
9. in 10.  november Dan dejavnosti (KIK, VPP, Holland, CIPS)  

do vpisa 
 

individualni razgovori z učenci in starši (po dogovoru) 

23. januar 
 

izid razpisa za vpis v 1. letnik - objava na spletnih straneh 
MŠŠ in seznanjanje učencev in staršev z vsebino in 
značilnostmi razpisa – roditeljski sestanek 

9. in 10. februar 
 

informativni dan na srednjih šolah in dijaških domovih 

5.  marec 
 

prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, 
znanja in spretnosti na SŠ in posredovanje dokazil o 
izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program 
Gimnazija (š) (kandidati sami) in ekonomska gimnazija (š) 

12. – 24. marec 
 

opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in 
spretnosti na SŠ in ugotavljanje izpolnjevanja posebnega 
vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) in ekonomska 
gimnazija (š) 

20. do 24. marec 
 

izpolnjevanje prijave za vpis v 1. letnik   
prijava za sprejem v dijaške domove 

29. marec posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne 
nadarjenosti, znanja in spretnosti na SŠ in izpolnjevanju 
posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) in 
ekonomska gimnazija (š) 

do 5. april 
 

sprejem prijav na SŠ 

10. april 
 

javna objava številčnega stanja prijav na srednjih šolah 
(Internet) do 16.00 

20. april Javna objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav 

25. april rok za prenos prijav za vpis 

4. maj slovenščina NPZ 

7. maj matematika NPZ  

9. maj tretji predmet – angleščina 

31. maj 
 

objava seznama šol z omejitvijo vpisa na Internetu in 
obveščanje učencev na dom (6. 6.) o omejitvah vpisa na  
posameznih šolah – točkovanje 

15. junij spričevala 

od 19. do 22. junij 
do 14 ure 
 

Vpis oz. izvedba 1. kroga  izbirnega postopka za (SŠ z 
omejitvijo – točkovanjem -  izberejo 90%  razpisanih mest) 
 

22. junij do 15. ure 
 

Objava rezultatov izbirnega postopka za 1. krog, 
seznanitev neuspešnih kandidatov, seznaniti z možnostmi 
v 2. krogu, seznanitev s prostimi mesti za 2. krog 
 

22. junij do 16h 
 

javna objava spodnjih mej izbirnega postopka za 1. krog  
na internetu 
 

27. junij do 11 ure 
 

prijava kandidatov za 2. krog 
 

29. junij  do 15.00  
 

objava rezultatov 2. krog izbire SŠ z omejitvijo -  izberejo 
10% razpisanih mest 
 

5. julij do 14 ure 
 

Vpis uspešnih učencev v 2. krogu 

6. julij do 15h objava še prostih mest na SŠ na Internetu 
 

do 31. avgust vpis učencev, kjer je še prostor 

 

OŠ Antona Globočnika Postojna, Šolska svetovalna služba, november 2017 


