
ROKOVNIK ZA VPIS UČENCEV 9. RAZREDA V SREDNJE ŠOLE (za šolsko leto 2017/2018): 
 
 
V spodnji tabeli se nahaja razporeditev aktivnosti v tekočem šolskem letu, ki so pomembne za VPIS V SREDNJO ŠOLO (SŠ). Podrobneje boš o 
vseh aktivnostih obveščen s strani šolske svetovalne delavke, ki bo poskrbela, da bo vpisni postopek potekal brez težav. Zasleduj tudi 
informacije, ki bodo objavljene na spletni strani naše šole. 
 
 NOVEMBER 

 Izpolnjevanje Vprašalnika o poklicni poti. 

 Razgovori z učenci o poklicni nameri. 
 
DECEMBER 

 Tehniški dan (5. 12. 2016) – predstavitev Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti iz Celja; izdelovanje novoletnih aranžmajev. 

 Roditeljski sestanek za starše in učence (8. 12. 2016)  – predstavitev srednjih šol  v Zasavju, Gimnazije Litija in Šolskega centra Celje. 
 
JANUAR 

 Objava Razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport – MIZŠ do 23. 1. 2017. 

 Seznanjanje učencev z vsebinami in glavnimi značilnostmi Razpisa za vpis v srednje šole –  posredovanje navodil in svetovanje 
 od 23. 1. 2017. 

 
FEBRUAR 

 Informativni dnevi na srednjih šolah in dijaških domovih 10. in 11. 2. 2017. 

 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 pogoja za vpis v program   
Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š) do 28. 2. 2017. 

 
 
 
 



MAREC 

 Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega 
pogoja kandidatov za program Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š) od 6. 3. do 18. 3. 2017. 

 Posredovanje potrdil učencem o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter izpolnjevanju 
posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š) do 27. 3. 2017. 

 PRIJAVLJANJE ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2017/18 in prijavljanje učencev za sprejem v dijaški dom 
      do 4. 4. 2017. 

 
APRIL 

 JAVNA OBJAVA številčnega stanja prijava za vpis v SŠ in dijaški dom (*na spletu - MIZŠ) 7. 4. 2017. 

 Analiza prijav in svetovanje učencem o morebitnem prenosu prijav na drugo SŠ do 25. 4. 2017. 
 

 MAJ 

 Obveščanje učencev o omejitvah vpisa (*obvestilo iz SŠ) do 6. 6. 2017. 

 NPZ SLJ (4. 5. 2017). 

 NPZ MAT (8. 5. 2017). 

 NPZ  TJA-angleščina (10. 5. 2017). 
 
JUNIJ 

 Razdelitev zaključnih spričeval z vpisanim dosežkom na NPZ - 15. 6. 2017. 

 Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu šol) med 19. in 22. 6. 2017 do 14. ure. 

 Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, zmožnostmi v 2. 
krogu in razdelitev ustreznih gradiv – 22. 6. 2017 do 15. ure. 

 Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (23. 6. 2017). 

 Prijava učencev za 2. krog izbirnega postopka  (do 27. 6. 2017 do 14. ure). 

 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka ( 30. 6. 2017 do 14. ure). 
 

 
 
 



 JULIJ 

 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka (4. 7. 2017 do 14. ure). 

 Javna objava še prostih mest za vpis (*dnevni tisk, na internetu - MIZŠ) 5. 7. 2017. 

 Vpis učencev v srednje šole, ki še imajo prosta mesta do 31. 8. 2017. 
 
 
NEKATERI POMEMBNEJŠI SPLETNI NASLOVI, KJER LAHKO PRIDOBITE INFORMACIJE, KI VAM BODO V POMOČ PRI IZBIRI POKLICA 
OZIROMA SREDNJE ŠOLE: 
 
 
www.mojaizbira.si 
www.filternet.si 
www.kaminkako.si/iwp-young/ 
www.mizs.si 
www.skladrepublikeslovenijezarazvojkadrovinštipendije  
www.ess.gov.si  
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