ROKOVNIK ZA VPIS UČENCEV V SREDNJE ŠOLE ZA
ŠOLSKO LETO 2023/2024
Pojasnilo: →

pomeni najkasneje do datuma (vključno z datumom in uro)

Informiranje učencev 9. razreda – poti odločanja in izobraževanja,
predstavitev obalnih srednjih šol (SŠ), rokovnik za vpis,
seznanitev o iskanju informacij na spletnih straneh šol
(npr.: https://www.mojaizbira.si/, www.karierniplac.si)
Spletna stran šole: UČENCI: KARIERNA ORIENTACIJA
Obisk Kariernega središča Koper

oktober - december
2022

24. 11. 2022 Sv. Anton (9.b, 9.c)
1. 12. 2022 Prade (9.a, 9. č)

Predstavitev srednjih šol za učence (dopoldne na šoli)

Izpolnjevanje vprašalnika o poklicni poti

7. 12. 2022

december 2022,
januar 2023

Timski posveti na šolah (razrednik, šolska svetovalna služba-ŠSS)
Objava Razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove na
spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
(MIZŠ)

→ 16. 1. 2023

Informativni dnevi v srednjih šolah (SŠ) in dijaških domovih

17. in 18. 2. 2023

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) in Ekonomska gimnazija (š)

→ 2. 3. 2023

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

med 10. in 20. 3.
2023

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

→ 27. 3. 2023

Prijavljanje za vpis v SŠ za šolsko leto 2023/2024 (na šoli)

→ 3. 4. 2023

Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ za šolsko leto
2023/2024 (spletna stran MIZŠ)

7. 4. 2023
do16 ure

Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2023/2024

→ 24. 4. 2023
do 14. ure

Javna objava omejitve vpisa (spletna stran MIZŠ)
Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa

→ 24. 5. 2023
→29. 5. 2023

Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razredov OŠ
Prinašanje dokumentov in vpis na srednjih šolah (po
razporedu šol), izvedba 1. kroga izbirnega postopka

15. 6. 2023
→ med 16. 6. in
21. 6. 2023 do 14.
ure

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

→ 21. 6. 2023
do 15.ure

Prijava kandidatov za 2. kroga izbirnega postopka

→ 23. 6. 2023
do 15. ure

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

→ 29. 6. 2023
do 15. ure

Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
- možna izvedba tudi na daljavo

→ 30. 6. 2023
do 14. ure

Objava prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ)

→ 3. 7. 2023

Vpis učencev na SŠ, ki imajo še prosta mesta

→ 31. 8. 2023

Dodatne informacije in svetovanje dobite:
• na spletni strani šole pod zavihkom:UČENCI: KARIERNA ORIENTACIJA (informacije se
bodo aktualizirane ob pridobljenih novih podatkih)
•

•
•
•

•

•

na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: https://www.gov.si/teme/vpis-vsrednjo-solo/
(vpis v srednje šole, rokovnik, SŠ programi, merila pri omejitvi vpisa)
na spletnih straneh: https://www.mojaizbira.si/, https://dijaski.net/ (srednje šole, programi, opisi
poklicev, trga dela)
https://www.srips-rs.si/stipendije (o štipendijah)
pri razrednikih 9. razreda in v šolski svetovalni službi:
- Tanji Pavlič, tel.: 05/611 50 42, na daljavo: 041 305 254 (matična šola v Pradah)
- Bojani Kramarič, tel.: 05/611 50 55, na daljavo: 041 305 252 (podružnična šola v Sv. Antonu)
v Karierna točka, Ljudska univerza Koper, Cankarjeva 33, Koper,
Tina Mržek, Kristina Debernardi Mesec 040 283 010
E-naslov: tina.mrzek@lu-koper.si
Spletna stran: www.karierniplac.si
na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v Kopru, Kmečka 2, Koper, pri psihologinji
Dairi Balta (tel.: 05/61 35 011, e-mail:daira.balta@ess.gov.si - predhodna najava)
https://www.ess.gov.si/ncips

