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- VPP
E-svetovanje

INTERESI

- KIK

- Holland

ŠOLSKE OCENE

- točke

- znanje
UČNE 

NAVADE

SPOSOBNOSTI

- umske (MFBT)

- telesne

https://esvetovanje.ess.gov.si/
rs tocke 1920.pptx


oktober

november

december

• Dan dejavnosti – VPP, KIK, Holland – soglasje

• Začetek individualnih razgovorov z učenci in starši

• Dnevi odprtih vrat na srednjih šolah

• Predstavitve srednjih šol - e-predstavitve

januar

• Predstavitve srednjih šol - Poklicna 
tržnica/e-predstavitve

• Izid Razpisa za vpis

februar

• Sestanek za starše

• Informativni dan – 11. in 12. 2. 2022

ČASOVNICA KARIERNE ORIENTACIJE V 
9. RAZREDU ŠOL. LETO 2021/22



marec

• Prijava za preizkuse posebnih nadarjenosti in 
opravljanje

• Izpolnjevanje prijave za vpis

april

• Sprejem prijav na srednje šole

• Objava števila prijavljenih

• Objava sprememb obsega in vpisa

maj
• NPZ (matematika, slovenščina, geografija)

• Objava šol z omejitvijo vpisa

ČASOVNICA KARIERNE ORIENTACIJE V
9. RAZREDU ŠOL. LETO 2021/22



junij

• Konec 9. razreda – 15. 6. 2022

• Vpisi na srednje šole

• Izvedba 1. in 2. kroga izbirnega postopka v 
primeru omejitve

Julij

avgust

• Vpis učencev, kjer je še prostor

ČASOVNICA KARIERNE ORIENTACIJE V
9. RAZREDU ŠOL. LETO 2021/22



 Osnovna šola Antona Globočnika Postojna, Cesta na Kremenco 2, 
Postojna TEL: O5 7000 300; 05 7000 319, 040 303 719 (7.00-14.00)

http://www.osagpostojna.si/

 http://www.mojaizbira.si/

 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport- http://www.mizs.gov.si/

Zavod RS za zaposlovanje - https://esvetovanje.ess.gov.si/

 CIPS Postojna Ljubljanska 5. a, Postojna, tel: 05 726 13 93

http://www.ess.gov.si/ncips/cips

 Kadis - http://sl.kadis.si/

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike 
Slovenije, Dunajska 21, 1000 Ljubljana; http://www.sklad-
kadri.si/si/stipendije/

Center za socialno delo: https://www.csd-slovenije.si/delovna-podrocja/

http://www.osagpostojna.si/
http://www.mojaizbira.si/
http://www.mizs.gov.si/
https://esvetovanje.ess.gov.si/
http://www.ess.gov.si/ncips/cips
http://sl.kadis.si/
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/
https://www.csd-slovenije.si/delovna-podrocja/


Biti starš 

je najtežja naloga na svetu….

….ni namreč preprosto 

otroku podariti krila, 

da odleti stran od nas 

in hkrati korenine, 

da ve kam se vrniti.


