmetu in zanimanja vsakega posameznika. Za učenje 
največ uporabljajo lastne zapiskov, ki jih urejajo sproti 
pri urah, nato jih doma dopolnijo. Snov predelajo tudi 
iz učbenikov, ki si jih izposodijo v knjižnici. Pred testi 
nekateri ponavljajo snov s sošolci.  

Za vpis na šolo je večino vprašanih dijakov prepričala 
bližina šole njihovemu domu ter sama smer Ekonomski 
tehnik z zanimivim učnim načrtom. Dijaki pri pouku 
aktivno sodelujejo, doma se učijo iz lastnih zapiskov, 
nalog iz spleta in učbenikov, ki jih dobijo v učbeniškem 
skladu. Sejma rabljenih učbenikov šola nima. Količina 

učenja je odvisna od zahtevnosti predmeta. Za 
zahtevnejše predmete se učijo sproti, za nekatere 
zgolj nekaj dni pred testom. Za težje predmete na 
smeri ekonomski tehnik veljajo strokovni predmeti 
ter matematika, na njih pa je tudi največji poudarek. 
Vprašani so pohvalili sodobno opremljene učilnice, 
predvsem računalniško učilnico ter učilnico za praktični 
pouk. Če bi dijaki ponovno izbirali šolo, bi izbrali prav 
to, saj čutijo prijetno atmosfero, kjer so prijazno sprejeti, 
profesorji so odkriti in razumevajoči, kar zelo pozitivno 
vliva na njihov odnos in razpoloženje pri učnih urah.  

Medijska tehnika je program, po katerem šola slovi, 
zato vprašani dijaki priporočajo bodočim vrstnikom da 
se vpišejo, če jih smer veseli, ponuja namreč odlično 
podlago na medijskem področju. Šola je tehnično 
popolnoma opremljena, profesorji so izjemno korektni 
in prilagodljivi. Vprašani dijaki so pohvalili tudi okusno 
malico ter ugodno razporejene predmete na urniku, tako 
da nimajo težjih predmetov skupaj. Pouk poteka med 
8.00 in 13.10, občasno imajo tudi preduro, ali se pouk 
podaljša do 14.00. K vpisu na šolo je vprašane dijake 
pritegnila želja po znanju o fotografiranju ter urejanju 
videov, šola pa ponuja ravno to, saj je glavni poudarek 
na strokovnih predmetih. Kot zahtevnejše predmete so 
izpostavili animacijo, nemščino in kemijo. Bolj intenzivno 
se dijaki učijo pred preverjanji znanja tako, da preberejo 
obravnavane teme ter dopolnijo svoje zapiske, rešujejo 
domače naloge in stare teste, nekateri snov ponavljajo 
ustno, skupaj s sošolci, saj si tako obravnavano snov lažje 
in hitreje zapomnijo.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Gimnazija slovi po širokih možnostih izobraževanja za 
športnike, ti poleg športnih rezultatov dosegajo tudi 
vrhunski učni uspeh. Za vpis na šolo je večino vprašanih 
dijakov prepričal pester program, urejenost prostorov in 
zunanjosti ter napovedano spraševanje. Dijaki izpostavljajo 
prijetno in stimulativno vzdušje ter dober odnos s profesorji, 
ki radi priskočijo na pomoč in so pošteni, če imajo tudi 

GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA 
KRANJ

dijaki do njih spoštljiv odnos. Največji poudarek šola daje 
na maturitetne predmete, anketirani dijaki kot najtežje 
izpostavljajo zelo različne predmete: od slovenščine in 
matematike, do zgodovine, jezikov in ostalih naravoslovnih 
predmetov. Dijaki se večinoma učijo iz zapiskov, učbenikov 
in starih testov, ki jim jih posredujejo starejši kolegi. Večina 
vprašanih dijakov dnevno porabi od ure do dveh za domače 
naloge, učijo se od enega do maksimalno pet dni pred 
posameznim testom. Dijaki so izpostavili lepo opremljenost 
telovadnice, laboratorijev za fiziko in kemijo, računalniške 
učilnice in jedilnice, pohvalili so tudi osebje, ki pripravlja 
slastne malice. Pouk običajno poteka med 7.10 in 13.45.

Anketirani dijaki gimnazijo ocenjujejo kot sproščeno, 
izjemno organizirano, a resno, ter da podaja veliko 
uporabnega znanja za nadaljnje izobraževanje in možnosti 
za vpis na želeno fakulteto. Zato slovi po dobrih rezultatih 
na maturi. Navajajo, da si želijo v prihodnosti poslati: 
politologi, odvetniki, zdravniki, pravniki, managerji, strojni 
inženirji, učitelji. Pohvalili so vodstvo šole, opremljenost 
laboratorijev in računalniških učilnic ter izvajanje pouka v 
dopoldanskem času. Poleg maturitetnih predmetov, ki jih 

GIMNAZIJA KRANJ profesorji jemljejo sila resno in zahtevajo visok nivo znanja 
zahtevajo od dijakov, so kot težje izpostavili fiziko, nemščino 
in slovenščino, ker je obsežna. Pri navedenih predmetih se 
je treba učiti sproti, saj se snov hitro nabere in je naporno 
nadoknaditi večjo količino snovi. Zato bodočim dijakom 
priporočajo, da se skušajo čim več učiti sproti pri predmetih, 
ki bi jim morda povzročali izzive. Večina vprašanih meni, da 
je učenje iz zapikov dovolj, pred ocenjevanji snov utrjujejo še 
s pomočjo učenikov ter dodatnih nalog iz spleta. Učbenike si 
izposodijo v knjižnici ali jih dobijo od starejših vrstnikov, od 
katerih dobijo tudi stare teste in zvezke.    

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA 
ŠOLA RADOVLJICA

Šole ima sicer sloves dokaj lahke šole, menijo vprašani 
dijaki, a jo zaključujejo izvrstni kuharji. Poudarek je 
predvsem na strokovnih predmetih, kot sta ekonomija 
in turizem. Za vpis so jo izbrali, ker želijo v prihodnosti 
delati kot turistični delavci, slaščičarji ali kuharji. Šola 
se ponaša z vrhunsko opremljeno učilnico za praktični 
pouk, telovadnico in računalniško učilnico, prednost šole 
predstavljata po mnenju vprašanih dijakov tudi ogromno 

parkirišče ter bližina avtobusne in železniške postaje, tako 
da je šola enostavno dostopna. Dijaki se radi udeležujejo 
številnih tekmovanj in strokovnih ekskurzij, ki jih 
organizira šola. Učijo se iz svojih zapiskov, od enega do treh 
dni pred testom. Običajno se pripravljajo na preverjanje 
znana tako, da rešujejo stare teste, preberejo svoj zvezek 
in si naredijo zapiske, za sprotno delanje domačih nalog 
pa porabijo manj kot pol ure dnevno. Zaradi obsega 
snovi kot težje predmete dijaki izpostavljajo kuharstvo in 
prehrano, zaradi potrebe po sprotnem reševanju nalog 
tudi matematiko.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Anketirani dijaki programa Mehatronik operater so se na 
šolo vpisali, ker je blizu njihovega doma, se izvaja dopoldan 
in ker jih veseli upravljanje strojev. Zaradi količine snovi 
največji izziv dijakom predstavlja slovenščina. Za izposojo 
učbenikov je dijakom na voljo učbeniški sklad. Dijaki se za 
teste in spraševanja učijo iz zapiskov, od enega do dva dni 
pred testom. Za delanje domačih nalog ne porabijo veliko 
časa. Na sploh je odnos med dijaki in profesorji dober, 
dijaki pa kot dobro opremljene dele šole izpostavljajo 
računalniško učilnico in telovadnico.

Dijaki, katerih želja je postati vzgojitelj/ica, naj le izberejo 
program Predšolska vzgoja. Učitelji so prilagodljivi in radi 
pomagajo. Pouk poteka v dopoldanskem času, med 7.40 
do okoli 14.00. Glede na njihovo nadaljnjo poklicno pot, je 
največji poudarek na slovenščini in strokovnih predmetih, 
kot najtežja predmeta so vprašani dijaki izpostavili fiziko 
in angleščino. Dijaki se učijo iz različnih učnih gradiv: 
zapiskov, učbenikov, domačih nalog. Glede na težavnost 
predmeta variira tudi čas, ki ga dijaki porabijo za pripravo 
na ocenjevanje, večinoma se učijo dva dni prej. 

SREDNJA ŠOLA JESENICE
Razgibana predstavitev šole je bila poglaviten razlog dijakov 
programa Zdravstvene nege, da so se vpisali. Odlikuje jo 
spodbujevalno vzdušje tako v razredih, kot med dijaki in 
profesorji. Poudarek imajo na zdravstvenih predmetih, kot 
je npr. zdravstvena nega, kot najtežje predmete vprašani 
dijaki izpostavljajo zdravstveno nego bolnika in otroka ter 
ginekologijo, nekateri dodajo še matematiko in anatomijo. 
Pred ocenjevanjem dijaki običajno uredijo svoje zapiske, 
preberejo teorijo v učbenikih in ponovijo vaje, nato snov 
ponavljajo s sošolci ustno skupaj. 

Program Strojni tehnik vprašani dijaki vidijo kot investicijo 
v prihodnost, saj ponuja raznovrstne možnosti za zaposlitev. 
Na programu vladajo pozitivni in sproščeni odnosi med 
dijaki in profesorji, ki se medsebojno spoštujejo. Pouk 
poteka običajno med 7.40 in 13.45. Največji poudarek je na 
maturitetnih in strokovnih predmetih, med katerimi imajo 
vprašani dijaki največ izzivov s slovenščino in angleščino, 
ker jim jeziki ne ležijo. Pri predmetih, kjer si snov zapomnijo 
že med uro, se učijo zgolj pred preverjanjem znanja, 
pri drugih običajno sproti. Za pripravo na test porabijo 
anketirani dijaki v povprečju od dva do pet dni, učijo se 
večinoma iz lastnih zapiskov, učbenikov in starih testov, ki 
jim jih posredujejo starejši prijatelji.
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ŠOLSKI CENTER KRANJ
Srednja tehniška šola
Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola
Strokovna gimnazija

Na Srednjo tehniško šolo so se vprašani dijaki vpisali 
zaradi strokovne usmeritve, veselja do dela z računalnikom, 
zanimanja za robotiko in industrijo. Strokovni predmeti 
so tisti, katerim profesorji namenijo največ pozornosti. 
Med zahtevnejše predmete sodijo po mnenju anketiranih 
dijakov matematika, slovenščina, elektrika, programiranje 
in tehnično risanje. Odnosi med dijaki, dijakinje so v 
manjšini, in profesorji so razgibani in spoštljivi. Poskrbljeno 
je za gibalno ovirane, sicer pa so dijaki izpostavili prijaznost 
kuharic, dostopnost profesorjev in številčnost zanimivih 
praktičnih predmetov. Za ocenjevanja se vprašani dijaki 
večinoma učijo iz zapiskov, redkeje tudi iz učbenikov in 
starih testov. Pred ocenjevanjem snov ponavljajo ustno 
s sošolci, pri težjih predmetih se učijo sproti, drugje pa 
povprečno dva dni pred testom. Vprašani dijaki so pohvalili 
še tehnično opremljenost učilnic za praktični pouk, 
laboratorijev za kemijo in fiziko ter telovadnice.

Tako kot dijaki tehniške smeri, so tudi dijaki Srednje 
ekonomske, storitvene in gradbene šole izpostavili 
vrhunsko opremljene računalniške učilnice, telovadnico 
in igrišče. Dijaki so šolo opisali kot izjemno organizirano, 
dijakom prijazno in šolo, ki ponuja poklice prihodnosti. 
Zato svetujejo vpis tudi bodočim vrstnikom, saj bodo lahko 
pridobili kakovostno podlago za življenje. Na njej vlada 

spoštljiv in prijeten odnos med dijaki in profesorji. Ure na 
urnikih so solidno razporejene, z 10-minutnimi odmori, 
zjutraj začenjajo ob 7.10, končajo pa ob 12.20 ali 13.10. Vpis v 
šolo bi priporočili tistim, ki jih zanimajo predmeti povezani 
z ekonomijo ali gradbeništvom. Poudarek dajejo profesorji 
maturitetnim predmetom, med težje predmete so vprašani 
dijaki uvrstili slovenščino in zavarovalne storitve zaradi 
obsežne snovi pri obeh predmetih ter angleščino zaradi 
slabega predznanja. Za teste se večina vprašanih dijakov 
uči iz lastnih zapiskov ter učbenikov od enega do tri dni 
pred ocenjevanjem. 

Željni znanja s področja strojništva in mehanike naj 
izberejo Strokovno gimnazijo, spodbujajo bodoče 
dijake vprašani v anketiranju. Pozitiven odnos med dijaki 
in profesorji ustvarja prijetno učno okolje, podkovani in 
strokovni profesorji imajo ogromno znanja, ki ga s pridom 
delijo med dijake, če le ti pokažejo interes in so pripravljeni 
aktivno sodelovati in pripravljati naloge. Šola daje težo 
na strokovne predmete ter na matematiko in fiziko, po 
mnenju dijakov, saj jim ti predmeti povzročajo izzive pri 
razumevanju snovi in učenju. Po pouku porabijo okoli eno 
uro za domače naloge, nato ostane dovolj časa za druženje 
s prijatelji. Učijo se pri nekaterih zahtevnih predmetih 
sproti, pri drugih le pred preverjanji znanja, ko jim najbolj 
koristijo kakovostno pripravljeni zapiski, ob katerih so se 
že sproti nekaj zapomnili, tako jih le ponovijo, vključno z 
nalogami in vajami. Pri nekaterih predmetih predelajo tudi 
učbenike in najdejo dodatno gradivo na internetu.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA
Srednja šola za lesarstvo
Srednja šola za strojništvo 

Na Srednjo šolo za lesarstvo se vpišejo dijaki, ki jih veseli 
obdelovanje lesa, saj so več ali manj vse stvari povezane 
z obravnavo lesa ter tisti, ki imajo delavnico doma in 
bodo nadaljevali družinsko tradicijo. Praktične ure so 
najpomembnejše, menijo dijaki, ker se splača izkoristiti čim 
več podanega znanja profesorjev, ki so mojstri svoje stroke. 
Šola je majhna, tako dijaki niso le številke, kot na večjih šolah, 
in se s profesorji poznajo. To daje občutek sprejetosti in 
omogoča odprto komunikacijo o raznovrstnih stališčih in 
idejah, profesorji pa spodbujajo dijake pri udejanjanju svojih 
idej. Šola sovi po inovativnosti, izvirnih lesenih izdelkih na 
tekmovanjih in strokovnih ekskurzijah, ki jih izkoristijo za 
spoznavanje novih prijateljev. Pouk začnejo ob 7.15, končajo 
običajno okoli 14.00. Po šoli uredijo domače naloge, za 
ocenjevanja se učijo bolj kampanjsko. Pred testi ponovijo 
teme iz zvezkov in učbenikov, ki jih dobijo od starejših 

kolegov. Zapiske si med seboj menjujejo in se ustno učijo 
skupaj pred spraševanjem, saj si tako zapomnijo več snovi. 

Vprašani dijaki Srednje šole za strojništvo povprečno 
porabijo od pol do ene ure dnevno za domače naloge, ki 
jih pred preverjanji znanja ponavljajo, hkrati se učijo tudi iz 
zapiskov, učbenikov, starih testov in zvezkov. Za določene 
predmete se učijo sproti, za druge tik pred spraševanjem 
ali testom. Menijo, da so zahtevnejši predmeti strokovni 
predmeti in matematika, zato se pri tej učijo več. Za izposojo 
učbenikov imajo dijaki na voljo učbeniški sklad, sejma 
rabljenih učbenikov pa šola ne prireja. Računalniška učilnica 
in telovadnica sodita med popolno opremljene prostore. 
Med pozitivnimi stvarmi šole so izpostavili še naklonjene 
profesorje, sodobno opremljene delavnice, zabavno 
športno vzgojo in prijetno vzdušje na šoli. Vpis bi priporočili 
bodočim vrstnikom zaradi kakovostnega programa šole in 
lepih medsebojnih odnosov, ki jih bodo gojili s sošolci tudi 
v prihodnosti. Priporočajo jim poslušanje in sodelovanje pri 
pouku ter sprotno učenje. Pouk na šoli običajno začenjajo že 
7.15, praksa pa poteka izmenično.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA

Večina vprašanih dijakov se je vpisala na gimnazijo, ker se 
še niso dokončno odločili kaj želijo početi v prihodnosti, 
gimnazija pa jim bo dala splošno znanje. Poudarek je 
na maturitetnih predmetih, zato jim večje preglavice 
povzročajo matematika, saj se jim zdijo včasih vaje 
nerazumljive, tuji jeziki ter obsežna slovenščina. Trudijo se, 
da dnevno poleg domačih nalog, ponavljajo tudi tekočo 
snov, a žal za vse predmete zmanjka časa. Kampanjsko se 

učijo pred teksti nekaj dni oziroma pred težjimi predmeti 
en teden iz zapiskov in učbenikov, ponavljajo naloge 
in delajo vaje iz delovnih zvezkov. Pozitivno so ocenili 
obšolske dejavnosti, strokovne ekskurzije, izmenjave v 
tujino in krožke. Profesorji so iznajdljivi in pripravljajo 
zanimive ure, pestre vsebine z veliko praktičnimi primeri 
in novimi metodami, ki jim bodo v življenju še prišle prav. 
Konzultacije za dijake in priprave na šolska tekmovanja pa 
odražajo trud z zavidljivimi rezultati, po katerih slovijo.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Obalno-kraška regija

GIMNAZIJA – GINNASIO GIAN RINALDO 
CARLI KOPER

Vprašani dijaki so pohvalili vznemirljive ekskurzije po Sloveniji 
in v tujino, ker sklepajo nova prijateljstva z vrstniki in motiviran 
odnos profesorjev do tega, da dijaki pridobivajo znanje. 
Pripravljajo zabavne projekte, skozi katere lahko osvajajo sicer 
suhoparno snov. Bodočim dijakom svetujejo, da se udeležijo 
čim več šolskih aktivnosti in se s profesorji pogovarjajo, saj 
so ti naklonjeni pridnim dijakom. Pouk začnejo običajno ob 
8.00, predura je ob 7.10. Pouk poteka do 14.15, izjemoma so 

v šoli do 15.05. Občasno so organizirani koncerti, sicer imajo 
na voljo obilico krožkov, kjer lahko urijo svoje želene vrline 
v manjših skupinah, saj je šola dokaj majhna. Gimnazija ima 
dolgo tradicijo s poudarkom na maturitetnih predmetih. 
Dijaki pravijo, da so zahtevnejši predmeti matematika, kemija, 
italijanščina in francoščina, a je to predvsem odvisno od 
vsakega posameznika. Najraje se učijo iz svojih zapiskov, ali si 
jih sposodijo od sošolk. Snov pred testi predelajo v učbenikih, 
ponovijo domače naloge ter poiščejo dodatno gradivo na 
internetu. Pred spraševanji se učijo s sestro ali bratom, tudi s 
sošolci, da si lažje zapomnijo snov. 

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

GIMNAZIJA KOPER

Pouk na šoli poteka v dopoldanskem času. Učenje za 
ocenjevanja se začne v povprečju od dva dni do enega 
tedna prej, odvisno od obsega in težavnosti snovi, 
so povedali vprašani dijaki. V kolikor je predmet tako 
obsežen, kot je npr. matematika, se raje učijo sproti, 
sicer ne razumejo snovi, ki se nadaljuje prihajajoče ure. 
Za domače naloge dnevno porabijo okoli ure do dveh, 
ponavljanje domačih nalog je poleg reševanja starih 
testov, branja zvezka in učbenika ena najbolj pogostih 

načinov priprave dijakov na ocenjevanja. Vzdušje na šoli 
je živahno, odnosi med profesorji in dijaki pa odprti in 
spoštljivi. Vprašani dijaki so mnenja, da šola omogoča 
celovito podlago za nadaljnja izobraževanja, saj ima 
kakovosten učni načrt in odlične profesorje. Vpis svetujejo 
vsem, ki so pripravljeni na učenje in delo, ključ do uspeha 
je po njihovem mnenju sledenje in sodelovanje pri urah in 
v popolnih zapiskih, ki jih naj dijaki sproti tudi ponavljajo. 
Gimnazija je po mnenju sodelujočih v anketi zelo čista 
in opremljena, pohvalili so tudi uravnotežen urnik, učni 
program ter pestre izobraževalne ekskurzije.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

SREDNJA ŠOLA IZOLA

Dijaki menijo, da šola skrbi za splošno razgledanost 
dijakov in daje poudarek družboslovnim predmetom. 
Kot zahtevne so omenili strokovne predmete, pri 
katerih se sproti trudijo da niso v zaostanku s snovjo. S 
profesorji se bolje razumejo tisti, ki aktivno sodelujejo 
pri pouku. Nekateri so strogi in vzdržujejo v razredih 
red in disciplino. Na splošno pa so korektni in predvsem 
želijo, da dijaki osvojijo čim več uporabnega znanja. Pred 

testi in spraševanji še dodatno utrjujejo snov s pomočjo 
zapiskov, učbenikov, ki jih dobijo v učbeniškem skladu 
ali od starejših prijateljev, ponovijo domače naloge. V 
začetku leta lahko uporabno gradivo poiščejo tudi na 
sejmu rabljene literature. Dijaki so zapisali, da šola slovi 
po izvrstni lokaciji in neverjetnem razgledu na okolje, zato 
se lahko bodoči dijaki veselijo učnega okolja s pozitivno 
energijo.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

SREDNJA ŠOLA PIETRO COPPO IZOLA

Dijaki ocenjujejo, da je njihova šola dokaj majhna, kar 
je ogromna prednost, saj se dijaki med seboj poznajo, 
skupaj obiskujejo obšolske dejavnosti in se družijo. 
Atmosfera na šoli je izjemno odprta, profesorji so 
odobravajoči, se z njimi odkrito pogovarjajo in skušajo 
dijakom pri njihovih izzivih pomagati. Poleg majhnosti 
šole, so dijaki izpostavili kot prednosti zaradi katerih so se 
vpisali, še pouk v italijanščini in bližina njihovemu domu. 
Skozi leta izobraževanja so ugotovili, da so profesorji 

profesionalni, šola organizira izobraževalne ekskurzije, ki 
se jih dijaki radi udeležujejo ter pestre projekte. Dijaki se 
v povprečju učijo pred ocenjevanji nekoliko več, dnevno 
pa po pouku naredijo domače naloge, kar jim vzame okoli 
eno uro. Knjige in učbenike dobijo v učbeniškem skladu 
ali odkupijo gradivo od starejših kolegov. Pri zahtevnejših 
predmetih z večjo količino snovi, se skušajo učiti sproti, 
pred ocenjevanji pa še dodatno par dni, da osvojijo 
obravnavane teme. Dijaki si želijo, da bi se šola usmerila 
še bolj v praktično delo, da bi pridobili več izkušanj za 
življenje.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

OBALNO-KRAŠKA

Ostanite povezani in se prijavite na uporabne info.

Dijaskisvet.siDijaskisvet.siDijaskisvet.si
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GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA 
ŠOLA PIRAN 

Dijaki programa plovbni tehnik so se odločili za šolo, ker jih 
poklic veseli in si želijo v prihodnosti delati v plovbni stroki. 
Menijo, da je predmetnik aktualen in zanimiv, praksa še bolj, 
uporabljajo simulator in opravijo izpit za voditelja čolna. Iz 
teh razlogov bi šolo priporočili tudi bodočim vrstnikom. 
Pohvalili so vzdušje na šoli, bližino morja, dijaki in profesorji 
se med seboj dobro razumejo. Profesorji so pošteni, se 
izjemno trudijo za uspeh dijakov in jim po potrebi priskočijo 
na pomoč, če imajo dijaki dodatna vprašanja. Pri pouku, ki ga 
imajo običajno od 7.10 do 13.15, je poudarek na strokovnih 
predmetih, predvsem na navigaciji, ki zaradi nove snovi 
marsikomu dela tudi nekaj težav. Kot težje so izpostavili 
še pomorstvo, fiziko in matematiko. Večina vprašanih se 
uči pred ocenjevanji okoli dva do tri dni, sicer skušajo že 
med poukom pridobiti čim več znanja. Za domače naloge 
dnevno v povprečju porabijo okoli pol ure. Najraje se učijo iz 
zapiskov, kjer zapišejo vso potrebno snov.

Dijaki elektrotehnike so izbrali program zaradi 
zanimanja za stroko, nekatere so navdušili družinski 
člani. Pravijo, da je atmosfera na šoli neverjetna, 
pozitivna in razigrana, saj so profesorji odlični in z njimi 
dobro sodelujejo. Šolo bi priporočili tudi bodočim 
dijakom, ker so profesorji strokovni in pošteni, šola 
nudi pester nabor krožkov, pomoč dijakom, udeležbo 
na šolskih tekmovanjih in kakovostno prakso. Na šoli z 
dolgoletno tradicijo pouk začenjajo ob 7.10 in običajno 
zaključijo ob 13.15. Vprašani pravijo, da razmerje med 
strokovnimi in ostalimi predmeti 60-40 %. Med najtežje 
pa uvrščajo prav strokovne, saj zajemajo obširno in 
včasih nerazumljivo snov. Večina anketiranih se uči 
sproti, približno od pol do ene ure na dan rabijo za 
domače naloge. Pred ocenjevanji se učijo intenzivno 
v povprečju od tri do pet dni tako, da uredijo svoje 
zapiske, jih ponavljajo, preberejo snov v učbeniku, 
ponovno rešijo vaje in se preizkusijo z reševanjem starih 
testov, ki jih dobijo od starejših dijakov.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

PLOVBNI TEHNIK:

edini pomorski program 
v Sloveniji; omogoča 
zaposlitev na vseh 
ladjah, jahtah, jadrnicah 
in v drugih pomorskih 
panogah

ELEKTROTEHNIK:

izobražuje za delo 
v elektroniki, 
avtomatiki, 
robotiki …

GIMNAZIJA:

splošna gimnazija
s tremi tujimi jeziki

LOGISTIČNI TEHNIK:

nov 4-letni program, 
ki daje znanja iz 
transporta, špedicije, 
carine, načrtovanja 
prometnih in logističnih 
tokov ter pomorske 
agenture

05 6713 244
05 6713 490
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GINNASIO ANTONIO SEMA PIRANO – 
GIMNAZIJA ANTONIO SEMA PIRAN

Gimnazija ima krasno lokacijo, založeno knjižnico ter primerno 
opremo, so kot pozitivne stvari navedli vprašani dijaki. 
Podaja splošno znanje, ki dijakom omogoča trdno podlago 
za nadaljevanje izobraževanja na fakultetah. Poudarek je na 
maturitetnih predmetih, največ preglavic pri učenju imajo 
pri matematiki in italijanščini. Pri slednji zaradi pomanjkanja 
podlage iz osnovne šole. Pri matematiki svetujejo bodočim 

vrstnikom, da se učijo sproti, rešujejo naloge ter vedno kadar 
česa ne razumejo prosijo za ponovno razlago. Tako jim bo 
učenje v prihodnje lažje steklo. Učitelji so prijateljski in vedno 
pripravljeni priskočiti na pomoč. Na začetku šolskega leta 
je organiziran sejem rabljene literature, kjer dijaki kupijo 
učbenike, sicer jih dobijo tudi v učbeniškem skladu. Za sprotno 
delo potrebujejo okoli eno uro na dan, da uredijo zapiske 
tistega dne in rešijo domače naloge. Pred ocenjevanji se učijo 
bolj intenzivno nekaj dni posamezen predmet, kar je odvisno 
od njegove obsežnosti. Šola ima prijateljsko atmosfero, saj je 
majhna in se vsi med seboj dobro poznajo.
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OBALNO-KRAŠKA

SREDNJA EKONOMSKO-POSLOVNA 
ŠOLA KOPER

Šola poteka v prenovljenem samostanu in slovi po 
družboslovni usmerjenosti. Program podpira športnike, 
nimajo fizike, izpostavili so še družabne ekskurzijah v 
tujino. Vzdušje na šoli je mirno in sproščeno, profesorji 
imajo do dijakov korekten odnos in z njimi aktivno 
sodelujejo v številnih domiselnih projektih. Poudarek 
sloni na predmetih, povezanih z ekonomijo in 
matematiko, med neprijetne predmete vprašani dijaki 

zaradi načina učenja uvrščajo npr. pravo in jezike – 
nemščino in italijanščino. Učijo se tako iz zapiskov kot 
učbenikov, stare teste in učbenike dobijo pri starejših 
letnikih. Glede na težavnost predmeta sodelujoči dijaki 
prilagodijo čas učenja, pri določenih predmetih se učijo 
sproti, večinoma pa le pred preverjanji znanja. Vprašani 
dijaki so na šoli pohvalili okusne obroke v menzi, dolg 
glavni odmor, poučne ekskurzij, prakso v tujini, ure 
športne vzgoje ter dejstvo, da nimajo predure – pouk 
običajno traja od 7.30 do 13.55. Poleg šolske kuhinje in 
računalniške učilnice, sodi med lepo opremljene dele 
šole tudi knjižnica.

SREDNJA TEHNIŠKA ŠOLA KOPER

Vprašani dijaki so v anketah zapisali, da ima šola bogat 
program, sodobno opremo v praktičnih učilnicah 
in organizirano pomoč dijakom, ki jo potrebujejo. 
Šolski projekti so fenomenalni in iz njih se naučijo 
mnogo več kot na suhoparnih učnih urah. K sreči imajo 
podkovane profesorje, ki učne ure popestrijo z dodatnimi 
aktivnostmi in stremijo k inovativnosti. Atmosfera je 
sproščena, dijaki in profesorji se dobro razumejo. Pouk 
je dopoldanski, občasno zunaj stavbe, radi se družijo s 

sošolci v jedilnici ob okusni hrani. Bolj intenzivno se učijo 
pred obsežnejšimi predmeti, pri matematiki imajo veliko 
nalog, jo pa tudi težje razumejo zaradi logike. Nekateri 
vprašani so izpostavili še angleški jezik, zaradi slabega 
predznanja iz osnovne šole. Vsak dan v povprečju rešijo 
domače naloge v eni uri, nato se zabavajo s prijatelji. Pred 
preverjanji znanja je nekoliko bolj napeto, saj se od tri do 
pet dni prej intenzivno pripravljajo iz lastnih zapiskov, ki 
jih še dopolnijo z informacijami iz učbenikov, ponavljajo 
naloge iz delovnih zvezkov ter vaje iz starih testov.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

ŠOLSKI CENTER SREČKA KOSOVELA 
SEŽANA
Gimnazija in ekonomska šola

Učitelj in psiholog sta tista poklica, katera je za poklic 
svoje prihodnosti navedlo največ vprašanih dijakov šole. 
Vzdušje je živahno in sproščeno, saj je šola majhna in tudi 
povezanost med profesorji-dijaki je tesna. Šola organizira 
nemalo izobraževalnih ekskurzij, domiselnih krožkov in 
dogodkov, kot je npr. pust, kjer dijaki nastopajo, tekmujejo 
v vleki vrvi in se zabavajo. Urnik na šoli je dopoldanski. 
Poudarek profesorji polagajo na slovenščino, angleščino 

in matematiko, ki je po mnenju nekaterih vprašanih 
dijakov tudi najtežji predmet. Drugi so izpostavili še 
nerazumljivo fiziko, italijanščino, za katero imajo nekateri 
premalo podlage od prej ter slovenščino, ki zajema 
ogromno snovi. Sodelujoči dijaki za domače naloge 
dnevno porabijo okrog pol ure. Na teste se pripravljajo 
v povprečju do enega tedna prej. Vprašani dijaki bi šolo 
priporočili drugim, saj ima odlične profesorje, ki so vedno 
pripravljeni pomagati, kakovostno izobrazbo, omogoča 
odkrivanje samega sebe in hkrati nudi dovolj prostega 
časa. Svetujejo, naj dijaki obveznosti opravljajo sproti in 
vestno ter čim bolj uživajo srednješolska leta.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Goriška  regija

GIMNAZIJA JURIJA VEGE IDRIJA

Vprašani dijaki menijo, da je šola sodobno opremljena 
in ponuja širok nabor zanimivih aktivnosti. Najraje se 
udeležujejo npr. kulturnih maratonov, izobraževalnih 
ekskurzij, izmenjav v tujino in krožkov, kjer se učijo novih 
stvari, s katerimi se pri pouku ne bi seznanili. Na podlagi 
izkušanj, ki so jih pridobili v času izobraževanja na šoli, 
bodočim dijakom svetujejo pri učnih urah poslušanje ter 
sprotno učenje pri maturitetnih predmetih, saj se bo na 
koncu šolanja pokazalo koliko so se vsa leta trudili. Pouka 

traja dopoldan, običajno od 7.50 do 14.00, po pouku ostane 
še dovolj časa, da se družijo z vrstniki. Dnevno naredijo 
domače naloge in ponovijo snov za kakšen težji predmet 
ali predmet, kjer bi bili lahko vprašani, za kar v povprečju 
porabijo od pol do ene ure. Pred napovedanimi testi se učijo 
okoli pet dni, odvisno od obsežnosti predmeta in vsakega 
posameznika oz. koliko mu predmet leži. Literaturo dobijo 
od profesorjev, v knjižnici ali od starejših kolegov. Vzdušje 
na šoli je super, saj je šola majhna, profesorji so naklonjeni 
dijakom in jih razumejo.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Ostanite povezani in se prijavite na uporabne info.

Dijaskisvet.siDijaskisvet.siDijaskisvet.si
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ŠTIPENDIJE

ŽIVLJENJE DIJAKA 

NASVETI ZA NPZ

INFORMATIVNI DNEVI IZMENJAVE

NOVI STIKI DIJAŠKI DOMOVI 
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GIMNAZIJA TOLMIN

Vprašani dijaki priporočajo vpis na gimnazijo, saj se osebje 
izjemno trudi za svoje dijake. Gimnazija je tesno povezana 
z lokalnim okoljem in vpeta v mednarodni projekte, kjer se 
lahko dijaki izpopolnjujejo. Sami so se vpisali prav zaradi 
tega, zaradi športa in bližine njihovemu domu. Profesorji so 
zagnani in pripravljajo pestre učne ure ter druge aktivnosti, 
dijaki so na primer našteli šolski radio in oddajo Dijaških 15, 
gledališče, kreativno pisanje, govorne nastope, multimedijski 
krožek, pravni, fizikalni, biološki krožek, predvsem pa 
dijaki večkrat izbirajo določene športne aktivnosti, saj 

smatrajo, da daje šola športu poudarek. Atmosfera na šoli 
navdušujoča, profesorji so odprti in podpirajo dijake pri 
njihovih odločitvah. Pri pouku se zahteva mir, medtem ko 
je sicer vzdušje sproščeno. Po pouku običajno namenijo 
okoli eno uro domačim nalogam. Dijakom je na voljo tudi 
individualna pomoč. Pred ocenjevanji je bolj pestro, takrat 
se učijo okoli teden dni za posamezen predmet. Pri tem 
uporabljajo večinoma svoje zapiske in učbenike, ki jih 
dobijo v učbeniškem skladu. Pogajajo si s starimi teksti, pa 
tudi med seboj s sošolci tako, da se skupaj učijo nadaljnje 
izobraževanje in ker je šola blizu njihovemu domu.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

GIMNAZIJA NOVA GORICA

Šola se ponaša z sodobno urejenimi učilnicami, gledališko 
dvorano, izjemno lokacijo in urejenim okoljem. Dijaki lahko 
sodelujejo pri zanimivih projektih, krožkih, natečajih in na 
tekmovanjih, kjer dosegajo zavidljive rezultate. Vprašani 
jo priporočajo bodočim vrstnikom, ker podaja kakovostno 
podlago za nadaljnji študij, a jim svetujejo, da delajo sproti 
in naj se ne bojijo vprašati starejše dijake ali profesorje za 
pomoč. Vzdušje na šoli je zanimivo in barvito, saj imajo 
raznolike programe: gimnazija, gimnazija-športni oddelek, 
umetniški gimnaziji smer gledališče in film ter likovna smer.  
Dijaki smeri gledališče in film priporočajo vpis tistim, ki 
jih gledališče oz. film veseli in so pripravljeni v umetnosti 

delati v prihodnosti. Športni oddelek naj izberejo aktivni 
športniki, ki imajo šport res radi. Pouk poteka običajno od 8. 
ure, če imajo preduro od 7.10, do večinoma 14.20, če imajo 
7 ur. Težavnost predmetov je enakomerno razporejena 
pravijo. Izzive predstavljajo vprašanim različni predmeti 
glede na vpisano smer. Nekaterim na 'splošni' gimnaziji se 
zdijo zahtevnejši kemija in matematika, pa tudi posamezni 
jeziki, vprašanim na smeri gledališče in film jeziki, dijakom 
na likovni smeri pa matematika. Večinoma se vsi učijo iz 
lastnih zapiskov ali jih pridobijo od prijateljev, stare teste 
od starejših vrstnikov, učbenike v založeni knjižnici. V 
povprečju porabijo od pol do dveh ur na dan za ponovitev 
tekoče snovi in reševanje domačih nalog. Pred ocenjevanji 
se intenzivno učijo od tri do pet dni tako, da ponovijo snov, 
rešujejo vaje in domače naloge, se učijo skupaj s sošolci, 
dodatno gradivo poiščejo še na spletu.

SREDNJA ŠOLA VENO PILON 
AJDOVŠČINA

Šola slovi po spodbudnem učnem okolju, zanimivih 
dogodkih, uspehih dijakov na tekmovanjih, natečajih in na 
maturi. Omogoča pridobivanje vseživljenjskih kompetenc, 
izkušenj v tujini, organizira učbeniški sklad in oglede 
gledaliških predstav. Dijaki so izpostavili še okusno toplo 
malico, bližino dijaškega doma, kamor se lahko nastanijo 
dijaki iz oddaljenih krajev, in prijazne profesorje. Ti 

pripravljajo vabljive teme, skozi katere osvajajo tekočo snov, 
pri tem so izjemno strokovni še dodajajo anketirani. Sicer si 
želijo še več praktičnega dela, vsaj pri nekaterih predmetih. 
Pri učenju uporabljajo zvezke, kjer sproti zapisujejo snov, 
ali jo dopolnijo z informacijami iz učbenikov, ki jih dobijo v 
učbeniškem skladu ali od starejših dijakov. Več truda vlagajo 
pri matematiki, ki so jo ocenili kot najzahtevnejši predmet. 
Šola izvaja program gimnazije in predšolske vzgoje, zato so 
izbirali program na podlagi želja za prihodnost. Gimnazijci 
si želijo izobraževanje nadaljevati na fakulteti, medtem ko 
so se dijaki pedagoškega programa vpisali zaradi veselja do 
dela z otroci, v bodoče pa si večina želi delati kot vzgojitelji.

GO
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GORIŠKA
ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA
Biotehniška šola, Šempeter pri Gorici
Elektrotehniška in računalniška šola
Gimnazija in zdravstvena šola
Srednja ekonomska in trgovska šola 
Strojna, prometna in lesarska šola

Šolski center je izven mesta, zato je naravno okolje njena 
prednost, s tem tudi možnosti za prakso na prostem, kar 
je prepričalo vprašane dijake za vpis na Biotehniško šolo. 
Odnos med profesorji in dijaki je obojestransko spoštljiv 
in korekten. Profesorji radi odkrito komunicirajo z dijaki, 
jih spodbujajo, velikokrat jim pustijo proste roke, da iščejo 
nove rešitve pri nalogah. Skozi izobraževanje so videli, da 
je veliko samostojnega dela, ki ga profesorji zelo cenijo in 
temu primerno ocenijo, zato svetujejo bodočim dijakom, 
da se trudijo pri pouku. S trudom bodo brez težav opravili 
vse potrebno za zaključek šolanja. Kot razloge, zakaj so se 
vprašani vpisali na šolo, so navedli bližino doma in željo po 
opravljanju poklica, v katerem bodo hitro našli zaposlitev. 
Običajno se pouk začne ob 7.50, končajo pa ob 14.15. Domače 
naloge naredijo sproti, okoli uro na dan potrebujejo zanjo. 
Popoldan se radi družijo s prijatelji, a je zabave nekoliko manj 
pred ocenjevanji, saj se učijo bolj intenzivno nekaj dni prej. 

Dijaki Elektrotehniške in računalniške šole so se vpisali 
zaradi veselja do računalništva in urejenosti šole. Sodobno 
opremljene učilnice, predvsem računalniške, so krasna 
podlaga za kakovosten praktični pouk. Pozitivno pozdravljajo 
tudi izobraževalne ekskurzije, kjer teoretično snov vidijo še v 
praksi. Kot težje predmete so ocenili strokovne, a če imajo 
bodoči dijaki interes za stroko, jim priporočajo vpis, saj je šola 
dobra. Naj pa si zapomnijo, da brez učenja ne bo šlo. Sproti 
delajo pri pouku zapiske, iz katerih se najraje učijo, znanje 
dopolnjujejo s snovjo v učbenikih, ki jih dobijo v učbeniškem 
skladu ali od starejših kolegov. Ob učenju rešujejo tudi veliko 
vaj, dnevno naredijo domače naloge ali se učijo s sošolci, s 
katerimi se dobro razumejo. 

Gimnazijo in zdravstveno šolo dijaki priporočajo vrstnikom, 
ki želijo delati v zdravstvu in pomagati ljudem. Bistvenega 
pomena je praksa, ki jo imajo ogromno, ta je za vprašane 

velika prednost te smeri. Odnos med dijaki in profesorji je 
prijateljski in korekten. Profesorji pripravljajo zanimive učne 
ure, ki dijake spodbujajo k sodelovanju, zato se lahko vsak 
posameznik, če le ima veselje, nauči marsikaj ne le za stroko, 
tudi za življenje. Dijaki so pohvalili pestre krožke in zanimive 
ekskurzije tako po državi kot v tujino. Menijo, da bi se vsak dijak 
moral udeležiti tudi izmenjave v tujini, saj je to prav posebna 
izkušnja, ko si »sam na svojem«. Šola je čista in urejena, urnik 
imajo dopoldanski, ki ima solidno razporejene ure.

Dijaki Srednje ekonomske in trgovske šole se največ 
učijo iz svojih zapiskov, ki jih delajo sproti na urah. Gradivo 
dobijo tudi v učbeniškem skladu in od starejših prijateljev. 
Poudarek je na ekonomskih predmetih, gospodarstvu in 
računovodstvu, ki so za nekatere tudi najtežji predmeti. Od 
pol do ene ure na dan rešujejo domače naloge in ponavljajo 
tekočo snov, tako da jim ostane dovolj časa za zabavo 
s prijatelji. Pred testi in spraševanji se učijo posamezen 
predmet v povprečju tri dni prej, da obnovijo učne teme, ki jih 
bo ocenjevanje zajemalo. Ker se s sošolci dobro razumejo, se 
nekateri učijo tudi z njimi, si izmenjujejo izkušnje in zapiske. 
Vprašani so kot prednosti šole navedli strokovne ekskurzije 
in izlete, pevski zbor, gledališko skupino in mednarodne 
projekte, na katerih dijaki lahko sodelujejo.

Na Strojno, prometno in lesarsko šolo so se vpisali 
predvsem dijaki, ki želijo v prihodnosti opravljati izbran 
poklic npr. kot strojni tehnik, inštalater, sodelavec v 
tehnoloških procesih ali v orodjarni. Na program so se 
vpisali zaradi količine prakse, priporočil starejših dijakov 
in bližine njihovemu domu. Vzdušje na šoli je pozitivno, 
predvsem delovno, pa tudi za zabavo se najde čas. 
Predvsem pri obšolskih aktivnostih se počutijo dobro, saj 
se lahko izkažejo po svojih lastnih interesih in poglabljajo 
področja, ki jih veselijo. S profesorji imajo povezovalen 
odnos, ti jim veliko pomagajo pri opravljanju obveznosti 
in jim nudijo pomoč, kadar dijak le zaprosi zanjo. Zato 
priporočajo bodočim dijakom, naj jim ne bo nerodno 
prostiti za dodatno razlago ali pogovor s profesorji, saj se 
v sodelovnju z njimi lahko marsikaj reši. Ocenjujejo, da je 
treba nameniti več časa za učenje pri strokovnih predmetih, 
ki so tudi težji, a zaradi zahtevnega nivoja dijaki dosegajo 
boljše rezultate pri preverjanjih znanja in na tekmovanjih.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Gimnazija izvaja dopoldanski pouk, običajno začnejo 
od 7.30 in zaključijo okoli 14.00. Vprašani dijaki se 
zavedajo, da je poudarek na maturitetnih predmetih, zato 
pričakujejo, da bodo s sprotnimi pripravami na maturo 
dobro pripravljeni. Gimnazija slovi po duhovni dejavnosti 
in drugih pestrih aktivnostih, dijaki so na primer našteli 
strokovne ekskurzije, zabavne a poučne izlete, program 
športne vzgoje ter všečne krožke. Urnik predmetov je 
solidno razporejen, vsak razred ima tudi svoj učilnico. 

ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA
Bodočim dijakom bi šolo priporočili, saj je majhna in zato 
tesno sodelujejo s profesorji, gre za bolj oseben odnos, ki 
temelji na zaupanju in odkritosti. Svetujejo jim, da se učijo 
sproti vsaj pri predmetih, ki jih ne ležijo. Sami so ocenili kot 
težje matematiko, fiziko, latinščino in nemščino. Vsak dan 
nekaj časa namenijo sprotnemu delu, domačim nalogam 
in ponavljanju tekoče snovi, v povprečju dve uri na dan. 
Priprave na teste in spraševanja potekajo nekaj dni prej, 
odvisno od tega koliko je posameznik namenil učenju že 
sproti. Gradivo za učenje dobijo v učbeniškem skladu in od 
starejših prijateljev. 

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

Za vpis na gimnazijo je večino vprašanih dijakov prepričalo 
nadobudno vzdušje na informativnem dnevu in zanimiv 
predmetnik z bogatim naborom dodatnih vsebin. 
Šola je ena najstarejših v Sloveniji in slovi po izjemnih 
rezultatih na maturi, dijaki pa lahko opravljajo tudi 
mednarodno maturo. K visokim rezultatom pripomoreta 
tudi strokovnost profesorjev in opremljenost laboratorija 
za fiziko in kemijo. Vprašani dijaki jo opisujejo kot “šolo, 
na katero si ponosen”. Da ti veliko znanja, na njej vlada 

GIMNAZIJA NOVO MESTO
pozitivno vzdušje, profesorji pa spodbujajo vključevanje 
v šport in kulturo. Tudi poklici, ki bi jih radi opravljali 
anketirani dijaki, so zelo raznoliki: od programerja, 
informatika, arhitekta, do zdravnika in duhovnika. Pouk 
na gimnaziji poteka v dopoldanskem času, profesorji 
največji poudarek dajejo na matematiko, angleščino in 
slovenščino. Učbenike za učenje si dijaki lahko sposodijo 
v učbeniškem skladu, za učenje jim poleg njih najbolj 
prav pridejo lastni zapiski, ponavljanje domačih nalog, ter 
dodatnih nalog, ki jih poiščejo na spletu. 

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Vprašani dijaki so izbrali šolo zaradi bližine njihovega 
doma in ker bodo po gimnaziji pa bodo lahko nadaljevali 
izobraževanje na številnih višjih stopnjah. Program podaja 
kakovostno znanje, za kar so zaslužni profesorji, ki se trudijo 
popestriti obravnavano snov in jih spodbujajo k aktivnemu 
sodelovanju pri urah. Maturitetni predmeti imajo prednost 
pred ostalimi, zato svetujejo bodočim vrstnikom, da pri 
teh obveznosti opravljajo sproti, se naučijo čim več, saj 

GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA KOČEVJE
bo tako opravljanje mature na koncu šolanja lažje. Kot 
težje predmete so izpostavili slovenščino zaradi obsežne 
snovi, matematiko, ker je poudarek na reševanju nalog, 
ter angleščino. Pri navedenih predmetih se učijo sproti, 
medtem ko pri drugih kampanjsko, običajno pet dni pred 
testi. Poleg lastnih zapiskov, uporabljajo še učbenike, stare 
zvezke in teste starejših kolegov ter gradiva, ki jih najdejo 
na spletu. Urnik je dopoldanski, v anketah so dodali še, da 
je šola urjena, lepo opremljena in ima prostor za druženje 
s prijatelji. 

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija 
nudi bodočim vpisanim dijakom različne programe s 
poudarkom na naravoslovju. Anketirani dijaki menijo, 
da je vzdušje na šoli sproščeno, s profesorji imajo 
prijateljski odnos, kar je šola manjša. Vlada obojestransko 
spoštovanje in želja po pridobivanju znanja. Med težjimi 
predmeti so dijaki izpostavili matematiko in slovenščino. 
Pri zahtevnejših predmetih se učijo sproti, ostale le takrat 
ko je treba, pred ocenjevanji okoli pet dni. Domačne 
naloge imajo praktično vsak dan, za njih porabijo okoli 
dve uri, v povprečju. Gradivo dobijo od profesorjev, v 
založeni knjižnici in od starejših vrstnikov, največ pa 
pri učenju uporabljajo zapiske in delovne zvezke. V 
prihodnosti vprašani želijo opravljati različne poklice, kot 
so npr. profesor biologije, veterinar ali pa delati na kmetiji. 

GRM NOVO MESTO – CENTER 
BIOTEHNIKE IN TURIZMA
Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija
Srednja šola za gostinstvo in turizem

Poleg strokovnih profesorjev, so kot pozitivno ocenili tudi 
sodobno opremljene laboratorije in učilnice za praktični 
pouk, samostojno delo in veliko posestvo. 

Pozitivne lastnosti Srednje šole za gostinstvo in turizem 
so po mnenju vprašanih dijakov estetka urejenost šole, 
ki je majhna in prijetna, vrhunska lokacija, slastna hrana 
in prijazno osebje. Šola slovi po izjemnih kuharjih, 
številnih strokovnih ekskurzijah ter visokih rezultatih na 
tekmovanjih iz gastronomije in turizma. Anketirani dijaki 
bi šolo priporočili vsem, ki imajo radi praktičen pouk, so 
delovni in kreativni. Pouk na šoli običajno poteka med 
7.00 in 14.00. Rabljene učbenike si dijaki lahko izposodijo 
v učbeniškem skladu, sicer pri učenju poleg učbenikov, 
uporabljajo še zvezke oz. si naredijo izpiske. Običajno 
sprotno reševanje domačih nalog vzame od ene do pol 
ure dnevno. Sodelujočim dijakom se težji zdijo predvsem 
jeziki, sicer se težavnost predmetov težko opredeli, saj 
ne ležijo vsem isti predmeti. Vprašani dijaki bi radi v 
prihodnosti opravljali npr. delo na recepciji, v strežbi ali 
kuhinji.

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

Vprašani mladi iz Ekonomske gimnazije pravijo, da je na 
njihovi šoli največ poudarka na maturitetnih predmetih, 
predvsem ekonomiji in matematiki, ki sta hkrati za 
večino tudi najbolj zahtevna predmeta. Na šolo so se 
anketirani vpisali predvsem zaradi predmetnika, všeč 
jim je bilo dejstvo, da ni fizike. Ekonomsko gimnazijo 
opisujejo kot zelo organizirano, tako z vidika profesorjev, 
s katerimi imajo dober odnos, kot z vidika programa 
samega. Domačnost profesorjev dopolnjujejo tudi 
občasni sprehodi in pouk na prostem ter urejene učilnice, 
predvsem računalniška učilnica in šolska kuhinja. Za teste 
se vprašani dijaki učijo v povprečju do tri dni pred rokom. 
Učno snov si preberejo tako iz učbenika kot zapiskov. Za 
nekaj težjih predmetov učenje poteka sproti, za ostale se 
učijo le ko je treba.

EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO
Srednja šola in gimnazija 

Na program Medijski tehnik so se sodelujoči dijaki vpisali 
zaradi količine praktičnega dela. Šolo priporočajo tistim 
vrstnikom, ki jih mediji zanimajo, saj šola ni tako preprosta 
in jim svetujejo, da se čim več učijo sproti. Matematika in 
strokovni predmeti so tisti, ki dijakom povzročajo največ 
preglavic, praktični pouk pa jim je najbolj pri srcu. Urnik 
je dopoldanski, običajno poteka pouk od 7.50 do 13.10. 
Na šoli vlada sproščen odnos, profesorji so korektni in 
pripravljeni na pogovor, kadar posamezniki potrebujejo 
pomoč. Vprašani dijaki so pohvalili opremljenost 
telovadnice in igrišča. Domačih nalog imajo malo, a jih 
rešujejo sproti, za intenzivno učenje pred testi običajno 
porabijo več časa, tudi od pet dni do enega tedna za 
posamezni predmet. Učijo se s pomočjo vaj iz delovnih 
zvezkov, učbenikov, dopolnijo svoje zapiske iz učnih ur ter 
starih testov, ki jih dobijo od starejših prijateljev, nekaj jih 
je navedlo, da obiskujejo še inštrukcije. 

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Poleg zanimivega pouka, na šoli poteka še vrsto pestrih 
aktivnosti, pravijo vprašani dijaki, zato svetujejo 
bodočim dijakom da izberejo to šolo za vpis. Omenili 
so kulturne dogodke, športne dneve in ekskurzije, na 
katerih spoznavajo tako domačno kot tujo okolico. 
Pohvalili so opremljene učilnice, uporabo informacijskih 
tehnologij, jedilnico in športno dvorano s plezalno 
steno in fitnes napravami. Pouk poteka dopoldan, 
okoli 7.30 začnejo in imajo lepo razporejene ure. Na 

SREDNJA ŠOLA ČRNOMELJ 
predmetniku so izpostavljeni maturitetni predmeti, kjer 
se zahteva več znanja in doslednost pri učenju, medtem 
ko dijaki ocenjujejo kot zahtevnejše predmete fiziko, 
kemijo, matematiko in zgodovino. Učijo se iz zapiskov 
in učbenikov, ki jih dobijo v učbeniškem skladu, rešujejo 
naloge v delovnih zvezkih ter gradiva iz spleta. Profesorji 
spodbujajo dijake na različnih področjih, kar omogoča 
uravnotežen razvoj posameznikov, z interdisciplinarnimi 
tematskimi pristopi in komuniciranjem v večih svetovnih 
jezikih.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO
Srednja elektro šola in tehniška gimnazija
Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola
Srednja strojna šola
Srednja zdravstvena in kemijska šola 

Dijaki Srednje elektro šole in tehniške gimnazije, ki so 
sodelovali v anketiranju pravijo, da so prostori v njihovi 
šoli sodobno zasnovani, izpostavili so opremljenost 
telovadnice, šolskega igrišča, jedilnice in računalniških 
učilnic. Dijaki dosegajo vidne rezultate na tekmovanjih, po 
čemer šola tudi slovi. Vprašani se v šoli počutijo prijetno, 
vzdušje je mirno in sproščeno, profesorji so večinoma 
dostopni in imajo pravičen pristop pri ocenjevanju. Dijaki 
se vsako leto veselijo strokovnih ekskurzij, športnih dni, 
cenijo tesne medsebojne odnose tako med dijaki kot s 
profesorji. Šolo bi vprašani dijaki priporočili tistim, ki jih 
zanima sodobna tehnologija in naravoslovje. Priporočajo 
pa sprotno učenje, predvsem pri težjih predmetih, za katere 
po njihovem mnenju veljajo angleščina, matematika in 
računalništvo. Na teste se dijaki pripravljajo različno dolgo, 
odvisno od zasedenosti urnika in zahtevnosti predmeta. 
Učijo se največ iz zapiskov in učbenikov, rešujejo še stare 
teste, ponavljajo domače naloge in delajo vaje iz delovnih 
zvezkov. Pouk na šoli poteka v dopoldanskem času. 

Srednjo gradbeno, lesarsko in vzgojiteljsko šolo 
so vprašani izbrali zaradi navdušujoče predstavitve na 
informativnem dnevu, ko so prepoznali prijetno vzdušje, 
ki ga naredi morda prav pester program. Dijaki so izbrali 
določeno smer glede na želje po poklicu, ki si ga želijo 
opravljati v prihodnosti npr. mizar, lesarski tehniki, zidar, 
vzgojitelj predšolskih otrok. Povedali smo, da se na šoli 
počutijo izjemno sprejeti, saj je celotno osebje ustanove 
prijazno in se trudijo za znanje dijakov. Bodočim dijakom 
zato polagajo na srce, da sodelujejo pri pouku in delajo 
domače naloge sproti ter so zavzeti pri praktičnih 
predmetih, saj se bodo že tako veliko naučili in ker šola 
ponuja ogromno znanja. Profesorji so odkriti in v dijakih 
iščejo znanje, ki ga tudi pravično ocenijo. Kot pozitivno so 
ocenili opremljene učilnice za praktični pouk, kjer imajo 
na voljo različne materiale in orodje, da lahko neomejeno 

udejanjajo svoje ideje. Lepo sta opremljeni tudi telovadnica 
in jedilnica, glavni odmor traja 45 minut, tako da imajo 
dovolj časa za malico in druženje z vrstniki. 

Srednjo strojno šolo so vprašani izbrali zaradi želje po 
strojniškem poklicu, saj si predstavljajo, da je trg odprt 
za poklice in bodo službo hitro dobili, drugi pa želijo 
izobraževanje nadaljevati na fakulteti. Pri nabiranju znanja 
jih profesorji spodbujajo in omogočajo, da sodelujejo na 
različnih šolskih projektih, kjer se lahko veliko zanimivega 
naučijo, kar jim bo koristilo tudi na splošno v življenju. Učijo 
se kar se da sproti, pred preverjanji znanja še ponavljajo 
snov. Kot najtežja predmeta so izpostavili matematiko in 
mehaniko, ker je obvezno sprotno delo, saj če določene 
teme ne obdelaš, tudi vnaprej izgubiš rdečo nit. Pri lažjih 
predmetih je dovolj da se učijo le pred testi, v povprečju 
tri do pet dni prej. Šola organizira učbeniški sklad, sicer pa 
gradivo lahko dobijo tudi od starejših vrstnikov. Domače 
naloge delajo sproti, kar jim običajno vzame od pol do ene 
ure na dan. 

Bodoči dijaki, ki želijo izbrati Srednjo zdravstveno in 
kemijsko šolo, naj se zanjo odločijo v prvi vrsti zaradi 
bodočega poklica, delo z ljudmi pa naj jim bo v veselje. 
Vprašani dijaki pravijo, da bodo že na informativnem 
dnevu začutili pozitivno vzdušje, ki jih bo vodilo vsa leta 
izobraževanja. Kolegialen odnos med vrstniki in tudi s 
profesorji so še posebej pohvalili. Profesorji so odprti za 
različne pogovore, ne le v zvezi z obravnavano snovjo, 
priskočijo na pomoč tudi posameznikom v stiski. Šola 
je urejena, vrhunsko opremljena in tako trdna opora za 
osvajanje pestrih učnih vsebin. Kot pozitivno so dijaki 
ocenili izobraževalne ekskurzije, kjer spoznavajo nove 
stvari in se lahko družijo s prijatelji, izlete po Sloveniji 
in v tujino, urejeno parkirišče in dolg odmor za malico. 
Za učenje uporabljajo lastne zapiske in učbenike, ki jih 
dobijo v učbeniškem skladu ter rešujejo vaje iz delovnih 
zvezkov. Dodatno gradivo poiščejo na spletu. Za domače 
naloge porabijo v povprečju od pol do ene ure na dan, 
pred ocenjevanji pa se učijo bolj intenzivno od dva do tri 
dni prej. Šola ima poudarek na strokovnih predmetih, zato 
vprašani bodočim dijakom svetujejo, da pri teh še posebej 
pozorno sledijo na učnih urah in delajo sproti.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Spodnjeposavska regija

Gimnazija je po mnenju sodelujočih dijakov sodobno 
opremljena, dijaki imajo napovedana spraševanja, na 
voljo je širok nabor izmenjav, šolskih izletov, obveznih 
izbirnih vsebin, vsak ima tudi svojo omarico. Na šoli 
vlada sproščeno vzdušje, medsebojni odnosi so v prvi 
vrsti prijateljski. Dijaki si med seboj pomagajo, prav tako 
radi sodelujejo s profesorji, ki jih vedno spodbujajo. 
Dijaki pravijo, da je gimnazija pravična, spoštljiva, 
urejena in dijakom prijazna, hkrati pa ponuja vstopnico 

GIMNAZIJA BREŽICE
v njihovo prihodnost. Od šole namreč dijaki odnesejo 
ogromno znanja in kakovostno podlago za nadaljnji 
vpis na fakulteto. Bodočim dijakom svetujejo, naj bodo 
vedoželjni, naj delajo sproti ter naj jih ne bo strah, saj 
se vse da, če se hoče. Predmeti so na šoli enakopravno 
obravnavani, morda je malo večji poudarek na 
maturitetnih predmetih. Pouk na šoli je dopoldanski. 
Po poklicu si v prihodnosti vprašani dijaki želijo biti 
npr. pravniki, učitelji biologije, slovenščine ali kemije, 
zdravniki, prevajalci, zobozdravniki, kriminalistični 
inšpektorji, raziskovalci v matematiki, astrofiziki, kemiki.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Vprašani dijaki so Poklicno in strokovno šolo izbrali, ker 
se nahaja v bližini njihovega doma, ima pester program, v 
izbiro so jih prepričali starši ali pozitivna mnenja starejših 
dijakov. Vpis bi priporočili bodočim vrstnikom, saj se nahaja 
v mirnem okolju, med seboj se dobro poznajo, saj je dokaj 
majhna. S profesorji imajo dobre odnose, kar se zazna tudi 
skozi splošno vzdušje. Pouk na šoli poteka dopoldan, od 
7.10 do okoli 14.00. Kot prednost so vprašani izpostavili 
še športno vzgojo, ker imajo fitnes, v bližini je stadion, ter 

EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA 
BREŽICE
Poklicna in strokovna šola

prostorne učilnice in dobro opremo. Šolo dijaki opisujejo 
kot ambiciozno, razvijajočo, toplo in prijetno. Učno gradivo 
dijaki dobijo pri starejših dijakih, na spletu, v učbeniškem 
skladu ali pri sošolcih. Učijo se tako z učbenikov kot zapiskov 
in raznih vaj pri praktičnih predmetih. Za sprotno učenje 
dostikrat zmanjka časa, zato jim je bolj v naravi, da se učijo 
nekaj dni pred preverjanji znanja: za nekatere predmete 
zadostuje do dva dni priprave, za težje predmete, kot 
so npr. matematika, angleščina ali strokovni predmeti, 
pa potrebujejo v povprečju teden dni priprav. Bodočim 
dijakom svetujejo, da izberejo šolo, a naj se sproti učijo in že 
na urah vprašajo, če določene snovi povsem ne razumejo.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

ŠOLSKI CENTER KRŠKO - SEVNICA
Srednja šola Krško
Srednja šola Sevnica

Na Srednjo šolo Krško so se vprašani dijaki vpisali zaradi 
bodočega poklica, ki ga želijo opravljati, lokacije šole 
blizu industrijskih obratov, ki jih zanimajo ter priporočil 
bivših dijakov. Urnik na šoli je dopoldanski in poteka med 
7.00 in 13.35. Dijaki menijo, da ima predmetnik poudarek 
na strokovnih predmetih, fiziki in slovenščini. Pohvalili 
so opremljenost šole in strokovne profesorje, s katerimi 
imajo dobre in spoštljive odnose. Imajo dovolj svobode, 
a se zavedajo, da je treba opravljati šolske obveznosti. 
Na tekmovanjih dosegajo zavidljive uspehe. Dijaki, ki 
so vpisani na smer elektrotehnik, bi bili radi po poklicu 
večinoma elektrotehniki, nekateri tudi gasilci in fotografi. 
Tisti, ki so vpisali gimnazijski program pa menijo, da 
imajo za odločitev o poklicu še čas. Učenje na šoli je bolj 
kampanjsko, vprašani dijaki se na teste pripravljajo od 
enega dneva, do tudi več kot tedna dni, kar je odvisno od 
zahtevnosti predmeta in zanimanja posameznika za snov. 
Večina z reševanjem domačih nalog konča v manj kot pol 

ure, tisti, ki se učijo sproti, pa porabijo za sprotne šolske 
obveznosti tudi več kot dve uri na dan.

Srednja šola Sevnica daje glavni poudarek na 
praktičnem izobraževanju, npr. na frizerstvu, so povedali 
dijaki, ter na matematiki, slovenščini in kemiji. Frizerstvo 
povzroča vprašanim dijakom največ preglavic, saj je 
snov preobsežna in zanje povsem nova. Pouk poteka 
v dopoldanskem času, od 8.10 dalje. Predmeti so na 
urniku primerno razporejeni, da ni veliko zahtevnejših 
predmetov skupaj na isti dan, običajno imajo 7 ur. Vzdušje 
na šoli je po opisih vprašanih dijakov energično, poleg 
sproščenih odnosov s profesorji, so dijaki izpostavili tudi 
odličnega ravnatelja. Vpis priporočajo tistim bodočim 
vrstnikom, ki jih smer veseli in zanima, saj izobraževanje 
temelji na praktičnih predmetih, zato so do potankosti 
izpopolnjene tudi praktične učilnice. Vpis priporočajo 
tudi zato, ker se na šoli počutiš sprejeto, saj za profesorje 
nisi le številka. Nekateri dijaki se uspejo učiti sproti, večina 
pa se jih na teste začne pripravljati v povprečju od nekaj 
dni do tedna prej. Učijo se iz zvezkov, dopolnijo lastne 
zapiske, iz učbenikov, ponavljajo domače naloge, rešujejo 
stare teste. Pred spraševanjem radi ponovijo snov ustno 
s sošolci.

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

Pouk na šoli poteka med 7.00 in 14.00, urnik pa vsebuje več 
blok ur, kar je vprašanim dijakom izjemno všeč. Za vpis so 
se vprašani dijaki odločili zaradi strokovnih predmetov, 
obsežne prakse, pouka v naravi in želje po opravljanju 
poklicev iz stroke, nekateri imajo namen prevzeti kmetijo, 
drugi si želijo postati vinogradniki. Moto šole je »kmetovati 
– kraljevati«. Stvari, ki so jih na šoli izpostavili kot pozitivne 
so jesenska razstava, testiranje škropilnih naprav, 

BIOTEHNIŠKA ŠOLA RAKIČAN
izvrstna šolska prehrana, pozitiven odnos in strokovnost 
profesorjev ter kakovostna praska. Dijaki so mnenja, da 
ima šola primerno opremljene učilnice za praktični pouk, 
jedilnico in telovadnico. V ospredju na predmetniku so 
praktični predmeti, dijaki se enoglasno tudi strinjajo, da 
sta najtežja predmeta matematika in slovenščina, ki se 
izvajata na visokem nivoju. Nekateri dijaki se učijo sproti, 
drugi le pred testi in spraševanji, ko si za pripravo vzamejo 
v povprečju tri dni. Učbenike imajo na voljo v učbeniškem 
skladu ali si jih sposodijo v knjižnici. 

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Na dvojezični šoli je atmosfera pestra pravijo vprašani dijaki, 
kljub vsemu vlada pri pouku red in disciplina, ki jo zahtevajo 
profesorji. Ti so sicer prijazni in odprti, če le vidijo da se dijak 
trudi, v kolikor ne, niso prizanesljivi. Zato svetujejo bodočim 
dijakom, da so spoštljivi do profesorjev in delajo čim več 
sproti. V veliko korist je lahko tudi sodelovanje pri šolskih 
projektih, ki se izvajajo na domači ali mednarodni ravni ter 
tedni dejavnosti, ki dajejo dijakom možnost spoznavanja 
aktualnih tem. Urnik je dopoldanski, začnejo ob 7.00 in 
končajo okoli 14.00. Ure so skladno razporejene po urniku 

DVOJEZIČNA SREDNJA ŠOLA LENDAVA
tako, da nimajo preveč težjih predmetov strnjenih v enem 
dnevu. Popoldne si vzamejo okoli eno uro za pripravo na 
naslednji dan, učenje ali pripravo za določen projekt ter 
domače naloge. Vprašani dijaki so ocenili, da je poudarek na 
matematiki in strokovnih predmetih, kjer se je treba sproti 
učiti. Kot zahtevnejše predmete so navedli, poleg matematike, 
tudi fiziko, informatiko in kemijsko tehniko. Gradivo dobijo od 
profesorjev in višjih letnikov, delajo lastne zapiske, dodatno 
gradivo poiščejo na internetu. Pred preverjanji znanja se 
običajno učijo od pet do sedem dni, strnjeno določen 
predmet, odvisno od težavnost in obsega predmeta.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Gimnazijo vprašani dijaki opišejo s stavkom: “Gradimo misleči 
svet.” Velja za lepo opremljeno šolo, ki sprejme vsakega dijaka 
z odprtimi rokami in nudi razvijanje lastnih potencialov. 
Vprašani menijo, da bodo pridobili trdno splošno znanje 
in široko razgledanost ter posledično kakovostno podlago 
za maturo in nadaljevanje šolanja na fakulteti. Profesorji 
so jim vedno na voljo, pripravljeni pomagati ter sklepati 
kompromise, vzdušje na šoli je zato pozitivno in sproščeno. 
Med težje predmete uvrščajo vprašani naravoslovne 

GIMNAZIJA MURSKA SOBOTA
predmete, na katerih je večji poudarek. Pouk na šoli poteka 
v dopoldanskem času, običajno začenjajo ob 7.00. V začetku 
septembra gimnazija organizira sejem rabljenih učbenikov, 
kjer si učbenike dijaki lahko kupijo, sicer pa jih imajo na voljo v 
učbeniškem skladu. Dijaki sproti delajo domače naloge, ki jim 
vzamejo okoli pol ure na dan. Največ doprinese poslušanje 
pri pouku, da nato nekaj dni pred testi le še ponavljajo snov 
predmeta, ki ga pišejo. V prihodnosti bi si vprašani dijaki želeli 
delati v poklicih, kjer je potrebna visoka izobrazba, kot npr. 
veterinar, kirurg ali ortodont.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Vprašani dijaki so se za šolo odločili zaradi bližine svojega 
doma, zanimanja za ekonomske poklice, priporočili so jim jo 
starši in vrstniki, ki so šolo obiskovali. Poleg pouka dopoldan, 
so dijaki kot pozitivno ocenili tudi opremo v učilnicah, 
prijateljski odnos med sošolci, s katerimi si izmenjujejo 
zapiske in se skupaj večkrat učijo. Gradivo dobijo na spletu, 
učbenike v učbeniškem skladu, zapiske in stare teste pa od 
starejših vrstnikov. Atmosfera na šoli je zavidanja vredna, 

EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA
Srednja šola in gimnazija

profesorji vzpodbujajo dijake k delu in jim omogočajo 
dodatne razlage, če jih potrebujejo ali dodatne zahtevnejše 
naloge, za tiste, ki želijo osvojiti znanje na višjem nivoju. 
Vprašani se strinjajo, da se je treba za težje ekonomske 
predmete učiti sproti, najlažje po tem ko naredijo domačno 
nalogo, da še ponovijo snov, kar jim vzame v povprečju okoli 
eno uro na dan. Nekaterim vprašanim predstavljata izziv 
tudi matematika in angleščina. Pred testi se učijo okoli tri do 
pet dni, odvisno od tega koliko jim predmet ustreza. Dijaki 
so pohvalili šolske omarice, kjer lahko hranijo osebne stvari, 
moderno opremo v učilnicah ter prijazno šolsko osebje.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Majhna, izredno prijazna in domača šola, na izvrstni lokaciji in 
sodobno opremljena. Po mnenju vprašanih dijakov predaja 
znanje, ki dijaku služi tako v poklicu kot v vsakodnevnem 
življenju. Čeprav si večina sodelujočih v anketi želi delati v 
kozmetičnem salonu, so nekateri vprašani navedli tudi željo 
po opravljanju poklica poročnega organizatorja, turističnega 
vodiča in podjetnika. Matematika in anatomija sta predmeta, 

SREDNJA ZDRAVSTVENA 
ŠOLA MURSKA SOBOTA

ki povzročata največ preglavic dijakom, medtem ko je teža 
na strokovnih predmetih, kot so kozmetika, anatomija ter 
kemija. Dijakom je na voljo urejeno igrišče. Profesorji so 
prijetni in prijazni, vzdušje na šoli je mirno in sproščeno, saj 
ga takšnega ustvarjajo odnosi v razredu in odnosi dijakov z 
zaposlenimi. Redkeje se dijaki učijo sproti, običajno si rajši 
vzamejo nekaj dni pred preverjanji znanja in se takrat snov 
dobro naučijo. Pri tem uporabljajo zapiske iz zvezkov, stare 
teste, ki jim jih posredujejo starejše generacije in učbenike, 
ki jih imajo na voljo v šolski knjižnici.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Dijaki so izbrali šolo zaradi želje po delu v gostinstvu ali 
turizmu, kot npr. natakar, kuhar, turistični vodič ali vodja 
restavracije oz. hotela ter zaradi bližine njihovemu domu. 
Obilica praktičnih ur dijakom daje možnost, da osvojijo 
širok nabor znanja, ki ga lahko s pridom uporabijo takoj po 
izobraževanju v praksi. Profesorji so strokovni in bodrijo 
dijake h kreativnemu ustvarjanju. Praksa je bistvenega 

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN 
TURIZEM RADENCI

pomena, zato so učilnice do potankosti opremljene z 
napravami in surovinami, kar daje osnovo za pripravo 
jedi in učenje različnih procesov v gostinstvu. Vprašani se 
strinjajo, da je praksa izjemno dobro organizirana, zato se 
tudi sami trudijo vlagati interes in ideje, da bi se naučili kar 
največ. Pri predmetih se učijo bolj kampanjsko iz zapiskov, 
učbenikov in ostale literature, ki jo dobijo od profesorjev, 
starejših prijateljev in na spletu. Šola omogoča bivanje v 
dijaškem domu, izposojo gradiva v učbeniškem skladu, 
dijaki pa se radi udejstvujejo krožkov in izobraževalnih 
ekskurzij po Sloveniji ali v tujino. Ker je šola majhna imajo 
dopoldanski pouk, od približno 7. 00 do 13.00 ali 14.00.

Vprašani dijaki svetujejo mlajšim vrstnikom vpis na 
gimnazijo, ker zagotovi odlično pripravo na maturo, s 
tem pa podlago za kateri koli nadaljnji študij. Dodajajo, 
naj se učijo sproti in čim prej stkejo prijateljske vezi. 
Vzdušje na šoli so ocenili kot odlično in spodbudno, saj 
se profesorji trudijo za odnose z dijaki, jih podpirajo in so 
jim vedno pripravljeni pomagati, ko potrebujejo dodatno 
razlago ali pogovor. Pouk imajo od 7.10, običajno do 
13.45, a ni naporen, saj so predmeti smiselno razporejeni. 
Gimnazijo opredeljujejo predvsem maturitetni predmeti, 
te so vprašani izpostavili tudi kot zahtevnejše. Večini 

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA 
LJUTOMER

delajo preglavice matematika, ker jo včasih ne razumejo, 
slovenščina zaradi obsega snovi, fizika, nekateri pa 
niso vešči jezikov. Literaturo si izposodijo v učbeniškem 
skladu, od starejših vrstnikov ali jo dobijo na sejmu 
rabljene literature v mesecu juniju. Večina anketiranih se 
trudi učiti sproti. Pravijo, da lahko ogromno znanja osvojiš 
že s poslušanjem pri pouku, doma pa le še ponoviš snov. 
Nekateri se več učijo pred spraševanji in testi, običajno 
okoli pet dni zadostuje, odvisno od predmeta. Domače 
naloge jim v povprečju vzamejo okoli ene ure na dan. 
Kot pozitivno so dijaki ocenili dovršene šolske prostore, 
filmsko opremo in dvorano za gledališče. Dijaki se 
strinjajo, da bodo odšli iz gimnazije z znanjem ponosni v 
prihodnost.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Vprašani dijaki so izpostavili široko paleto programov, 
tako lahko bodoči dijaki iz bližnjih krajev izberejo njim 
želeno smer. Udeležijo naj se informativnega dne, ki je 
tudi vprašane dijake spodbudil k vpisu. Poleg tega so 
kot pozitivno ocenili še izjemne rezultate na različnih 
tekmovanjih na državni ravni, kar profesorji spodbujajo in 
so pripravljeni učencem nuditi dodatno pomoč. Na splošno 
so pohvalili njihov odnos so dijakov, saj se trudijo da 
dijaki osvojijo snov. Sicer je atmosfera sproščena, dijaki se 

SREDNJA POKLICNA IN TEHNIŠKA ŠOLA 
MURSKA SOBOTA

družijo z vrstniki, si med seboj pomagajo z izmenjevanjem 
zapiskov in se neredko skupaj učijo. Šola ima založeno 
knjižnico, dijaki uporabljajo lastne omarice, kamor lahko 
odlagajo osebne stvari ter sodobno opremljene učilnice. 
Pouk je dopoldanski, urniki so kakšno leto bolje sestavljeni 
kot drugo. V kolikor bodoči dijaki želijo delati na področjih, 
kot so grafično oblikovanje, elektrotehnika, računalništvo 
ali strojništvo, je to prava šola zanje. Svetujejo jim, da 
redno delajo svoje zapiske, da se bodo lažje učili, in da 
naj poslušajo pri pouku. Vprašani običajno namenijo 
okoli tri do pet dni učenju posameznega predmeta 
pred ocenjevanji, kar je tudi odvisno od posameznika in 
njegovega zanimanja za snov. Učbenike bodo dobili v 
skladu, ostalo gradivo pri starejših kolegih.
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Zasavska regija

Šola se zavzema za inovativnost in povezovanje 
z gospodarstvom, organizira izmenjave in pestre 
ekskurzije. Vprašani so pohvalili tudi zanimive krožke, 
kot so podjetništvo, robotika, 3D tiskanje in modeliranje. 
Zanimanje za računalništvo, predmetnik poln strokovnih 
predmetov, bližina njihovemu domu in mikavna 
predstavitev na informativnem dnevu so bili glavni razlogi, 
da so se vprašani dijaki odločili za vpis. Zaradi navedenega 
tudi bodočim vrstnikom svetujejo, da se odločijo za vpis, 
če jih računalništvo veseli in so pripravljeni trdo delati 
sproti. Vzdušje na šoli so opisali kot sproščeno, saj je šola 

SREDNJA TEHNIŠKA IN POKLICNA ŠOLA 
TRBOVLJE

po številu dijakov manjša in se med seboj dobro poznajo. 
Profesorji so spoštljivi in razumni, pripravljeni na kakršna 
koli dodatna vprašanja. Dijaki so začutili njihovo srčnost 
in pripravljenost na odprte pogovore, kadar jih le ti 
potrebujejo. Urnik je skrbno sestavljen, običajno začenjajo 
ob 7. uri in zaključijo okoli 13. ure. Dijaki ocenjujejo, da je 
poudarek na strokovnih predmetih, največ izzivov pa jim 
predstavljajo matematika, programiranje ter angleščina. 
V povprečju namenijo sprotnemu delu eno do dve uri na 
dan. Učijo se iz zapiskov, v učbeniškem skladu si sposojajo 
učbenike, ostalo gradivo dobijo od starejših dijakov. Pred 
ocenjevanji dodatno utrjujejo snov od dva do pet dni prej, 
odvisno od predmeta, s ponovitvijo vsebine, vaj iz delovnih 
zvezkov in domačih nalog.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Manjša šola je vprašane dijake prepričala za vpis zaradi 
učnega programa, možnosti nadaljnjega šolanja ter 
bližine njihovemu domu. Nudi izobraževanje v športnem 
oddelku ter usklajevanje s treningi, kot prednost so dijaki 
navedli še raznovrstne obšolske dejavnosti, ki se jih radi 
udeležujejo. Šola z dolgo tradicijo slovi po sodobni opremi 
v športnih prostorih, prijaznih in angažiranih profesorjih, 
ki nudijo konzultacije posameznikom, ki jih potrebujejo. 
Poudarek pri predmetih je na matematiki, slovenščini in 

GIMNAZIJA IN EKONOMSKA SREDNJA 
ŠOLA TRBOVLJE

angleščini. Menijo, da so težji predmeti odvisni od vsakega 
posameznika, nekaterim ne leži fizika, drugim matematika 
ali tuji jeziki, zato tem predmetom posvetijo več časa za 
sprotno učenje. Pred ocenjevanji se učijo določen predmet 
nekaj dni, v povprečju tri do pet dni prej, tako da ponavljajo 
zapiske, pregledajo teme v učbeniku, ponovno rešijo 
domače naloge in vaje iz delovnih zvezkov. Pouk običajno 
poteka od 7.40 do 13.40, če imajo preduro je ta ob 6.55. 
Bodočim dijakom svetujejo vpis na šolo, ker imajo osebne 
odnose s profesorji, tutorstvo, možnosti prakse v tujini in 
sodelovanja na tematskih vikendih ter strnjen urnik, ki je 
prilagojen avtobusnim prevozom.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Manjša šola v Zagorju ima manj dijakov, zato profesorji 
poznajo vsakega posameznika, so zapisali anketirani, 
ter dodajajo, da jih spoštujejo in jim radi pomagajo 
pri osvajanju učne snovi. Profesorji so potrpežljivi do 
problematičnih dijakov in jih spodbujajo. Vzdušje je 
sproščeno, na šoli se vedno nekaj dogaja. Je eko šola, zato 
slovi kot okolju prijazna in deluje v zdravem življenjskem 
duhu. Telovadnica in učilnice za praktični pouk sodijo med 
popolnejše opremljene dele šole. Kadar imajo prakso, 
začenjajo s poukom že ob 6.00 zjutraj, ko je na urniku 
normalen pouk pa začnejo bodisi ob 7.10 bodisi ob 8.00 in 

SREDNJA ŠOLA ZAGORJE 
so na šoli najkasneje do 14.00, večinoma pa končujejo prej. 
Ogromen poudarek je na praksi in strokovnih predmetih. 
Med težjimi predmeti vprašani dijaki izpostavljajo npr. 
anatomijo, patologijo, zdravstveno nego, matematiko 
in angleščino. Dijaki, ki so se vpisali na smer zdravstvena 
nega, si želijo biti po poklicu npr. fizioterapevt, babica ali 
medicinska sestra v urgentnem bloku, medtem ko dijaki 
smeri ekonomski tehnik želijo opravljati poklic psihologa 
ali socialnega delavca. Za lažje predmete se dijaki v 
povprečju učijo do dva dni, za težje lahko do več kot teden 
dni. Pri tem si pomagajo z različnimi učnimi gradivi, kot so 
učbeniki, zapiski, stari testi in vaje iz delovnih zvezkov. 

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Med težje za učenje dijaki uvrščajo naravoslovne predmete: 
biologijo zaradi obsega učne snovi, matematiko zaradi 
težavnosti snovi, ter fiziko in kemijo. Nekateri so izpostavili 
še jezike zaradi visokega nivoja zahtevanega znanja. Na 
šoli so vprašani dijaki pohvalili prijetne profesorje, okusno 
hrano, dva odmora, ekskurzije v tujino, individualnost in 
domače manjše okolje. Začetek pouka je ob 8.00, predmeti 
na urniku so dobro razporejeni. Dijaki pravijo, da je njihova 
šola top izbira, vzdušje je vsak dan zabavno, kar ustvarijo 
profesorji. Ti se jim temeljito posvetijo, zaradi majhnosti 

GIMNAZIJA LITIJA
vzbujajo dijakom prijetne občutke domačnosti. Bodočim 
dijakom svetujejo, da se že v prvem letniku začnejo učiti 
sproti, saj šola ni lahka, tako jim bo lažje kasneje. Pravijo, 
da je od predmeta in količine snovi odvisno koliko se je 
treba učiti, ampak če delajo sproti najlažje sledijo pouku. 
Dnevno rešijo domače naloge v pol ure do ene ure, nato jih 
pred testi še ponovijo. Pri ponavljaju snovi za preverjanje 
znanj rešujejo stare teste, ki jih dobijo pri starejših dijakih, 
si naredijo zapiske in predelajo učbenik, povprečno za to 
porabijo pet dni. Med sodobno opremljenimi prostori na 
šoli so, po mnenju vprašanih dijakov, računalniške učilnice, 
telovadnica, jedilnica ter laboratoriji za fiziko in kemijo. 

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Koroška regija

Gimnazijci so v anketah povedali, da učno gradivo dobijo 
v založeni knjižnici, pri pouku si delajo podrobne zapiske, 
iz katerih se največ učijo. Te dopolnijo z informacijami 
iz učbenikov ter redno delajo domače naloge, ki jim 
običajno vzamejo pol ure do ene ure na dan. Pohvalili so 
šolsko osebje in organizacijo projektnih dni za 1. letnike, 
ki jih bodoči dijaki ne smejo zamuditi. Profesorji so 
korektni in izjemno angažirani za dodatne projekte. Dijaki 
se lahko vključujejo tudi v kulturne dejavnosti, dijaške 
razstave, prenočijo na kmetiji in druge dejavnosti šole, ki 
popestrijo izobraževanje. Na predmetniku imajo večjo težo 
maturitetni predmeti, med težje so vprašani uvrstili fiziko, 
matematiko, kemijo in zgodovino, a dodajajo, da je to 
odvisno od vsakega posameznika. Pri navedenih predmetih 
se skušajo učiti sicer sproti, a je potrebno snov ponoviti 
pred preverjanji znanja, tako kot pri ostalih predmetih. V 
povprečju namenijo intenzivnemu ponavljanju od tri do 
pet dni. Šola slovi po naprednem vzdušju in sodelovanju 
na tekmovanjih, kjer dosegajo izjemne rezultate, predvsem 
na literarnem področju. Dijaki so kot pozitivne strani šole 
navedli še urejeno okolico in velik park, dopoldanski pouk 
in dolg odmor za malico, ta traja 45 minut, kar izkoristijo 
tudi za druženje s prijatelji.  

ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC
Gimnazija 
Srednja šola Slovenj Gradec in Muta (lokacija 
Slovenj Gradec)
Srednja zdravstvena šola

Srednjo šolo Slovenj Gradec in Muta odlikujejo 
fantastični projekti, ki poleg pouka s poudarkom na 
maturitetnih predmetih, omogočajo dijakom spoznavanje 
življenjskih stvari. Vprašani so izpostavili npr. turistična 
vodenja, učno podjetje, šolsko revijo, sajenje dreves in 
strokovne ekskurzije. Profesorji skrbijo, da je atmosfera na 
šoli odlična, a spoštljiva. Če se bodo prihajajoče generacije 
trudile in pokazale interes že na urah, bo vsak posameznik 
lahko s seboj v prihodnost odnesel veliko znanja in s 
sodelovanjem pri projektih tudi ogromno izkušanj. Dijaki 
ocenjujejo, da v povprečju dnevno rabijo okoli eno uro za 
domače naloge. Učijo se iz učbenikov in zapiskov, pred testi 
pa ponovijo vso snov skupaj z reševanjem nalog.     

Vprašani dijaki svetujejo vpis na Srednjo zdravstveno 
šolo tistim, ki želijo svoje delo nameniti pomoči ljudem 
in čutijo empatijo, saj je zdravstvo specifična stroka, ki jo 
moraš opravljati z veseljem. Profesorji so izjemno strokovni 
in nudijo kakovostno izobraževanje, a tudi zahtevajo visok 
nivo znanja, so ocenili vprašani dijaki, zato se v večji meri 
učijo kar sproti. Več poudarka je na strokovnih predmetih, 
ti dijakom delajo tudi največ preglavic, kot npr. zdravstvena 
nega, ker je snov za njih nova in se je treba naučiti veliko 
novih izrazov. Pouk je dopoldanski, urniki primerno 
sestavljeni, da ni več zahtevnejših predmetih skupaj. 
V popoldanskem času imajo dovolj časa za druženje s 
prijatelji, po tem ko naredijo domače naloge in ponovijo 
tekočo snov. Pred testi in spraševanji se učijo bolj intenzivno 
v povprečju tri dni tako, da preberejo snov iz zvezkov in 
ponovno rešijo domače naloge. Pri obsežnejših predmetih 
pa tudi dan ali dva več, da pregledajo še dodatna gradiva.

KOROŠKA
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ŠOLSKI CENTER POSTOJNA
Srednja šola Postojna
Gimnazija Ilirska Bistrica

Pozitivne stvari Srednje šole Postojne so po mnenju 
vprašanih dijakov možnosti prakse v tujini, strokovne 
ekskurzije in obiskovanje različnih krožkov, lično 
opremljeni šolski prostori ter izjemno prijeten odnos 
s profesorji. Šola slovi tudi po uspešnosti dijakov na 
šolskih tekmovanjih. Na šolo so se anketirani vpisali 
zaradi različnih razlogov: ker odpira veliko možnosti 
za nadaljnje izobraževanje, zaradi priporočil znancev 
in prijateljev ter bližine njihovemu domu. Dijaki bi 
v prihodnosti radi delali kot umetniki, profesorji, 
ortodonti, upravitelji CNC strojev in v logistiki. Šolo 
vprašani dijaki priporočajo bodočim vrstnikom zaradi 
spodbudnega vzdušja in kakovostnih profesorjev. Pouk 
na šoli poteka v dopoldanskem času, običajno med 7.30 
in 13.45. Večjo težo profesorji dajejo na maturitetne 
predmete, ki največkrat predstavljajo tudi izzive pri 
učenju. Dijaki se sicer skušajo že med samim poukom 
naučiti čim več, nato pa nekaj dni pred preverjanji 
znanja ponovijo zapiske, domače naloge in teme v 

učbenikih, ki si jih lahko sposodijo v učbeniškem skladu 
ali jih kupijo na sejmu rabljene literature, ki ga šola 
vsako leto priredi v začetku septembra. 

Gimnazijo Ilirska Bistrica, s poudarkom na maturitetnih 
predmetih, odlikuje kakovosten program, vrhunski 
profesorji, sodobna oprema in prijetno vzdušje, pravijo 
dijaki. Šolo priporočajo svojim bodočim vrstnikom, ker 
se zaradi majhnosti počutijo sprejeto, profesorji vse 
dijake dobro poznajo in imajo z njimi prijateljski odnos. 
Sodelujoči dijaki priporočajo sprotno učenje in sledenje 
pouku, ki običajno traja med 8.00 in 14.05, včasih tudi dlje. 
Med odmori se družijo s prijatelji in jejo okusno malico. Za 
dnevno reševanje domačih nalog vprašani dijaki porabijo 
med pol in dve uri dnevno, medtem ko se na posamezen 
test začnejo pripravljati od dva dni do enega tedna prej, 
slednje če gre za zahtevnejši test. Učijo se s ponavljanjem 
snovi iz zvezkov, dopolnijo zapiske s snovjo iz učbenikov, 
ponovijo vaje iz delovnih zvezkov. V veliko pomoč jim je 
še ponavljanje vsebin ustno skupaj s sošolci ter reševanje 
starih testov. V prihodnosti si sodelujoči dijaki želijo 
postati zdravniki, programerji, profesorji in odvetniki.   

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA 
ŠOLA POSTOJNA

Vprašane dijake je za vpis na šolo prepričala predstavitev 
na informativnem dnevu, veselje do gozdarstva, lesarstva 
ali zdravstva ter pozitivna mnenja dijakov, ki že obiskujejo 
šolo. Šola je urejena in sodobno opremljena, ima hvale 
vredno kuhinjo. Poleg pouka se dijaki lahko udeležijo 
različnih obšolskih dejavnosti, krožkov, prostovoljstva, 
izletov, strokovnih ekskurzij ter izmenjav v tujino. Na 
vsaki smeri se je treba pripravljati na pouk in reševati 
domače naloge sproti. Nekateri vprašani se več učijo pred 

ocenjevanji, ko namenijo težjim predmetom tudi en teden 
intenzivnega učenja. Učbenike dobijo iz učbeniškega 
sklada, pripravljajo svoje zapiske, dodatno gradivo dobijo 
še na spletu ali od starejših prijateljev. Atmosfera na šoli je 
odlična, z večino profesorjev se vprašani dobro razumejo 
in se med seboj spoštujejo. Dijaki so kot pozitivno 
ocenili prizadevanje profesorjev za dodatne projekte, ki 
spodbujajo dijake k novim življenjskim izkušnjam, skrb za 
povezovanje med dijaki ter iskreno pomoč, ki so jo vedno 
pripravljeni ponuditi tistim, ki jo potrebujejo, to pa so tudi 
razlogi zaradi katerih bi šolo priporočili bodočim dijakom.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.

Primorsko-notranjska regija

Dijaki gimnazije, ki so sodelovali v anketiranju, si v 
prihodnosti želijo postati fiziki, zdravniki, kemiki, glasbeniki, 
psihologi. Šola jim s svojim predmetnikom omogoča 
udejanjanje na različnih področjih, poudarek pa daje na 
slovenščini, angleščini in matematiki. Šola ima urejeno 
notranjost in okolico s parkom, profesorji so prijazni in 
dijake spoštujejo. Ponuja številne obšolske dejavnosti, ki se 
jih dijaki radi udeležujejo, da izpopolnjujejo svoje interese. 
Urnik je čez teden solidno razporejen, težji predmeti si 
nikoli ne sledijo en za drugim, večinoma pa pouk poteka 
med 6.55 in 14.05, redko dlje. Vprašani dijaki za pripravo na 
teste in spraševanja porabijo približno dva do tri dni, sproti 
večinoma delajo domače naloge. Učenje poteka iz zapiskov, 
ki si jih naredijo iz učbenika ali pri pouku, rešujejo stare 
teste in vaje iz delovnih zvezkov, dodatne vaje si poiščejo 

ŠOLSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM
Gimnazija Ravne na Koroškem
Srednja šola Ravne na Koroškem

na spletu. Nasvet vsem, ki se bi vpisali na gimnazijo je, naj 
izkoristijo svoj dijaški čas, naj bodo vedoželjni in izkoristijo 
profesionalnost profesorjev.

Poklici, ki bi jih vprašani dijaki srednje šole radi opravljali v 
prihodnosti, so inženir strojništva, programer CNC strojev, 
elektrotehnik in računalničar. Na šolo so se vpisali po 
priporočilih prijateljev, prepričal jih je tudi sodoben izgled 
in opremljenost šole. Vprašani dijaki se na ocenjevanja 
pripravljajo v povprečju od dva do pet dni, tako da si 
preberejo zvezke, izpopolnijo zapiske, ponavljajo domače 
naloge in vaje v delovnih zvezkih ter rešujejo dodatne 
vaje iz spleta. Sprotno opravljanje domačih nalog jim 
vzame maksimalno eno uro dnevno, učijo se največ pred 
ocenjevanjem. Šolo bi sodelujoči dijaki priporočili vsem, 
ki jih smer veseli in svetujejo, da učenje vzamejo resno. 
Prijetno vzdušje, prijazni profesorji, spoštljivi odnosi in dobra 
opremljenost šole so dejavniki, ki v dopoldanskem času, ko 
poteka pouk, pripomorejo razumevanju in spremljanju tudi 
težjih predmetov, kot je denimo programiranje.

 ŠE VEČ MNENJ O ŠOLI PREBERITE NA DijaskiSvet.si.
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Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski 
sklad Republike Slovenije za deficitarne poklice razpisuje 
štipendije, da bi zagotovili zadostno število kadra glede na 
povpraševanje delodajalcev. Razpis je običajno objavljen 
januarja, rok za oddajo vloge pa v septembru. Po 
zaključku razpisa, boste prejeli odločbo. Dijak mora imeti 
odprt bančni račun, na katerega bo prejemal štipendijo, 
osebni račun staršev ne pride v poštev. Dijak lahko 
istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za 
deficitarne poklice (a ne kadrovsko). Prejemanje štipendije 
ne vpliva na višino otroškega dodatka, niti na višino plačila 
dohodnine. V šolskem letu 2021/2022 štipendija znaša 
102,40 €. Vsako leto pa je podeljena do 1000 dijakom. 

DEFICITARNI IN SUFICITARNI POKLICI
Za suficitarne poklice je značilno, da je na voljo veliko 
število kadra, medtem ko so deficitarni poklici tisti, v 
katerih primanjkuje kadra z ustrezno usposobljenostjo. 
Na trgu dela to pomeni, daj je povpraševanje po delavcih 
večje kot je dejansko oseb z določenim poklicem, zato se 
splača izbrati izobraževanje v tej smeri, saj bo na voljo več 
delovnih mest za vašo zaposlitev. 

Seznam deficitarnih poklicev:  
• kamnosek,
• mehatronik operater,
• inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij,
• oblikovalec kovin orodjar/orodjarka,
• elektrikar/elektrikarka,
• avtokaroserist/avtokaroseristka,
• pek/pekarka,
• slaščičar/slaščičarka,
• mesar/mesarka,
• tapetnik/tapetničarka,
• mizar/mizarka,
• zidar/zidarka,
• tesar/tesarka,
• klepar-krovec/kleparka-krovka,
• izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje,
• slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka,
• pečar – polagalec keramičnih oblog / pečarka-

polagalka keramičnih oblog,
• gozdar/gozdarka,
• dimnikar/dimnikarka,
• steklar/steklarka,
• tehnik/tehnica steklarstva,
• 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 jeziku,
• 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.
Vir: www.srips-rs.si.

POIŠČI DEFICITARNI POKLIC



Te zanima Evropska unija in z njo povezane teme? Si 
želiš vedeti več o delovanju EU ali sodelovati s svojimi 
vrstniki pri reševanju evropsko obarvanih izzivov, 
pripravi kampanje ozaveščanja o EU in organizaciji 
dogodkov?

Če je tvoj odgovor da, se z nami podaj na pot aktivnega 
državljanstva in se v naslednjem šolskem letu pridruži 
programu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta 
(EPAS) ter si prisluži naziv dijak(inja) ambasador(ka) 
Evropskega parlamenta. 

Preveri, katere slovenske srednje šole so že vključene v 
program EPAS na https://bit.ly/EPASšole! 

Kaj je program EPAS?

Šola ambasadorka Evropskega parlamenta je evropski 
izobraževalni program, s katerim želita Evropski 
parlament in Pisarna EP v Sloveniji na zabaven, poučen 
in inovativen način seznaniti dijake in učitelje z Evropsko 
unijo, njenim ustrojem, delovanjem, vrednotami, 
vplivom na naša življenja in možnostmi našega 
vplivanja na njene politike. 

V okviru projekta EPAS morajo sodelujoče skupine 
mentorjev in dijakov skozi šolsko leto predelati nabor 
z EU povezanih vsebin, pripraviti informacijsko stojnico 
in vsaj en dogodek, namenjen seznanjanju vrstnikov z 

EU in povezanimi temami, ter izpolniti druge naloge. 
S tem si prislužijo naziv šola ambasadorka Evropskega 
parlamenta, sodelujoči dijaki in dijakinje pa naziv 
ambasador(ka) Evropskega parlamenta.

Vsako leto v programu sodeluje več kot 70 slovenskih 
srednjih šol in dijaških domov. Na evropski ravni je bilo 
z EPAS nazivom certificiranih že več kot 1500 šol, naziv 
dijak ambasador Evropskega parlamenta pa je pridobilo 
več kot 23.000 dijakinj in dijakov.

Zakaj sodelovati?

• Razširi svoja obzorja in spoznaj EU in z njo 
povezane teme.

• Pridobi nove veščine.
• Spoznaj vrstnike in skleni nova poznanstva.
• Pridobi naziv dijak(inja) ambasador(ka) 

Evropskega parlamenta.
• Osvoji sodelovanje na simulaciji Evropskega 

parlamenta Evrošola v Strasbourgu.
• Udeleži se dogodkov in izobraževanj v okviru 

projekta.
• Poveži se s slovenskimi in evropskimi srednjimi 

šolami ter dijaškimi domovi.
• Ne zamudi nepozabne izkušnje. 

Več informacij o sodelovanju, aktivnostih in prijavnih 
rokih lahko dobite na EPljubljana@ep.europa.eu. 
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Pridruži se programu 
Šola ambasadorka Evropskega parlamenta!

O
gl

as
no

 sp
or

oč
ilo

 

O
gl

as
no

 s
po

ro
či

lo



O
gl

as
no

 sp
or

oč
ilo

 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

hišaeu_3.pdf   2   22. 11. 2021   09:59:33



66

NOVOSTI, KI TE ČAKAJO V SREDNJI ŠOLI

Prehod iz osnovne na srednjo šolo bo prinesel nekaj 
novosti, ki jih boste na začetku šolskega leta takoj povzeli 
in se nanje prilagodili. Da se boste kar najlažje znašli v 
novem okolju, smo jih zbrali na eno mesto. 

FAZANIRANJE 
FAZAN je beseda, ki jo boste verjetno kar velikokrat slišali 
na začetku leta. Dijake 1. letnika imenujemo fazani, v 
prvih dneh pa na nekaterih šolah poteka že tradicionalen 
obred »fazaniranja«. Starejši dijaki vas bodo porisali po 
obrazu in udih, vas posuli z moko ali kakšno podobno 
snovjo, lahko vam bomo pripravili nenavadno pijačo iz 
jajc. Domišljija ima lahko veliko idej za pisan začetek leta. 

DRUGAČEN NAČIN DELA PRI POUKU 
Način dela v srednji šoli se razlikuje glede na delo v osnovni 
šoli. Profesorji bodo razlagali snov, vi pa si boste 
zapisali kar si boste hoteli. Ne bodo vam točno narekovali, 
kaj si morate zapisati, ampak si boste morali ustvariti svoje 
mnenje in zapiske. Snov bodo predavali hitreje in v tem 
času podali ogromno informacij, vi pa morate poskrbeti, 
da si pomembnejše zapišete. Sistem boste hitro osvojili, 
čeprav se morda za zdaj še nenavadno sliši. 

SAMOSTOJNO UČENJE 
Doma boste morali sami predelati snov v učbenikih, 
saj vas bo profesor le usmeril. Učiti se bo treba iz svojih 
zapiskov (zato je nujno da si jih med poukom delate) in 
učbenikov, delovne zvezke pa boste uporabljali redkeje. 
Domače naloge so ponekod obvezne, vendar jih ni toliko, 
kot jih je bilo v osnovni šoli. Več je samostojnega dela, npr. 
referati, seminarske naloge ali delo v skupinah. 

UČBENIŠKI SKLAD 
Redno in izredno vpisani dijaki si lahko izposodijo 
učbenike iz učbeniškega sklada. Ta deluje v okviru 
knjižnice. V sklad so vključeni učbeniki, ki so objavljeni v 
Katalogu učbenikov za srednje šole za tekoče šolsko leto. 
Pobrskajte za seznam gradiva, ki je na voljo, na spletnih 
straneh šole. Izberete lahko celoten komplet izbranih 
gradiv ali pa le posamezne učbenike. Izposojnina običajno 
znaša tretjino maloprodajne vrednosti učbenika in jo starši 
poravnajo po položnici. Učbenike boste prejeli v prvem 
tednu pouka, ob koncu šolskega leta pa jih vrnete. Če 
učenec učbenik poškoduje, izgubi, iztrga liste, ga popiše, 
ga je dolžan nadomestiti z novim, višina odškodnine pa 
se določa po pravilniku glede na starost in nabavno veno 
učbenika. 

NOV SISTEM OCENJEVANJA 
Na pridobivanje ocen profesorji ne bodo več opozarjali 
tako pogosto in ne bodo preveč strpni, v kolikor ne 
boste pripravljeni. Zato je najbolje, da ste vedno 
pripravljeni. Če boste na začetku dobivali slabše ocene 
od pričakovanih, se ne prestrašite. Dejstvo je, da ima 
večina dijakov na začetku slabšo povprečno oceno, kot 
jo je imel v osnovni šoli, kar pa je posledica novega in 
zahtevnejšega načina učenja. 

GORA ŠOLSKIH OBVEZNOSTI
Profesorji bodo od vas zahtevali stalno prisotnost pri 
pouku (izjema so bolezenska in izredna stanja) in sprotno 
opravljanje domačih nalog oz. tekočih obveznosti. 
Pisanje nalog je izredno učinkovit način učenja, ki vodi 
do najvišjih ocen, zato se ga poslužujte. Pripravite se tudi 
na pisanje seminarskih nalog, ki so lahko samostojne 
narave ali pa skupinske. Večkrat bodo te naloge 
vključevale tudi predstavitev pred razredom, s tem boste 
krepili samozavest in veščino javnega nastopanja.  

DIJAŠKE UGODNOSTI
Status dijaka vam bo prinesel dijaško izkaznico, ki vam 
bo omogočila nabor popustov pri številnih storitvah, 
ugodnejše obiskovanje kulturnih dogodkov (muzeji, kino 
in gledališke predstave) ter športnih aktivnosti.  

MOŽNOSTI RAZLIČNIH DIJAŠKIH STATUSOV
Uradni statusi, ki jih lahko pridobite so:
• status dijaka, ki se vzporedno izobražuje = tisti, ki 

se izobražujete na več programih, npr. ste vpisani še na 
glasbeno, plesno šolo ipd.;

• status dijaka perspektivnega športnika = tisti, ki 
ste registrirani pri nacionalni panožni športni zvezi in 
tekmujete v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih 
panožnih športnih zvez;

• status dijaka vrhunskega športnika = tisti, ki dosegate 
vrhunske športne dosežke mednarodne vrednosti;

• status dijaka tekmovalca = tisti, ki se pripravljate 
na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge 
mednarodne izobraževalne ali kulturne prireditve ter 
izmenjave.

Poleg teh, lahko vsaka šola določi še svoje, kot so npr. 
status kulturnika, raziskovalca, vozača, aktivnega dijaka 
itd. Za pridobitev statusa morate predložiti ustrezna 
dokazila (kaj natančno, se pozanimajte na svoji šoli), 
rok za oddajo vloge in dokazil pa je po navadi konec 
septembra (datum preverite na šoli). 

PRAKTIČNI POUK IN PRAKTIČNO 
USPOSABLJANJE
V strokovnih programih je obvezen praktični pouk. Ta 
poteka na šoli, v delavnicah in učilnicah za praktični pouk, 
drugi del pa se izvede pri delodajalcih. Slednji se imenuje 
praktično usposabljanje z delom (PUD), opravljati pa 
ga boste morali pri delodajalcu, v določenem obsegu 
lahko tudi na svoji šoli (npr. na šolskem posestvu, v 
medpodjetniškem izobraževalnem centru ipd.). Podjetje 
si lahko poiščete sami ali pa vam ga dodeli šola. Obseg 
je odvisen od programa, na katerega boste vpisani, na 
koncu pa boste morali podati poročilo. PUD je odlična 
priložnost, da svoje pridobljeno teoretično znanje 
vnovčite še v praksi.

PRVI ZAŠLUŽEK 
Čeprav ne boste imeli ravno veliko časa za delo, ga lahko 
opravljate med počitnicami, predvsem poletnimi, ker so 
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KAKO POTEKA VPIS NA SREDNJO ŠOLO
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ber 2021)

PREGLEJTE RAZPIS ZA VPIS NA SREDNJE ŠOLE 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) 
vsako leto konec januarja (pozorni bodite na 21. januar 
2022) 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 potrebujete za vpis: število prostih mest 
na vsaki šoli in na vsakem programu, trajanje in značilnosti 
programa ter posebne vpisne pogoje. Tisti, ki boste med 
srednješolskim izobraževanjem 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 11. in 
12. februarja 2022 odpravite na informativni dan. Ti 
potekajo 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 
preizkus nadarjenosti, boste med 11. in 21. marcem 
2022 opravljali preizkuse posebne nadarjenosti, 
znanja in spretnosti. Kateri programi so to, najdete v 
razpisu. Srednje šole, ki te programe izvajajo, vam morajo 
do 28. marca 2022 poslati potrdilo o opravljenem 
preizkusu. Prijavo za opravljanje preizkusa nadarjenosti 
morate na šole, ki te preizkuse izvajajo, oddati najkasneje 
do 2. marca 2022. Do tega roka morajo ustrezna dokazila 
o izpolnjevanju vpisnih pogojev (navedena v razpisu) 
posredovati tudi kandidati, ki se želijo prijaviti v programa 
Gimnazija – športni oddelek in Ekonomska gimnazija – 
športni oddelek. Ta dokazila kandidati pošljejo na šolo, ki 
izvaja tovrstne programe, na katero se želijo prijaviti. Na 
podlagi priložene dokumentacije bodo šole kandidatom 
do 28. marca 2022 posredovale potrdilo o izpolnjevanju 
športnih dosežkov, ki predstavlja vpisni pogoj za vpis v te 
programe.

ODDAJA PRIJAVE 
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 4. 
aprila 2022 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 8. 
aprila do 16. ure objavili podatke, koliko se vas je 
do 4. aprila prijavilo za vpis v posamezen program 
in posamezno šolo. MIZŠ pa bo do 18. aprila objavilo 
spremembe obsega razpisanih mest (zmanjšanje) na svoji 
spletni strani.

Lansko leto je bilo skupno razpisanih 24.140 mest, na 
katere se je v roku za prijavo prijavilo 20.049 kandidatov 
(stanje pred prenosom prijav).

Stanje prijav na vrsto programov za vpis v šolsko leto 
2021/2022 (podatki po roku za prenos prijave)

te daljše. Več preberite v vsebini o delu preko študentske 
napotnice in si že v srednji šoli pridobivajte neprecenljive 
delovne izkušnje, ki vam bodo pri nadaljnjem delu in 
izobraževanju še kako prav prišle. 

DIJAŠKO TUTORSTVO
Profesorici mentorici Nina Črešnjevec in Liljana Fajdiga 
z Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, pojasnjujeta, da 
je tutorstvo »organizirana prostovoljna oblika učne 
in medsebojne pomoči, ki jo nudijo dijaki višjega 
letnika dijakom prvega letnika ali tudi ostalim.« Ni 
nujno, da je tutorstvo prisotno tudi na vaši bodoči šoli, saj 
je na srednjih šolah še v razvijanju. Vendar pa so glavni 
nameni tutorstva pomoč novincem, torej vam, bodočim 
dijakom, pri prehodu, pri načrtovanju in organizaciji 

učenja, namenjeno je boljšemu povezovanju dijakov, 
razvijanju socialnih in komunikacijskih veščin, pri učnem 
tutorstvu pa tudi nudenje brezplačne učne pomoči in s 
tem zmanjšanje potreb po inštrukcijah. 

SELITEV V DIJAŠKI DOM ALI 
SUBVENCIONIRANI PREVOZ 
Tisti, ki ne živite v bližini izbranega mesta svoje nove šole, 
boste imeli možnost življenja v dijaškem domu. Dijaški 
dom si lahko predstavljate kot manjše naselje, v 
katerem boste okusili začetno samostojnost, hkrati 
pa lahko imeli tudi svojo zasebnost. Tisti, ki v dijaški dom 
ne boste odšli, lahko podate vlogo za subvencionirani 
prevoz, več o tem lahko preberete v sledečih vsebinah 
priročnika.

Število prostih mest

Število prijavljenih

Vsi prijavljeni dijaki
20.061

Vsa razpisana prosta mesta
24.140
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PRENOS PRIJAV
Tisti, ki si boste po objavi števila prijavljenih premislili, 
boste lahko do 25. aprila do 14. ure svojo prijavo 
prenesli drugam. To naredite na šoli, kamor ste se 
najprej prijavili in v spremstvu staršev. 

OBJAVA OMEJITVE VPISA 
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 27. maja 
pa boste 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 športni 
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 uspešno 
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 
kandidatov, ki imajo enako število točk kot vi (v 1. ali 2. 
krogu). V tem primeru se izbira opravi na podlagi točk, 
doseženih na nacionalnem preizkusu znanja (NPZ) 
iz slovenščine 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 
posebej. Slednji primeri so izjemno redko, 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 vpišete. Natančen 
datum, uro in dokumente, ki jih morate prinesti 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 24. junija do 15. ure odnesli na 
šolo, na katero ste poslali 1. prijavo za vpis. Na katero 
od izbranih šol ste bili sprejeti, boste izvedeli 30. junija 
do 15. ure, ko bodo objavljeni rezultati 2. kroga. Če ste 
bili v 2. krogu vpisa uspešni, se morate do 1. julija do 14. 
ure vpisati na srednjo šolo, ki je sprejela vašo prijavo ali 
svojo prijavnico odnesite na šolo, kamor ste bili razvrščeni 
in sprejeti.

PONAVLJALCI IN ZAMUDNIKI
MIZŠ bo do 4. julija do 15. ure objavil še preostala 
morebitna 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 programe, ki imajo še prosta mesta.

Vira: mizs.gov.si, e-uprava.gov.si.

ŠTIPENDIJE ZA DIJAKE
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1) Z vpisom v srednjo šolo ter pridobitvijo statusa dijaka, ste 

ob izpolnjevanju pogojev, lahko upravičeni do štipendije. 
Štipendij je več vrst in se razlikujejo po namenu, pogojih za 
pridobitev, višini, trajanju ter obveznostih. Večino štipendij 
podeljuje država (državne, Zoisove, za deficitarne 
poklice, za zamejce po svetu, Ad futura za mednarodno 
mobilnost ter sofinancirane kadrovske štipendije), 
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 
dokazila 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 izobraževalni 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 

avtohtone 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 vzdrževani 
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 člani, 
za izobraževanje v RS,

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

Štipendijo lahko pridobijo upravičenci, ki so pred 
dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisani v program 
nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega 
izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega 
strokovnega ter splošnega izobraževanja, za katerega 
uveljavljajo pravico do štipendije, in v RS ali tujini niso: v 
delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane 
dejavnosti, vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri 
pristojnem organu, poslovodne osebe gospodarskih družb 
ali direktorji zasebnih zavodov. 

Kje dobiti vlogo: vloga za uveljavljanje državne štipendije za 
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dijake je dostopna na spletni strani Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Polnoletni 
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 spletni strani MDDZS.
Kdaj in kam oddati vlogo: vlogo oddate na pristojnemu 
Centru za socialno delo (CSD) ali preko portala 
e-uprava, 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. V kolikor ne boste napredovali v višji letnik, bo 
vaše štipendijsko razmerje mirovalo. Miruje lahko največ 
eno leto; če po tem ne izpolnjujete pogojev za nadaljnje 
prejemanje štipendije, štipendijsko razmerje preneha, vi 
pa morate prejete štipendije, za letnik, ki ga niste uspešno 
zaključili, vrniti.

Višina štipendije: je odvisna od povprečnega mesečnega 
dohodka gospodinjstva na osebo (dohodkovni razred).

Povprečni mesečni 
dohodek na osebo (v €)

Osnovna višina 
štipendije v €/mesec 
upravičenca do 18 let 

starosti
Dohodkovni razred 1

do 319,01 €            97,28 €
Dohodkovni razred 2

od 319,02 € 
do 382,82 €

81,92 €

Dohodkovni razred 3
od 382,83 € 
do 446,62 €

66,56 €

Dohodkovni razred 4
od 446,63 € 
do 563,60 €

51,20 €

Dohodkovni razred 5
od 563,61 € 
do 680,56 €

35,84 €

Možni dodatki osnovni štipendiji:
• Dodatek za bivanje v višini 81,92 €, če imate 

prijavljeno začasno prebivališče v kraju izobraževanja, 
ki je od kraja stalnega prebivališča oddaljen vsaj 25 km, 
in strošek najema znaša vsaj 65 €. Koristite lahko tudi 10 
subvencioniranih 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 17,41 do 40,96 € 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 51,20 € lahko pridobi dijak, ki mu je priznana 
invalidnost 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, 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 štipendije. 
Državno štipendijo pa je mogoče prejemati hkrati s 
sofinancirano kadrovsko štipendijo, štipendijo za deficitarne 
poklice ali štipendijo Ad Futura za študijske obiske in za 
sodelovanje na tekmovanjih iz znanja 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, priznanja za 
raziskovalne naloge in druga priznanja (preverite jih v 
pravilniku). Če se na javni razpis prijavi več kandidatov, 
ki izpolnjujejo navedene pogoje, kot je razpoložljivih 
sredstev, so upravičeni do štipendije tisti, ki so prejeli 
več točk za izjemne dosežke oziroma imajo višjo 
povprečno oceno.
Kje dobiti vlogo: na spletni strani Javnega štipendijskega, 
razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (javni 
sklad) – www.sklad-kadri.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 nadaljevanje štipendiranja, če želi 
Zoisovo štipendijo prejemati brez prekinitve.
Višina štipendije: 122,88 €, če se izobražujete v tujini 245,76 
€. Pridobite lahko še dodatek za bivanje (81,92 €). Dodatek za 
štipendiste s posebnimi potrebami pa znaša 51,20 €.

ZDRUŽLJIVOST RAZLIČNIH ŠTIPENDIJ
Štipendist je načeloma upravičen le do ene štipendije. 
Zoisovo štipendijo je mogoče prejemati hkrati s 
sofinancirano kadrovsko štipendijo, štipendijo za deficitarne 
poklice ali štipendijo Ad Futura za študijske obiske in za 
sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja.

INTERVENTNI UKREPI NA PODROČJU 
ŠTIPENDIRANJA
Zaradi izjemnih okoliščin v šolskem oziroma študijskem 
letu še velja  prilagoditev, in sicer prilagoditev uveljavitve 
izjemnih dosežkov za pridobitev Zoisove štipendije v 
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študijskem letu 2021/2022: neupoštevanje izjemnih 
dosežkov iz študijskega leta 2019/2020 z izjemo 
znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega 
prispevka v strokovni ali znanstveni publikaciji ali zborniku 
(objavljeno v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 in 
v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021).

Odgovore na vsa konkretna vprašanja v zvezi z 
interventnimi ukrepi na področju štipendiranja najdete na 
spletni strani MDDSZ: https://www.gov.si/novice/2020-06-
15-interventni-ukrepi-na-podrocju-stipendiranja.

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE
Namenjene so dijakom, ki se izobražujejo za poklice, 
za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe 
delodajalcev. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in 
preživninski 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 spremljajte 
spletno stran www.sklad-kadri.si. Višina štipendije je 
102,40 €, podelijo jih do 1.000 letno. 
Kdo: dijaki 1. letnikov srednjega poklicnega izobraževanja, 
ki so navedeni v razpisu kot deficitarni.
Pogoji za dodelitev: če se na razpis prijavi večje število 
prosilcev, kot je sredstev, se upošteva višja povprečna ocena 
v zaključnem razredu osnovne šole in če ima več vlagateljev 
enako povprečno oceno, se upošteva še povprečna ocena 
izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole.
Vloga: vlogo dobite na spletni strani javnega sklada www.
sklad-kadri.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.
Višina štipendije: 102,40 €

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

KADROVSKA ŠTIPENDIJA
Kadrovske štipendije podeljujejo delodajalci glede na raven 
in področje izobraževanja, kjer delodajalci potrebujejo 
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, invalidskega 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 postopek 
(npr. kadrovska agencija, regionalna razvojna agencija 
ali podobno). Rok oddaje, vsebina vloge in naslovnik so 
navedeni ob razpisu kadrovske štipendije.

Če prejmete kadrovsko štipendijo, ki jo sofinancira država, 
vam štipenditor vsako leto omogočiti enomesečno 
opravljanje prakse, dva meseca po zaključku 
izobraževanja pa vas bo zaposlil. Na trgu dela to pomeni 
izredno priložnost za zagotovljeno prvo zaposlitev. 
Ponudba kadrovskih štipendij je tako pomemben kazalnik 
potreb delodajalcev in je to smiselno upoštevati tudi pri 
odločitvi za vpis na srednješolski program.

ZANIMIVOST: 
Število dijakov, ki so prejeli štipendijo v letu 2020: 
• državna štipendija: 35.145,
• Zoisova štipendija: 3.153,
• štipendija za deficitarne poklice: 3.888.

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 
pa osebno. Pošiljanje z navadno pošto velikokrat vodi v 
zamujeno vlogo in s tem izgubo možnosti za pridobitev 
štipendije. 

• Če je predpisana posebna prijavnica, pazite in uporabite 
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 razlog za 
zavrnitev vloge. 

• Pri izpolnjevanju prijavnice bodite pozorni in pravilno 
izpolnite vsa zahtevana polja, ne pozabite tudi 
na podpis. Pri mladoletnih vlagateljih mora vlogo 
podpisati 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 
štipenditorja 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 
organu, 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 
izobraževanja. Tako je treba štipenditorju redno predložiti 
dokazila 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 nadaljuje 
do zaključka izobraževanja. Pri kadrovskih štipendijah 
je običajna tudi zahteva za zaposlitev pri delodajalcu po 
zaključenem izobraževanju.

Več informacij: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije, www.gov.
si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/stipendije/, www.
sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica, www.arrs.gov.si, www.stat.si, 
https://www.gov.si/novice/2020-06-15-interventni-ukrepi-na-
podrocju-stipendiranja/.
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KAKO UREDITI PREVOZ DO ŠOLE IN NAZAJ
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Za ugodnejši prevoz do šole dijak vloži Vlogo za izdajo 
subvencionirane vozovnice v sklopu Integriranega 
javnega 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 oddajo vloge 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 jo lahko pridobi 
vsak dijak in študent, ne glede na lokacijo bivališča in 
lokacijo izobraževalne ustanove. Kupite pa lahko tudi 
vozovnico za 10 voženj na mesec.

Z medkrajevno vozovnico Slovenija lahko na relacijah 
poljubno izbirate med prevoznimi sredstvi (npr. iz 
Ljubljane se lahko do Maribora peljete z avtobusom ali 
vlakom). 

Z mestno vozovnico za območje mestnega prometa 
lahko vstopate na medkrajevne avtobuse ali vlak, ki vozijo 
na območju, za katerega ste kupili mestno vozovnico 
(velja za Ljubljano in Maribor). 

Za  prevoz z mestnimi avtobusi vozovnica Slovenija 
ne velja, saj velja samo za medkrajevne avtobuse ali 
vlak. V kolikor potrebujete mestno vozovnico, za npr. 
v Ljubljano in Maribor si morate si urediti kombinirano 
mestno vozovnico oz. opraviti nakup direktne mestne 
vozovnice.

VRSTE SUBVENCIONIRANIH VOZOVNIC
• Mesečna vozovnica – velja na vseh medkrajevnih 

linijah na območju Slovenije in omogoča neomejeno 
število voženj v obdobju veljavnosti. Mesečno 
vozovnico lahko pridobijo vsi, ki jo potrebujejo. Ob 
vložitvi vloge vam na vlogi ni potrebno navajati 
medkrajevne relacije. Pri nakupu vozovnice poveste, 
da potrebujete mesečno relacijsko vozovnico.

• Vozovnica za 10 voženj na mesec – omogoča 10 
voženj na relaciji za katero je izdana. Vozovnico lahko 
pridobijo vsi, ki jim na določeni relaciji zadostuje 10 
voženj na mesec. Na vlogo je potrebno navesti relacijo, 
za katero potrebujete vozovnico.

• Mestna mesečna vozovnica – omogoča neomejeno 
število voženj v območju mestnega prometa. V kolikor 
že imate relacijsko vozovnico z doplačilom pridobite 
kombinirano mestno vozovnico, v nasprotnem primeru 
opravite nakup direktne mestne vozovnice.

Za medkrajevno mesečno vozovnico se na vlogo ne 
navaja relacije, ker je to vozovnica Slovenija. Za mestno 
vozovnico pa je treba navesti območje mestnega 
prometa (Ljubljana, Maribor, Jesenice) za katero dijak 
potrebuje vozovnico. To sta dve različni vozovnici. 
Vozovnica Slovenija je medkrajevna, mestna mesečna pa 
velja v mestnem prometu.

Veljavnost subvencionirane 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 
tekočega šolskega leta.

Predprodaja subvencioniranih dijaških mesečnih 
vozovnic za naslednji mesec se prične že 21. dne v 
tekočem mesecu, nakup je možen do konca meseca v 
katerem je vozovnica veljavna. 

ODDAJA VLOGE ZA IZDAJO 
SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE NA SPLETU
• Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice oddate 

elektronsko na portalu eUprave na: https://e-uprava.
gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-
visja-sola/subvencionirana-vozovnica.html. Prijavite 
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-
potrdila/fizicne-osebe/ in www.si-trust.gov.si/sl/si-
pass/mobilna-identiteta/.

• V eni minuti od oddaje elektronske vloge v mojo 
eUpravo prejmete odločitev za nakup subvencionirane 
vozovnice. Če je vloga odobrena in ste do 
subvencioniranega prevoza upravičeni, lahko nadaljuje 
spletni nakup subvencionirane vozovnice. S klikom na 
povezavo, ki je navedena v odločitvi boste avtomatsko 
preusmerila na stran za spletni nakup vozovnice. 

• V kolikor že imate IJPP kartico, boste po zaključenem 
spletnem nakupu subvencionirano vozovnico prevzeli 
na validatorjih na prevoznih sredstvih (kartico  
prislonite na terminal na avtobusu). Sočasno se bo na 
vašo kartico zapisalo podaljšanje statusa za novo šolsko 
leto 2022/2023. V nasprotnem primeru IJPP kartico in 
vozovnico prejmete na domači naslov po pošti.

Vse lahko uredite doma in se tako izognete obisku 
poslovalnic, da bi pridobili  subvencionirano vozovnico. 
Med spletnim nakupom in prevzemom vozovnice preko 
terminala na prevoznem sredstvu mora preteči najmanj 
30 minut. 
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NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA O BIVANJU V DIJAŠKEM DOMU

V dijaških domovih strokovni delavci poskrbijo za varno 
in prijetno bivanje. Dijaki tako lažje opravljajo  šolske 
obveznosti. Z vpisom v dijaški dom boste sprejeli domska 
pravila, ki omogočajo, da bo sobivanje s sovrstniki 
prijetno. Navezali boste nove stike, spletli trdne veze s 
prijatelji, se skupaj učili in preživljali prosti čas. 

Še pred vpisom v dijaški dom si preberite pravilnik 
izbranega doma (večina domov ima pravilnik dosegljiv na 
spletu) in se pozanimajte kako poteka življenje v njem ter 
natančno preberite domski red ali pravila, ki jih določeni 
dom imama, saj se med domovi domski red lahko razlikuje. 
Na primer zunanji obiski se morajo v večini domov 
predhodno najaviti in izpolnjevati druge pogoje doma.

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

redno obiskuje šolo, 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 soodgovorni 
tako dijaki kot tudi delavci doma,

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

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

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

brezplač-
no

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

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

Novo mesto 5 € 50
Kranj, Koper 5 € 50 

Jesenice 15 € 150 €

13 KLJUČNIH ODGOVOROV O 
SUBVENCIONIRANEM PREVOZU
• Ali je treba v vlogi navesti uporabo vlaka med 

lokacijami? Za medkrajevni promet ne navajate relacije, 
če ste izbrali vrsto vozovnice MESEČNA VOZOVNICA. 
Če ste na vlogi izbrali vrsto vozovnice VOZOVNICA ZA 
10 VOŽENJ NA MESEC pa navedete vstopno in izstopno 
postajo. 

• Če ne porabim 10 voženj na mesec, ali se te vožnje 
lahko 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 vozniku 
ali sprevodniku oz. na stacionarnem prodajnem mestu. 

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

• Koliko časa traja, da dobim odgovor o statusu 
elektronsko oddane vloge? Odgovor prejmete v 
nekaj minutah. 

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

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

• Ali lahko izvedem samo spletno oddajo vloge, 
plačilo 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 
prevoznikov. Dijaki in študentje, ki še nimate kartice IJPP 
se morate za nakup vozovnice oglasiti pri prevozniku, 
kjer vam bodo obenem izdelali tudi kartico. 

• 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 osebni 
nakup vozovnic? Oddaja pisne vloge in osebni nakup 
vozovnice lahko opravite kadar koli v tekočem šolskem 
letu.

• Kaj če potrebujem mestni prevoz izven LJ, MB ali 
NM? Pri posameznih izvajalcih mestnih prevozov v 
Kranju, Kopru, Murski Soboti, Jesenicah in Novem 
mestu uredite mestne vozovnice posebej. Priporočljivo 
je, da vlogo oddate na prodajnem mestu prevoznika, 
ki izvaja mestni promet, ki ga potrebujete in tam vam 
bodo uredili vse potrebne vozovnice. 

• Kje prekličem izgubljeno IJPP kartico? Kaj se 
stori, če se kartica zlomi in ne deluje? Izgubljeno IJPP 
kartico prekličete 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. 

• Kako je z dijaki, ki imajo status registriranega 
športnika? Dijaki, ki imajo status registriranega 
športnika pridobijo subvencionirano vozovnico po 
ugodnejši ceni. Cena mesečne vozovnice znaša 20 
evrov, cena letne vozovnice znaša 160 €.
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Recenzija: Vesna Jančar, dipl. psih., D
ijaški dom
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rava in 

Sam
o Lesar, svetovalni delavec, D

ijaški dom
 Bežigrad Ljubljana

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

V domu se lahko vsak dan v miru učite in opravljate 
šolske obveznosti:
• vsak dan so zjutraj (nekje med 8.00 in 11.00) organizirane 

obvezne učne ure za tiste dijake, ki imajo popoldanski 
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,
• med učnimi urami se dijaki učite, pišete naloge in opravljate 

druge aktivnosti, ki so povezane s pripravami na šolo,
• prisotnost pri učnih urah vodijo vzgojitelji v posebni 

evidenci.

VZDRŽEVANJE REDA V SOBI IN 
SPOŠTOVANJE MIRU  
• Soba mora biti urejena in čista, higieno in red vzdržujejo 

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

• pred odhodom na jesenske, novoletne, zimske in 
majske počitnice morajo dijaki generalno počistiti 
sobe ter shraniti in zakleniti osebne predmete v omare 
(v nekaterih domovih se sobe generalno čistijo vsak 
teden, osebne predmete pa je treba zakleniti samo 
takrat, kadar so v domu gostje),

• obvezna je uporaba copat,
• plakate na steno pripenjate tako, da se stena ne uničuje,
• vstop v sobo je dovoljen samo dijakom, ki v njej živijo, 

drugim le ob soglasju stanovalcev in v njihovi navzočnosti,
• v času učnih ur in od 22.00 do 6.00 zjutraj je v dijaškem 

domu tišina,

• glasbeni aparati so naravnani na sobno jakost, 
aktivnosti in pogovarjanje na hodniku mora biti 
primerne glasnosti, da ne motite ostalih, 

• računalnik ali radijski sprejemnik lahko v sobah 
uporabljate le, če naprava brezhibno deluje,

• uporaba električnih grelnih, kuhalnih in hladilnih 
aparatov v sobah ni dovoljena; lahko uporabljate 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 
• Večerni izhodi dijakov so do 21. ure (ura se razlikuje od 

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

domskega plesa itd.) je v večini domov do 23. ure. 
V izjemnih primerih je izhod lahko podaljšan, a se 
morate za to posebej dogovoriti s svojim vzgojiteljem 
ali z vzgojiteljem, ki nadomešča vašega vzgojitelja ter 
pridobiti dovolilnico.

LAHKO PRI MENI PRESPI PRIJATELJ/ICA 
Prijatelji lahko (v izjemnih primerih) prespijo pri dijaku, če je v sobi 
še kakšno prosto mesto in če se o tem predhodno dogovorite z 
vzgojiteljem. Nočitev pa boste morali verjetno plačati.

ZDRAVSTVENO STANJE IN IZOSTANKI  
Kadar zbolite ali iz drugega opravičljivega razloga ne 
morete k pouku, se pred tem pogovorite s svojim ali 
dežurnim vzgojiteljem. Vzgojitelj skupine v tem primeru 
opraviči izostanek od pouka. O izjemnih odhodih domov 
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med tednom morate obvestiti svojega ali dežurnega 
vzgojitelja, prihod domov pa morajo po telefonu potrditi 
starši. V času nalezljive ali druge bolezni, ko potrebujete 
intenzivno oskrbo ali ko obstaja nevarnost okužbe drugih 
dijakov, vas morajo starši odpeljati domov. Če se po odhodu 
domov za vikend do ponedeljka ne vrnete v dom, morajo 
starši o vzroku odsotnosti takoj obvestiti vzgojitelja.

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 vzgojitelja, 
ki se bo z obema pogovoril in poiskal najboljšo rešitev. 
Včasih je dovolj že to, da se vzgojitelj z obema skupaj 
pogovori in da oba povesta, kaj ju moti, kaj pričakujeta 
drug od drugega in česa si v bodoče želita in česa ne. Če 
pogovor ne zaleže in neskladij med dijakoma ni možno 
rešiti, 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 dni do 30 dni.

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. Seveda pa se vzgojitelji z dijaki še pogovorijo, ko 
se bliža konec šolskega leta, tako da lahko pravočasno 
izpišejo tiste, ki se naslednje šolsko leto ne bodo vrnili. 
Ali bo dijak v naslednjem šolskem letu lahko obdržal 

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, kar je zelo 
težka naloga. Dijaki in starši včasih težko razumejo, zakaj ne 
morejo vzgojitelji popolnoma in takoj ugoditi prav vsem 
njihovim željam, vendar je načrt bivanja dijakov po sobah 
s strani vzgojiteljev premišljeno in skrbno načrtovani delo, 
v katerega je vloženo veliko razmisleka in truda, da bi se v 
sobah dobro počutili prav vsi dijaki.

SOBE ZA DOLOČEN ČAS NE POTREBUJEM 
Kaj se dogaja s sobo dijaka, če dijak odide v tujino za 
nekaj tednov/mesecev je odvisno od razloga odsotnosti. 
Če je dijak napovedano odsoten cel mesec zaradi bolezni 
ali šolskih obveznosti, ne rabi plačati ničesar. Če je dijak 
odsoten zaradi lastnih želja, je treba plačati stroške režije, 
stroški prehrane pa se odštejejo. Sobo v tem primeru 
obdrži. Če se začasno izpiše prav tako ne plačuje ničesar, 
vendar je možno, da soba ob vrnitvi ni več prosta in je 
nato nameščen v drugo sobo. Vendar se vzgojitelji trudijo, 
da se dijak vrne v isto sobo, če je to le mogoče.

Viri: www.dic.si, www.ddb.si, www.dddrava.si.

KOLOFON 

Priročnik Srednješolski Vpisnik 2022
Izdajatelj: Mogenas d. o. o., Za krajem 5, 1000 Ljubljana 
Glavna in odgovorna urednica: Nika Gruden 
www.DijaskiSvet.si 
Prelom: Simona Čefarin 
Tiskano v Sloveniji, 2022
Naklada: 20.000 
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ROKOVNIK ZA VPIS V DIJAŠKI DOM

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 
kakovostno izobraževanje, s selitvijo pa boste imeli tudi 
dovolj časa za obšolske aktivnosti.  

• Do 20. januarja: Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport (MIZS) 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 v posameznem domu, ločeno za fante in dekleta. 

• 11. in 12. februar: Na informativnih dnevih obiščite 
dijaške domove, ki so v bližini srednjih šol, ki ste jih 
potencialno izbrali za vpis. Nekateri dijaški domovi 
pripravijo na spletni strani tudi virtualni ogled dijaškega 
doma. Že tam si lahko ogledate ključne informacije in 
najdete prijavnico. 

• Do 4. aprila: Pošljite izpolnjeno prijavnico za sprejem 
v dijaški dom (Obr. PSDD-MŠŠ-1/07), ki bo na voljo v 
dijaških domovih ter na spletnih straneh MIZS (www.
mizs.gov.si). Prijavite se lahko samo v en dom.

• 11. aprila: MIZŠ bo na internetu javno objavilo 
številčno stanje prijav. 

• Do 25. aprila: Lahko svojo prijavo prenesete na drug 
dom.

• Do 27. maj: Dijaški dom vas bo obvestil o omejitvah 
vpisa za izbrani dijaški dom, podatek bo objavilo tudi 
ministrstvo na svoji spletni strani. 

• med 16. in 21. junijem: Potekajo informativni 
razgovori v dijaških domovih (z omejitvijo vpisa in v 
tistih brez omejitve, kjer vpisujejo kasneje) ter vpis na 
dijaških domovih brez omejitve vpisa. 

• Do 1. julija: Poteka vpis v dijaške domove za tiste, ki so 
se vpisali v sredne šole v 2. krogu. 

• 2. julija: Objava stanja števila prostih mest v domovih. 
• Od 4. do 13. julija: Obveščanje kandidatov o sprejemu, 

vpis in prenašanje dokumentov v dijaške domove, ki 
imajo še prosta mesta ter prenos prijav.  

• Do 31. avgusta: Prenos vlog na dijaške domove (s še 
prostimi mesti) za tiste, ki so šolanje zaključili kasneje. 

Recenzija: Vesna Jančar, dipl. psih., D
ijaški dom

 D
rava, Branka Langerholc, m

ag. m
anag. izobr., ravnateljica, D

ijaški dom
 in hostel Poljane

POGOJI ZA VPIS 
Dijaški dom načeloma izbira kandidate za vpis na podlagi 
oddaljenosti šole od kraja bivanja, oddaljenosti šole od 
dijaškega doma ter istočasnega bivanja sorojencev v 
istem domu. Prednost imajo tudi kandidati, ki se vključijo 
v dom zaradi vpisa v šolo, ki edina v Sloveniji izvaja 
izobraževalni program. Vpisujejo se redni dijaki in vajenci. 

Po prejemu sklepa o vpisu na srednjo šolo, 
dijaškemu domu predložite 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.   

OSKRBNINA ZA BIVANJE V DOMU IN 
SUBVENCIJE 
Enoten strošek bivanja za leto 2021, v kateri so všteti 
stroški nastanitve, stroški povezani s prehrano in 
hrana, je 220 € (polna cena, ki se spreminja glede na 
število delovnih dni). Ker nova cena do izida priročnika še 
ni bila znana, preverite, če bo za leto 2022 ostala enaka 
v Sklepu o izhodiščni ceni oskrbnine v dijaških domovih, 
ki ga objavi ministrstvo. Posamezen dom lahko ceno 
spremeni za 10 %, za višjo spremembo pa potrebuje 
soglasje ministrstva. Vsekakor se za natančne podatke o 
stroških obrnite na dom, kjer nameravate prebivati. 
Starši lahko ob vpisu v dom prosijo za državno 
subvencijo – 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.

Dijaki, ki bivajo v dijaškem domu, imajo pravico do 
subvencioniranega prevoza in sicer do vozovnice za 
10 voženj. Cena je odvisna od oddaljenosti dijaškega 
doma ter veljavnosti vozovnice (mesečna, polletna, 
letna).








