
 
  
Številka: 410-28/2017 
Datum: 

 
 

OCENJEVALNI LIST 
za šolsko leto 2017/2018 

 
 
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 za Območno enoto Maribor v 
letu 2017, opredeljen kot tak. Seznam za leto 2017 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. 

 



 
 
V Podravju primanjkuje delavcev na področju kovinarstva in strojništva, elektrotehnike, gostinstva 
in turizma ter zdravstva. 
 
Najbolj iskani bodo (primanjkljaji na trgu dela) - deficitarni poklici:  
 
2144 Inženirji strojništva 
2151  Inženirji elektrotehnike 
2211  Zdravniki specialisti splošne medicine 
2212  Zdravniki specialisti (razen splošne medicine) 
5120  Kuharji 
5131  Natakarji 
7212  Varilci 
7214  Pripravljavci in monterji kovinskih konstrukcij 
7222  Orodjarji in ključavničarji 
7112  Zidarji ipd. 
7115  Tesarji ipd. 
7123  Izvajalci suhomontažne gradnje, štukaterji ipd. 
7126  Monterji in serviserji vodovodnih, plinskih inštalacij in naprav ipd. 
741  Monterji in serviserji električnih naprav ipd. 
8332  Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev 
 
 
V regiji je zaradi ukinitve določenih dejavnosti ali zaradi trenutnih težav v podjetjih manj 
zaposlitvenih možnosti na področju tekstilno konfekcijske industrije ter živilsko predelovalne 
dejavnosti. Zaradi visoke ponudbe kadrov je težje najti zaposlitev tudi v poklicih s področja 
družboslovja, trgovine, pisarniškega poslovanja, kot so: prodajalec, uradnik za ekonomsko in 
finančno področje, pravnik. 
 
Težave pri zaposlovanju bodo imeli (viški na trgu dela) - suficitarni poklici:  
 
 
3343  Poslovni sekretarji 
4110  Uradniki za splošno pisarniško poslovanje 
4120  Tajniki 
4131  Strojepisci in urejevalci besedil 
8151  Upravljavci strojev za pripravo vlaken, predenje, previjanje ipd. 
8152  Upravljavci strojev za pletenje, tkanje ipd. 
8154  Upravljavci strojev za beljenje, barvanje ipd. obdelavo tekstilij, usnja, krzna 
932  Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 
4211  Uradniki na bankah, poštah, za denarno poslovanje neposredno s strankami 
4416  Uradniki za kadrovske zadeve 
 
 
 


