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Osnovna šola Miklavž pri Ormožu 

   ROKOVNIK ZA VPIS UČENCEV 9. RAZREDA V SREDNJE ŠOLE  

   

Učenka, učenec! 

V spodnji tabeli se nahaja razporeditev aktivnosti v tekočem šolskem letu, ki so pomembne za tvoj  

VPIS V SREDNJO ŠOLO (SŠ) IN DIJAŠKI DOM (DD). Podrobneje boš o vseh aktivnostih obveščen  

s strani šolske svetovalne delavke, ki bo poskrbela, da bo ves vpisni postopek potekal brez težav. 

AKTIVNOST 

 

ROK IZVEDBE 

OBJAVA Razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport - MIZŠ 

 

JANUAR 

Seznanjanje učencev in staršev z vsebinami in glavnimi značilnostmi Razpisa za vpis v srednje šole – 

posredovanje navodil in svetovanje  

Od izida razpisa   

FEBRUAR 

Informativni dnevi na srednjih šolah in dijaških domovih 12. in 13. 2. 2021 

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 športni oddelek gimnazije in ekonomske gimnazije. 

do 4. 3. 2021  

 

 

 

MAREC 
Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega 

pogoja kandidatov za športne oddelke programa gimnazija in oddelke ekonomske gimnazije. 

od 11. 3. do 20. 3. 

2021 

Posredovanje potrdil učencem o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter izpolnjevanju 

posebnega vpisnega pogoja za program športnih oddelkov gimnazije in oddelkov ekonomske gimnazije. 

do 26. 3. 2021 

PRIJAVLJANJE ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOL. LETO 2020/21  in prijavljanje učencev za sprejem v 

dijaški dom 

do 2. 4. 2021  

APRIL 

JAVNA OBJAVA številčnega stanja prijava za vpis v SŠ in DD (*na spletu - MIZŠ)   8. 4. 2021 

Javna objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis v SŠ IN DD (*na spletu - MIZŠ) do 16. 4. 2021 
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Osnovna šola Miklavž pri Ormožu 

Analiza prijav in svetovanje učencem o morebitnem prenosu prijav na drugo SŠ  od 8. 4. do 22. 4. 

2021 

 

 

 

 
Morebitni prenosi prijav  do 22. 4. 2021 

JAVNA OBJAVA OMEJITEV VPISA oz. stanja prijav po prenosih (*na internetu - MIZŠ) do 21. 5. 2021 MAJ 

Obveščanje učencev o omejitvah vpisa (*obvestilo iz SŠ) do 27. 5. 2021  

 

 

JUNIJ 

Razdelitev zaključnih spričeval  15. 6. 2021 

Učenci prinašajo dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev (spričevala) na SŠ in se 

hkrati vpisujejo na tistih srednjih šolah, kjer ni omejitve vpisa  

od 16. 6. do 21. 

6. 2021 do 14. ure 

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka in vpis učencev, ki so bili uspešni (*SŠ) do 21. 6. 2021 

Seznanitev učencev, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih 

gradiv (*SŠ) 

do 21. 6. 2021 do 15. 

ure 

Prijava učencev za 2. krog izbirnega postopka (Srednje šole z omejitvijo vpisa) do 24. 6. 2021 

do 15. ure 

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka (*SŠ) do 29. 6. 2021 

do 15. ure 

Vpis učencev, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka  do 30.6. 2021 JULIJ 

Javna objava še prostih mest za vpis (*dnevni tisk, na internetu - MIZŠ) do 1. 7. 2021 

Vpis učencev v srednje šole, ki še imajo prosta mesta do 31. 8. 2021 

 

Še ne veš kam? Oglej si, kje vse se lahko izobražuješ, kakšne programe ponujajo šole in katere poklice lahko opravljaš.  

Imaš izbran poklic? Oglej si poklice, ki te zanimajo in kakšno izobrazbo potrebuješ, da jih boš lahko opravljal.  

Vse informacije dobiš na spletni strani: http://www.mojaizbira.si/ 
                                                         Pripravila: Nadja Domjanić Curk, šolska svetovalna delavka  

                                                                                                 


