
OŠ SAVA KLADNIKA SEVNICA 

Šolsko leto 2019/20 

 

ROKOVNIK S POMEMBNIMI DATUMI ZA DEVETOŠOLCE 

V ŠOLSKEM LETU 2019/20 

 

Datum: Dogodek: Izvajalec: 

februar 2020 Razredne ure z devetošolci_seznanitev z 
Razpisom 

šolska svetovalna služba 

februar 2020 Roditeljski sestanek za starše 
devetošolcev_seznanitev z Razpisom 

šolska svetovalna služba 

14. 2. in 15. 2. 2020 Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških 
domovih 

srednje šole, dijaški 
domovi 

do 4. 3. 2020 
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 posebnega vpisnega 
pogoja za programa Gimnazija (š) in Ekonomska 
gimnazija (š) 

kandidati za vpis 

med 11. in 21. 3. 
2020 

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

srednje šole 

do 26. 3. 2020 
Posredovanje potrdil kandidatom o opravljenih 
preizkusih posebne nadarjenosti, znanja in 
spretnosti ter izpolnjevanju posebnega vpisnega 
pogoja za programa Gimnazija (š) in Ekonomska 
gimnazija (š) 

srednje šole 

marec 2020 
 
Izpolnjevanje prijav za vpis na srednje šole 
(razredne ure) 

šolska svetovalna služba, 
kandidati za vpis 

do 2. 4. 2020 
Zadnji rok za oddajo prijav za vpis v 1. letnik 
srednje šole in v dijaške domove za šolsko leto 
2020/21 

šolska svetovalna služba, 
kandidati za vpis 

8. 4. 2020 do 16.ure Javna objava številčnega stanja prijav (spletna 
stran MIZŠ) 

MIZŠ 

do 17. 4. 2020 
Javna objava sprememb obsega vpisa 
(zmanjšanja) in stanja prijav za vpis v SŠ za 
šolsko leto 2020/21 (spletna stran MIZŠ) 

MIZŠ 

do 23. 4. 2020 Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ  Prijavljeni kandidati za 
vpis 

do 21. 5. 2020  
Soglasja k sklepom SŠ o omejitvah vpisa in 
spremembah obsega razpisanih mest (povečanje) Minister, pristojen za 

izobraževanje 

do 22. 5. 2020 
Obveščanje osnovnih in srednjih šol o omejitvah 
in spremembah obsega razpisanih mest za SŠ za 
šolsko leto 2019/20, javna objava omejitev vpisa 
(spletna stran MIZŠ) 

MIZŠ 
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do 27. 5. 2020 
Obveščanje prijavljenih kandidatov o 
omejitvah vpisa Srednje šole 

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

Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka srednje šole, kandidati 

do 19. 6. 2020 do 
15. ure 

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, 
seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. 
krogu z možnostmi v 2. krogu 

srednje šole 

do 19. 6. 2020 do 
16. ure 

Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka 
(spletna stran MIZŠ) 

MIZŠ 

do 24. 6. 2020 do 
15. ure 

Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega 
postopka za 2. krog izbirnega postopka 

srednje šole, kandidati 

do 29. 6. 2020 do 
15. ure 

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka srednje šole 

do 30. 6. 2020 do 
14. ure 

Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu srednje šole, kandidati 

do 1. 7. 2020 do 15. 
ure 

Objava prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ) MIZŠ 

do 31. 8. 2020 Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta srednje šole 

skozi celotno 
šolsko leto 

Individualni svetovalni razgovori z učenci in starši šolska svetovalna služba, 
kandidati, starši 

Rokovnik s pomembnimi datumi je usklajen z Rokovnikom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 

(objavljenim na spletni strani Ministrstva) in dopolnjen z dejavnostmi s strani OŠ Sava Kladnika Sevnica.  

 

Za več informacij vam je na voljo šolska svetovalna služba na telefonski številki  07 81 63 523 (mag. 

Janja Kranjc). 

 

Uporabne povezave:  

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobraz

evanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/ 

www.dijaski.net   

http://www.mojaizbira.si/ 

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

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

 

 

mag. Janja Kranjc                                                                                        Mirjana Jelančič, prof. 
šolska svetovalna delavka                                                                           ravnateljica  
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