
Karierna orientacija 

POMEMBNE POVEZAVE 

o Štipendiranje  

o Rokovnik za vpis, obrazci za vpis ter Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove  

o Spletna učilnica (geslo za vpis dobite pri šolski pedagoginji) 

ROKOVNIK 

V oktobru je izšel rokovnik s pomembnimi datumi povezanimi z vpisom v srednje šole.  

Pedagoginja je povzetek rokovnika razdelila učencem, shranite ga, da boste lahko sledili pomembnim 

rokom za oddajo dokumentacije.  

RAZPIS 

Januarja bo na straneh ministrstva za šolstvo objavljen razpis za vpis v srednje šole. Tam so 

razloženi vsi pogoji  in postopki za vpis v srednje šole.  Našteti so vsi programi, ki jih srednje šole v 

Sloveniji izvajajo  skupaj s številom novincev, ki jih bodo prihodnje šolsko leto vpisali v prvi letnik. 

Nekateri programi zahtevajo opravljanje preizkusa sposobnosti, zato bodite tam še posebej pozorni 

na določene roke za prijavo na opravljanje preizkusov (srednje šole in gimnazije umetniških smeri, 

zobotehnik, fotograf…). Pozorni bodite tudi na pogoje za vpis v športne oddelke gimnazij. 

Rok za oddajo prijav v srednje šole je  4. 4. 2022. 

OMEJITEV VPISA 

Če se zgodi, da se  k vpisu na izbrani program prijavi več  učencev, kot jih šola lahko sprejme, 

bo šola izvedla postopek omejitve vpisa. Takrat bodo sešteli zaključne ocene vseh obveznih 

predmetov od 7. do 9. razreda in sprejeli učence z višjim seštevkom.  Nekaj prostora bodo v takšnih 

programih pustili še za drugi krog vpisa. Če se bosta na zadnjem mestu, ki še vodi v program, po 

seštevku ocen znašla dva ali več učencev, bodo med njimi izbirali na podlagi rezultata NPZ.  

POKLICNI SEJEM 

Drugi petek v januarju  na šoli izvedemo poklicni sejem, kjer se predstavijo srednje šole z 

Gorenjske, ljubljanski dijaški domovi  ter dve šoli iz sosednje Avstrije.  Namenjen je učencem in 

njihovim staršem. Udeležba devetošolcev je obvezna. V šolskem letu 2021/22 bo predstavitev 

potekala na daljavo. 

INFORMATIVNI DNEVI 

11. in 12. februarja 2022 srednje šole organizirajo informativna dneva.  Predstavitve 

programov bodo po srednjih šolah praviloma potekale  v petek dopoldne ob 9h, popoldne ob 15h ter 

v soboto ob 9h. O obliki informativnih dni v šolskem letu 2021/22 bomo pravočasno obveščeni. 

Vse ostale informacije lahko dobite pri šolski pedagoginji med govorilnimi urami. Razna 

obvestila in vabila šol na dneve odprtih vrat pedagoginja sproti obesi na oglasno desko pred 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6571
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/#c17909
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=67536


strokovno knjižnico in v spletno učilnico Karierna orientacija:  

(https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=67536). 

SVETOVANJE 

Med razrednimi urami bomo dokončali  in analizirali rezultate vprašalnika Iskanje poklicne 

poti (ta pokaže področje dela, kjer bi lahko otrok bil uspešen in njegov tip osebnosti). V oktobru in 

novembru bomo reševali  e- VPP (vprašalnik o poklicni poti), kjer jih že sprašujemo o nameri za vpis v 

srednješolski program.  Na podlagi tega vprašalnika in otrokovih ocen 7. in 8. razreda  lahko pridobite 

komentar psihologinje Urada za delo o ustreznosti otrokove izbire.  Pri njej se lahko na posvet o 

otrokovi odločitvi naročite  sami.  Učenci so vabljeni na razgovor k šolski pedagoginji po predhodnem 

dogovoru vsak dan po pouku. Tam lahko rešijo tudi vprašalnik Kam in kako (računalniški program, ki 

na podlagi učenčevih želja sestavi seznam poklicev, ki ustrezajo otrokovim odgovorom na zastavljena 

vprašanja o poklicih).  

Obrazce za vpis v srednjo šolo bodo učenke in učenci dobili v šoli. Izpolnjevali jih bomo med 

razrednimi urami v marcu 2022. 

Zapisala: Sabina Rekar, univ. dipl. pedagog, prof. zgo.  

sabina.rekar@guest.arnes.si 

  

 

 


