
 
ROKOVNIK ZA VPIS UČENCEV V SREDNJE ŠOLE ZA 
ŠOLSKO LETO 2021/2022  

 
Informiranje učencev 9. razreda – poti usposabljanja, predstavitev 
obalnih srednjih šol, rokovnik za vpis, seznanitev s programom 
www.mojaizbira.si, www.dijaški.net, delavnica Živeti svoje sanje 
(KCUP), delavnice Ljudske univerze – »Karierni plac« 
izpolnjevanje vprašalnika o poklicni poti 

 november, 
december 2021  

 

  

 
Roditeljski sestanek za starše 

3. 2. 2022 ob 
17.00 (okvirno) 

Timski posveti na šolah (razrednik, ŠSS) februar 2022 

  

Informativni dnevi v SŠ in dijaških domovih 
11. 2. 2022 in                  

12. 2. 2022 

  

  

Posredovanje Razpisa za vpis v SŠ osnovnim šolam oz. učencem 
in objava na spletnih straneh MŠŠ 

 10. 2. 2022 
 

  

Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in 
spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske 
programe za katere je to posebni vpisni pogoj, ter posredovanje 
dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program 
Gimnazija (š) 

 

 2. 3. 2022 

  

Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in 
spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega 
pogoja kandidatov za športne oddelke programa Gimnazija 

med 11. 3. 2022  
in 21. 3. 2022 

  

Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne 
nadarjenosti, znanja in spretnosti ter izpolnjevanju posebnega 
vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) 

 28. 3. 2022 

  

Prijavljanje za vpis v 1. letnik  SŠ za šolsko leto 2020/2021 (na 
šoli) 

 4. 4. 2022 

  

Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 
2022/2023 (Internet) 

 8. 4. 2022 

  

Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2022/2023                         do 25. 4. 2022 

  

Objava stanja prijav po prenosih na dan 25. 4. 2022 na internetu, 
javna objava omejitev vpisa 

 do 26. 4. 2022 

  

Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa  do 27. 5. 2022 

  

http://www.mojaizbira.si/
http://www.dijaški.net/


Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razredov OŠ 15. 6. 2022 

  

Prinašanje dokumentov za vpis na SŠ in vpis na šolah brez 
omejitve, izvedba 1. kroga izbirnega postopka,  
 
objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka in vpis kandidatov, 
ki so bili uspešni, 
seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega 
postopka, z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv 

 med 16. 6. in 
21. 6. 2022 do 14.  

Ure 
 

21. 6. 2022 
 

  

Prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka  24. 6. 2022 do 
15. ure 

  

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka  30. 6. 2022 
Do 15. ure 

  

Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka  1. 7. 0212 
do 14. ure 

  

Objava prostih mest za vpis  4. 7. 2022 

  

Vpis učencev na SŠ, ki imajo še prosta mesta  31. 8. 2022 

 
 
 
Dodatne informacije in svetovanje dobite na: 
 

 http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_sol

stvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednj

e_sole/ (vpis v srednje šole, rokovnik, SŠ programi, predmetniki, merila pri 

omejitvi vpisa) 

 spletnih straneh: www.mojaizbira.si, www.dijaški.net (srednje šole, programi, 

opisi poklicev, trga dela) 

 brezplačno individualno karierno svetovanje (ljudska univerza Koper, Andreja 
Jakomin; andreja.jakomin@lu-koper.si, Tina Mržek; tina.mrzek@lu-koper.si) 

 

 https://www.lu-koper.si     (KARIERNI PLAC)                                               
 

• o štipendijah: www.sklad-kadri.si/si/stipendije 

 

 http://www.apl.ess.gov.si/eSvetovanje                                                       

 http://www.filternet.si 

 http://www.danzapunce.si   
 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/
http://www.mojaizbira.si/
http://www.mojaizbira.si/
mailto:andreja.jakomin@lu-koper.si
mailto:tina.mrzek@lu-koper.si
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije
http://www.apl.ess.gov.si/eSvetovanje
http://www.filternet.si/
http://www.danzapunce.si/


 na Zavodu za zaposlovanje v Kopru, Kmečka 2, Koper, pri psihologinji Dairi 

Balta ob sredah med 15.00 do 16.30 uro (tel.: 61 35 011- predhodna 

najava) 

 

 pri razrednikih 9. razreda in šolski pedagoginji  Mateji Rejc  tel.: 66 26 683 

 


