
 
OBVESTILO ! 

 
Poklicno svetovanje oziroma orientacija je zelo zahtevna naloga šolskih svetovalnih 
delavcev, saj se učenci odločajo o tem, v katero šolo se bodo vpisali prihodnje leto. Taka 
odločitev je pomembna za vsakogar. V okviru poklicnega svetovanja smo pripravili tudi 
nekatere informacije o posameznih fazah vpisnega postopka, ki pa ga lahko poiščete na 
spletnih straneh  
 

http://www. mss.gov.si 
www.mojaizbira.si 

http://www.ess.gov.si/ 
http://www.sklad-kadri.si/ 

 
V upanju, da za učence in starše prehod iz osnovne šole v srednjo šolo čim manj 
obremenjujoč, se lahko obrnete tudi na svetovalno delavko. 
 

TEL.ŠT.    49 69 612 ali e-naslovu andreja.ninkovic1@gmail.com 

 
 
Obrnete se lahko na tudi na Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Urad za delo 
Brežice oziroma na Center za informiranje in poklicno svetovanje v Brežicah, kjer Vam 
lahko posreduje informacije poklicne svetovalec. 
 

(tel. št   499 29 30/  499 29 38 – Urad Brežice ali 816 46 52–Urad Sevnica) 

 
 

Pripravila: 
Andreja Ninković, spec. 
šolska svetovalna delavka 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.mojaizbira.si/
http://www.ess.gov.si/


ROKOVNIK ZA VPIS UČENCEV V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 
2018/2019 

 
 

Št Aktivnosti Nosilec 
Datum/ 

Rok 

1.  

 
Uradni izid Razpisa za vpis v srednje šole 
(brošura in objava na spletnih straneh MŠŠ) 

MIZŠ  
Osnovne šole 

22.1.2018 

2.  

 
Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških 
domovih 

Srednje šole 
Dijaški domovi 

9.2.-
10.2.2018 

3.  

Seznanjanje učencev in staršev z vsebinami in 
glavnimi značilnostmi Razpisa za vpis v SŠ, 
posredovanje navodil in svetovanje 

Osnovne šole 24.2.2018 

4.  

Prijava za opravljanje preizkusa posebne 
nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, 
ki se želijo vpisati v srednješolske programe za 
katere je to posebni pogoj ter posredovanje 
dokazil o izpolnjevanju dokazil o izpolnjevanju 
posebnega vpisnega pogoja za program 
Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š) 

Učenci in dijaki, 
ki se 

preusmerjajo v 
drug program 
(kandidati) 

5.3.2018 

5.  

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

Srednje šole, ki 
izvajajo 

programe, za 
katere je 
potrebno 

izpolnjevati 
posebne vpisne 

pogoje 

od 12.3. do 
24.3.2018 

6.  

 
Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 
2017/2018 

Kandidati 5.4.2018 

7.  

 
Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v 
SŠ za šol. leto 2017/2018 (Internet) 

MIZŠ 
10.4.2018 
do 16. ure 

8.  
Javna objava spremembe vpisa in stanja prijav 
za vpis v SŠ za šolsko leto 2017/2018 (Internet) 

MIZŠ 20.4.2018 

9.  

 
Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šolsko 
leto 2018/2019 
 

Prijavljeni 
kandidati za vpis 

25.4.2018 

10.  

Obveščanje osnovnih in srednjih šol o omejitvah 
in spremembah obsega razpisanih mest v SŠ za 
šolsko leto 2017/2018 
 

MIZŠ 11.5.2018 

11.  
Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah 
vpisa  

Srednje šole 31.5.2018 



12.  
Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. 
razredov OŠ  
 

Osnovne šole, 
RIC 

14.6.2018 

13.  
Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega 
postopka (po razporedu šol) 

Kandidati, 
srednje šole 

med 19. in 
22.6.2018 do 

14. ure 

 
14. 

Prinašanje dokumentov za vpis na srednje šole in 
vpis na šolah brez omejitve, izvedba 1. kroga 
izbirnega postopka, objava rezultatov 1. kroga 
izbirnega postopka in vpis kandidatov, ki so bili 
uspešni, seznanitev učencev, ki niso bili uspešni 
v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. 
krogu in razdelitev ustreznih gradiv 

Prijavljeni  
učenci, srednje 

šole 

od 22.6.2018 
do 15. ure 

15. 
 
Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka 
na Internetu 

MIZŠ 22.6.2018 

 
16. 

 
Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka 
o rezultatih 2. kroga izbirnega postopka 
srednjim šolam 

Učenci, ki so 
sodelovali v 1. 
krogu izbirnega 

postopka, srednje 
šole z omejitvijo 

vpisa 

27.6.2018 do 
11. ure 

16. Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka  Srednje šole 
29.6.2018 
do 14. ure 

17. 

 
Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu 
izbirnega postopka 
 

Kandidati, 
srednje šole 

5.7. 2018 do 
14. ure 

18. 
 
Objava prostih mest  za vpis  
 

MIZŠ 
6.7.2018 do 

15. ure 

19. 
 
Prijava in vpis dijakov, ponavljalcev 
 

Dijaki  31.8.2018 

20. 
 
Vpis učencev na srednjih šolah, ki imajo še 
prosta mesta 

Kandidati 31.8.2018  

 

 

Na podlagi pete točke 2. čelna Pravilnika o vpisu v srednje šole (Uradni list RS, št. 12/2006 in 12/08) je minister 

za šolstvo in šport določil »ROKOVNIK ZA PRIJAVO KANDIATOV IN IZVEDBO VPISA V 1. LETNIK PROGRAMOV 
NIŽJEGA IN SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA, SREDNEJGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA TER 

GIMNAZIJ ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019«, ki ga lahko poiščete na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport v celoti ali pa na spletnih straneh OŠ Cerklje ob Krki – pod rubriko šolska svetovalna služba-

karierna orientacija. 

 


