
ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE ZA 

ŠOLSKO LETO 2022/2023 

Informiranje učencev 9. razreda – poti usposabljanja, šolski 
sistem, mreža šol, rokovnik za vpis, seznanitev s programom 
www.mojaizbira.si, izpolnjevanje vprašalnika o poklicni poti 
 

 oktober, 
november, december 2021 

Obisk strokovne delavke Kariernega središča ZZZ Koper na OŠ 
Antona Ukmarja Koper (oktober, november 2021, interesni test)  
 

Oktober, november 2021 
 

Seznanjanje učencev in staršev z vsebinami in glavnimi 
značilnostmi Razpisa za vpis v srednje šole; posredovanje 
navodil in svetovanje 

 

do 11. 2. 2022 
(natančen datum informiranja za starše 
bo sporočen glede na razmere) 

 
Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih 
 

 
11. in 12. 2. 2022 

Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in 
spretnosti ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega 
vpisnega pogoja za programa Gimnazija (š) in Ekonomska 
gimnazija (š) 

 
do 2. 3. 2022 

Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in 
spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega 
pogoja kandidatov za programa Gimnazija (š) in Ekonomska 
gimnazija (š) 

 
med 11. in 21. 3. 2022 

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

 
do 28. 3. 2022 

 

 
Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ (srednje šole) za šolsko 
leto 2021/2022 
 

 
do 4. 4. 2022 

Javna objava številčnega stanja prijav (spletna stran Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport – MIZŠ) 
 

 
8. 4. 2022 do 16. ure 

 
Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ (srednje šole) za 
šolsko leto 2021/2022 
 

 
do 25. 4. 2022 

NPZ (nacionalno preverjanje znanja) - slovenščina 4. 5. 2022 

NPZ (nacionalno preverjanje znanja) - matematika 6. 5. 2022 

NPZ (nacionalno preverjanje znanja) - angleščina 10. 5. 2022 

 
Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa 
 

 
do 27. 5. 2022 

 
Vpis na šolah brez omejitve oziroma izvedba 1. kroga 
izbirnega postopka (po razporedu šol) 
 

 
med 16. in 21. 6. 2022  

do 14. ure 

http://www.mojaizbira.si/


Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev 
kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka 
z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv 
 

 
 

do 24. 6. 2022  do 15. ure 

Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog 
izbirnega postopka 
 

do 24. 6. 2022  do 15. ure 

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka 
 

do 30. 6. 2022  do 15. ure 

Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka 
 

do 30. 6. 2022  do 14. ure 

Objava prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ) 
 

do 1. 7. 2022   do 15. ure 

Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta 
 

do 31. 8. 2022 

 

Dodatne informacije in svetovanje dobite na: 

 http://www.mizs.gov.si/ (vpis v srednje šole, rokovnik, SŠ programi, predmetniki, 
merila pri omejitvi vpisa), 
  
 

 www.mojaizbira.si (srednje šole, programi, opisi poklicev, trg dela), 
 
 

 Kariernem centru za mlade – Karierni plac (na Ljudski univerzi Koper) 
www.karierniplac.si:  
tina.mrzek@lu-koper.si in andreja.jakomin@lu-koper.si, 
tel.: 040 283 010 in 040 469 315 

 

 http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev  

 

 na Kariernem središču Koper ob sredah od 13.00 do 17.00,  
tel.: 61 350 11 ali daira.balta@ess.gov.si - Zavod za zaposlovanje, Kmečka 2, Koper) 

 o štipendijah: 
www.sklad-kadri.si, http://www.mddsz.gov.si/ (štipendije), 

 

 pri razrednikih 9. razreda in šolski psihologinji Dorici Trgo  
(tel.: 66 32 883 ali 051 421 834) 
 
 
 
 

Dorica Trgo, šolska psihologinja 
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