
Rokovnik vpisa srednje šole 

 

DEJAVNOST ČASOVNI PLAN 

Seznanjanje učencev in staršev s postopkom vpisa v SŠ izpolnjevanje 
vprašalnikov 

• (eVPP, Kam in kako), 
• individualni razgovori. 

december, januar, februar 

Informativni dnevi v SŠ in domovih. 10. in 11. 2. 2017 

• Preizkusi posebnih 
nadarjenosti, znanj in 
spretnosti, 

• uveljavljanje posebnih 
pogojev kandidatov za 
športne oddelke. 

prijava  28. 2. 2017 

opravljanje preizkusov / 
ugotavljanje pogojev 

med 6. in 18. 3. 2017 

posredovanje potrdil o 
opravljenih preizkusih 

 27. 3. 2017 

Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ. marec (do 4. 4. 2017) 

Javna objava številčnega stanja prijav (internet – MIZŠ). → 7. 4. 2017 do 16. ure 

Objava morebitnih sprememb obsega vpisa (internet – MIZŠ). → 21. 4. 2017 

Morebitni prenos prijav za vpis v 1. letnik SŠ. → 25. 4. 2017 

NPZ – slovenščina 4. 5. 2017 

NPZ – matematika 8. 5. 2017 

NPZ – biologija 10. 5. 2017 

Seznanjanje učencev z dosežki NPZ. 30. 5. 2017 

Možnost vpogleda v NPZ. od 30. 5. 2017 do 1. 6. 2017 

Obveščanje kandidatov o omejitvah na SŠ. → 6. 6. 2017 

Razdelitev zaključnih spričeval. 15. 6. 2017 

Vpis 1. kroga izbirnega postopka v SŠ. 1 med 19. in 22. 6. 2017 do 14. 
ure 

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev 
kandidatov z možnostmi v 2. krogu in razdelitvijo ustreznih gradiv 
(SŠ). 

 22. 6. 2017 

Javna objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (internet – 
MIZŠ). 

 23. 6. 2017 

Prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka (neizbrani v 1. 
krogu). 1 

→ 27. 6. 2017 do 14. ure 

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

Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka. 1 → 4. 7. 2017 

Objava prostih mest za vpis (internet – MIZŠ).  5. 7. 2017 

Vpis v SŠ, ki imajo še prosta mesta. → 31. 8. 2017 

 

Koristne internetne povezave: 

 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)  http://www.mizs.gov.si/ 

 Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ)  http://www.ess.gov.si/ 

 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije  
http://www.sklad-kadri.si/ 

 Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve (MDDSZ)  http://www.mddsz.gov.si/ 
 
Pripravili: 

Metka Weiss, univ. dipl. psih. 
Andreja Babič, mag. psih. 

                                                           
1 Srednje šole same določijo in objavijo datume izvedbe vpisnega in izbirnega postopka, ki pa mora 
biti končan najkasneje do datuma, navedenega v preglednici. 
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