
 

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

 
Predstavitev programa karierne orientacije in spletne strani 
www.mojaizbira.si in rokovnika za vpis  

oktober – december 
2021 

Izpolnjevanje e-Vprašalnika o poklicni poti oktober in nov. 2021 

Informativni dnevi 11. 2.  in 12. 2. 2022 
 

Seznanjanje učencev z vsebinami Razpisa za vpis v srednje šole 
 

10. 2. 2022 
 

Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za 
kandidate, ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega 
pogoja za program Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š) 
(možna izvedba na daljavo) 

 2. 3. 2022 

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

med 11. in 21. 3.  
2022 
 

Prijavljanje za vpis v SŠ za šolsko leto 2021/2022 
 

4. 4. 2022 

Javna objava številčnega stanja prijav za vpis (spletna stran MIZŠ)  8. 4. 2022 
 do 16. ure 
 

Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2021/2022 
(možna izvedba na daljavo) 

do 25. 4. 2022 do 14. 
ure 

Nacionalni preizkusi znanja iz slovenščina – redni rok   4. 5. 2022 

Nacionalni preizkusi znanja iz matematika – redni rok    6. 5. 2022 

Nacionalni preizkusi znanja iz geografije   10. 5. 2022 

Javna objava omejitev vpisa  (spletna stran MIZŠ) 24. 5. 2022 
 

Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa 
 

27. 5. 2022 
 

Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razreda 
 

15. 6. 2022 

Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka med 16. in 21. 6. 2022 
 do 14. ure 

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka (srednje šole) 
 

 21. 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 1. 7. 2022 
do 14. ure 

Objava prostih mest za vpis 
 

4. 7. 2022 do 15. ure 

Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta 
 

do 31. 8. 2022 

Oddaja vlog za štipendijo (kadrovsko, Zoisovo in državno) konec junija, julija in 
septembra 



 

Več informacij poišči na:        
 

 www.mojaizbira.si (opisi poklicev in srednjih šol),  

 Vrtiljak poklicev 2021  

 spletne strani posameznih šol, 

 dnevi odprtih vrat na SŠ in še in še... 
 

 
Poklicni bazar bo v šolskem letu 2021/2022 potekal prek zoom aplikacije 18. 11. 2021, od 15. 30 do 20. 
ure. 
Predstavile se bodo vse gorenjske srednje šole. Vabljeni starši in otroci. 
 

 
                Barbara Zalokar, svetovalna delavka 

http://www.mojaizbira.si/

