
 
 

Spoštovani starši! 
 

 

 

Prihaja čas, ko se boste morali skupaj z Vašim otrokom odločiti, kam  po končani osnovni šoli. 

Aktivnosti na šoli že tečejo in storili bomo vse, da bi bili na koncu vsi zadovoljni. V ta namen bo 

organiziran roditeljski sestanek (predvidoma v decembru), vseskozi pa ste vljudno vabljeni, da se sami 

ali pa skupaj z Vašim otrokom udeležujete razgovorov in skupnih govorilnih ur pri razrednikih in 

svetovalni delavki, ki na šoli skrbimo za poklicno orientacijo. Zdaj je čas, da začne otrok resneje 

premišljevati o šoli, v katero se bo vpisal prihodnje leto. Odločitev je zelo pomembna, zato Vam bomo 

z  veseljem  prisluhnili, svetovali  in poskusili skupaj izbrati šolo, ki bo najbolj ustrezala otrokovim 

interesom, sposobnostim in osebnostnim lastnostim, ki so pomembne za pravilno odločitev. 

 

V želji, da bi naše skupno delo uspešno potekalo, Vam pošiljamo del rokovnika za izvedbo vpisa v 

srednje šole za šolsko leto 2020/2021. 

Podrobnejši pregled lahko najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in 

naši spletni strani. 

Pozorno ga preglejte in se skupaj z otrokom pogovorite o posameznih aktivnostih.  

 

Zdaj je čas, da otroci vse svoje sile usmerijo v doseganje čim boljših vzgojno-izobraževalnih 

rezultatov. Od nas vseh je odvisno, kako bodo otroci uspešni. 

 

 

 

Lepo pozdravljeni! 
 

 

 

Pripravila:     

Svetovalna delavka:      Ravnatelj: 

Marjana Verdnik, prof. ped.-psih.    Ivan Planinc, univ. dipl. soc. ped. 

 

 

 

 

 

 

Velenje, oktober 2019 

 

 

 

 

 



ROKOVNIK ZA PRIJAVO KANDIDATOV IN IZVEDBO VPISA V 1. LETNIK PROGRAMOV 

NIŽJEGA IN SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA, SREDNJEGA STROKOVNEGA 

IZOBRAŽEVANJA TER GIMNAZIJ ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021  
 

1. Izpolnjevanje vprašalnika o poklicni poti ( devetošolci) november 2019 

2. Spoznavanje šol in poklicev (različne aktivnosti) februar 2020 

3. Individualni razgovori z učenci in s starši (pri svetovalni  

delavki in razrednikih) 

celo šolsko leto 

4. Informativni dnevi v SŠ in v dijaških domovih 14. 2. in 15. 2. 2020 

5. Seznanjanje učencev in staršev z vsebinami Razpisa za vpis 

v SŠ, posredovanje navodil in svetovanje  

  13. 2. 2020 

6. Prijava in opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti, 

znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega 

vpisnega pogoja kandidatov za športne oddelke programa 

Gimnazija in programe, za katere je to posebni vpisni pogoj. 

prijava do 4. 3. 2020 

opravljanje preizkusov med 11. in 

21. 3. 2020 

 

7. Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne 

nadarjenosti, znanja in spretnosti ter izpolnjevanju posebnega 

vpisnega pogoja za program Gimnazija (športni oddelek), 

Ekonomska gimnazija (športni oddelek) in ostale programe, za 

katere je to vpisni pogoj. 



 do 26. 3. 2020 

8. Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 

2020/2021 

2. 4. 2020 

9. Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ 

(Internet) 

8. 4. 2020 do 16. ure 

10. Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ 23. 4. 2020 

11. Obveščanje osnovnih in srednjih šol o omejitvah in 

spremembah obsega razpisanih mest v SŠ , javna objava 

omejitev vpisa  (Internet) 

22. 5. 2020 

12. Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa 27. 5. 2020 

13. Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po 

razporedu šol) 

med 16. in 19. 6. 2020 do 14. 

ure 

14. Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka. 

Seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu 

izbirnega postopka  z možnostmi v 2. krogu in razdelitev 

ustreznih gradiv. 

19. 6. 2020 do 15.ure 

15. Prijava neizbranih kandidatov v 1. krogu izbirnega 

postopka za 2. krog izbirnega postopka 

24. 6. 2020 do 15. ure 

16. Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka    29. 6. 2020 do 15. ure 

17. Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v drugem krogu   do 30. 6. 2020 do 14. ure 

18. Vpis na SŠ, ki imajo še prosta mesta 31. 8. 2020 

Opombe:  pomeni najkasneje do datuma (vključno z datumom in uro) 


