
POKLICNA ORIENTACIJA – POMEMBNI DATUMI 
v šolskem letu 2021/22 

za 9. razred 
 
 

 od oktobra - individualni pogovori  

 do konca decembra (razredne ure) - program Kam in kako young, Vprašalnik o 
poklicni poti 

 
 

 5. 11. – tehniški dan: Poklici v domačem okolju 

 2.–20. 11. - Obrtna poklicna pot (avtoserviser, avtokaroserist, inštalater strojnih inštalacij, 

orodjar – oblikovalec kovin, mizar, strojni mehanik, gastronom hotelir (kuhar in natakar), klepar – 

krovec, zidar, tesar, slaščičar, mehatronik operater) – obiski podjetij za zainteresirane 
učence (v primeru zadostnega števila prijav) 

 22. 11.-26. 11. - Tržnica poklicev na daljavo 

 november-marec - Dnevi odprtih vrat na nekaterih srednjih šolah – če šole 
organizirajo  

 november-december – Testiranje eMFBT za zainteresirane 
 
 

 21. januar – Razpis za vpis v srednje šole (spletna stran MIZŠ: https://www.gov.si/teme/vpis-v-

srednjo-solo/) 
 21., 22. januar – Sejem Informativa: Gospodarsko razstavišče, Ljubljana 

 
 

 2. februar – roditeljski sestanek 

 11., 12. februar – Informativni dnevi na srednjih šolah 
 
 

 do 2. marca – prijave k preizkusom nadarjenosti na posameznih srednjih šolah  

 11. do 21. marec – opravljanje preizkusov nadarjenosti na srednjih šolah 

 do 28. marca – posredovanje dokazil o izpolnjevanju pogojev za športne oddelke 
gimnazij 

 
 

 do 4. aprila – PRIJAVA ZA VPIS v srednje šole (izpolnjevanje v šoli, domov v podpis)  

 8. april - javna objava stanja prijav na srednje šole (spletna stran MIZŠ in spletne 
strani srednjih šol) 

 18. april – javna objava sprememb števila vpisnih mest (spletna stran MIZŠ) 

 do 25. aprila – možnost prenosa prijav med srednjimi šolami 

 26. april – javna objava stanja prijav po koncu prenosov prijav (spletna stran MIZŠ in 
strani srednjih šol) 

 

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/
https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/


 

 maj – Nacionalno preverjanje znanja:  

 4. maj (SLJ), 6. maj (MAT), 10. maj (TJA) 

 24. maj – javna objava omejitev vpisa in sprememb števila vpisnih mest na srednjih 
šolah po prenosih (spletna stran MIZŠ in strani srednjih šol) 

 do 27. maja – pisno obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa (srednje 
šole - obvestijo vsakega učenca) 

 
 

 16. – 21. junij – prinašanje dokumentov (spričeval) na srednje šole, vključitev v 1. 
krog izbirnega postopka oz. vpis na šolah brez omejitve vpisa 

 21. junij – objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka (do 16. ure) 

 do 24. junija –  prijava neizbranih kandidatov v 2. krog izbirnega postopka (do 15. 
ure) 

 30. junij –  objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka (do 15. ure) 
 
 

 do 1. julija - vpis sprejetih v 2. krogu (do 14. ure) – možna izvedba na daljavo 

 4. julij – objava še prostih vpisnih mest (spletna stran MIZŠ) 
 

 do 31. avgusta – vpis učencev, ki niso bili izbrani v 2. krogu izbirnega postopka, in 
učencev, ki so končali 9. razred s popravnimi izpiti 

  

 


