
VPIS V SREDNJO ŠOLO 

ROKOVNIK ZA VPIS 

 

10. in 11. februar 2017 INFORMATIVNI  

DNEVI 

28. februar 2017 prijava na preizkuse posebne 

nadarjenosti 

6. – 18. marec 2017 preizkusi posebne nadarjenosti 

27. marec 2017 oddaja potrdil za športne oddelke 

 

4. april 2017 

 

PRIJAVNICA 

 

7. april 2017 stanje prijav 

25. april 2017 zadnji dan prenos prijav 

5. maj 2017 stanje prijav 

6. junij 2017 obvestilo o omejitvi vpisa 

19. – 22. junij 2017 vpis na srednji šoli 

23. junij 2017 zaključen 1. rok 

  



DEJAVNIKI IZBORA POKLICA IN KARIERE 

 

 

Vaja 1 

ZAPIŠI SVOJE NAJVEČJE INTERESE 

1. 

2. 

3. 

ZAPIŠI SVOJE OSEBNOSTNE LASTNOSTI (3 dobre in 3 slabe) 

1.     1. 

2.     2. 

3.     3. 

KAJ BI TE LAHKO PRI IZBIRI POKLICA OVIRALO (zdravstveno stanje, …) 

 

KATERA SPRETNOSTI, KI JIH IMAŠ BI TI LAHKO POMAGALE PRI OPRAVLJANJU POKLICA? 

 

KATERI SO TVOJI MOTIVI ZA IZBIRO POKLICA, SREDNJE ŠOLE? 

 

 

 

 

Vaja 2 

POSAMEZNIK  POKLIC / DELOVNO OKOLJE 

Interesi Izobraževalna ponudba / program, šola 

Osebnostne lastnosti Ponudba na trgu dela 

Sposobnosti / oviranosti Socialno okolje / Delovno okolje 

Spretnosti in veščine Zdravstvene zahteve in pomisleki 

Vrednote in motivi Katalogi, opisi poklicev 

Kompetence  

Znanje / UČNI USPEH  



 

Vpiši svoj uspeh v 7. in 8. razredu. 

Z drugo barvo vpiši kakšen želiš, da je tvoj uspeh v 9. razredu. 

Si s svojim uspehom – znanjem zadovoljen? 

 

 

Koliko si se pripravljen učiti v srednji šoli? 

  

  7. razred 8. razred 9. razred 

OŠ - predmeti točke točke točke 

slovenščina 

   

matematika 

   

tuji jezik 

   

likovna vzgoja 

   

glasbena vzgoja 

   

geografija 

   

zgodovina 

   

držav. vzg. in etika 

  

XXXXXX 

fizika XXXXXX 

  

kemija XXXXXX 

  

biologija XXXXXX 

  

naravoslovje 

 

XXXXXX XXXXXX 

tehnika in tehnologija 

  

XXXXXX 

športna vzgoja 

   

SKUPAJ 

   

SKUPAJ 

   



Vaja 5 

- obišči spletno stran www.mojaizbira.si 

o na sredini spletne strani odpri IGRO o POKLICU in jo odigraj 

o izpiši 3 najožja področja: 

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

o oglej si video in stripe 

o odpri KALKULATOR TOČK 

 preberi Kako izbrati poklic 

 preberi Kako izbrati šolo 

 preberi Kako izbrati program 

 poglej knjižico Moja kariera 

o odpri zavihek POKLICI 

 poišči poklice, ki te zanimajo in ugotovi v kateri izobraževalni 

program se moraš vpisati za ta poklic ter katere šole ta program 

izvajajo (zapiši) 

POKLIC PROGRAM ŠOLE 

   

   

   

   

 oglej si predstavitev programov in srednjih šol 

Vaja 6 

- obišči spletno stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevan

je_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/ 

o v arhivu podatkov za pretekla leta ugotovi, kakšna je (če je) omejitev na 

programih srednjih šol, ki te zanimajo 

srednja šola 

in program  

   

leto 2016/2017 

(možnih 175 točk)  

   

leto 2015/2016 

(možnih 175 točk) 

   

leto 2014/2015 

(možnih 175 točk) 

   

leto 2013/2014 

(možnih 175 točk) 

   

 

http://www.mojaizbira.si/

