
 
  
Številka: 410-38/2018 
Datum: 

 
 

OCENJEVALNI LIST 
za šolsko leto 2018/2019 

 
 
Kandidat/ka: 
  
Ime in priimek kandidata/ke:____________________________________________________ , 

 
naslov stalnega bivališča:______________________________________________________ ,  
 
študijski program: _______________________,     smer:_____________________________ . 
 
 
 
1. Dosežen poklic ob koncu šolanja 
 
Navedite poklic, za katerega se šolate in podčrtajte v katero kategorijo iz seznama deficitarnih 
(primanjkljaji na trgu dela) in suficitarnih (viški na trgu dela) poklicev spada (pomagate si lahko s 
spodaj navedenimi poklici): 
         
 
Deficitarni poklic (30 točk)          

     (naziv poklica, za katerega se kandidat šola) 

Suficitarni poklic   (0 točk)          
      (naziv poklica, za katerega se kandidat šola) 

Ostali poklici  (15 točk)          
     (naziv poklica, za katerega se kandidat šola) 

 
 
 
 
 
 
Kot deficitarni oziroma suficitarni poklic se smatra poklic, ki je v spodnjem seznamu deficitarnih 
(primanjkljaji na trgu dela) in suficitarnih (viški na trgu dela) poklicev bil na nacionalni ravni za leto 
2018 ugotovljen s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Seznam teh poklicev je 
priložen k ocenjevalnemu listu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2. Učni uspeh 
 
Točkovni sistem za dijake/dijakinje: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Točkovni sistem za študent(k)e: 
 

Uspeh Število točk 
Doseženo št. 

točk 
 (označite z X) 

      9,8 – 10,0 70  
9,5 – 9,7 66  
9,2 – 9,4 62  
8,9 – 9,1 58  
8,6 – 8,8 54  
8,3 – 8,5 50  
8,0 – 8,2 46  
7,8 – 7,9 42  
7,6 – 7,7 38  
7,4 – 7,5 34  
7,2 – 7,3 30  
7,0 – 7,1 26  

 
 
 
3. Skupno število točk 
 
Skupno število doseženih točk (seštevek točk iz 1. in 2. točke ocenjevalnega lista): ____________ 
 
 
 
 
 
Kraj in datum: _________________    Podpis kandidata* _______________________ 
 
          
* za prosilca, ki še ni polnoleten, podpiše izjavo njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik 
 
 

Uspeh Število točk 
Doseženo št. 

točk 
 (označite z X) 

4,8 – 5,0 70  
4,5 – 4,7 66  
4,2 – 4,4 62  
4,0 – 4,1 58  
3,8 – 3,9 54  
3,6 – 3,7 50  
3,4 – 3,5 46  
3,2 – 3,3 42  
3,0 – 3,1 38  
2,8 – 2,9  34  
2,6 – 2,7 30  

Če se kandidat šola po vzporednem študiju, 
predstavlja njegovo število točk aritmetična 
sredina povprečij zadnjega študijskega leta obeh 
fakultet. Enako velja za dvopredmetne programe. 

 



 
Najbolj iskani bodo (primanjkljaji na trgu dela) - deficitarni poklici:  
 
2144 Inženirji strojništva ipd., 
2151 Inženirji elektrotehnike, 
2211 Zdravniki specialisti splošne medicine, 
2212 Zdravniki specialisti (razen splošne medicine), 
2221 Strokovnjaki za zdravstveno nego, 
2514 Programerji računalniških aplikacij,  
3113 Tehniki za elektrotehniko ipd.,  
3115 Tehniki za strojništvo, 
5120 Kuharji,  
5131 Natakarji,  
5321 Bolničarji negovalci v zavodih,  
7112 Zidarji ipd.,  
7114 Betonerji ipd.,  
7115 Tesarji ipd.,  
7123 Izvajalci suho montažne gradnje, štukaterji ipd.,  
7126 Monterji in serviserji vodovodnih, plinskih inštalacij in naprav ipd.,  
7211 Livarji ipd.,  
7212 Varilci ipd.,  
7214 Pripravljavci in monterji kovinskih konstrukcij,  
7222 Orodjarji ipd.,  
7223 Strugarji ipd.,  
7231 Mehaniki in serviserji motornih vozil in koles,  
7233 Mehaniki in serviserji kmetijskih, industrijskih in drugih strojev,  
7411 Elektroinštalaterji,  
7412 Elektromehaniki,  
7511 Mesarji ipd.,  
8332 Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev,  
8342 Upravljavci strojev za zemeljska dela ipd. 
 
Težave pri zaposlovanju bodo imeli (viški na trgu dela) - suficitarni poklici:  
 
2161 Arhitekti,  
2163 Industrijski in modni oblikovalci ipd.,  
2166 Grafični in multimedijski oblikovalci,  
2342 Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok,  
2421 Analitiki poslovnih procesov in organizacije dela,  
2431 Strokovnjaki za prodajo, oglaševanje in trženje,  
2632 Sociologi, antropologi ipd.,  
2633 Filozofi, zgodovinarji, politologi,  
2642 Novinarji,  
2643 Prevajalci, tolmači, lektorji in drugi jezikoslovci,  
3343 Poslovni sekretarji,  
4120 Tajniki ipd.,  
4211 Uradniki na bankah, poštah za denarno poslovanje neposredno s strankami ipd.,  
4223 Telefonisti, 4229 Uradniki v turističnih in potovalnih agencijah, receptorji, telefonisti ipd.,  
4311 Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu,  
4312 Uradniki v statistiki, financah, zavarovalništvu,  
5142 Kozmetiki ipd.,  
8322 Vozniki osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil,  
9613 Pometači ipd.,  
9621 Kurirji, dostavljavci ipd. 


