
ROKOVNIK POKLICNEGA SVETOVANJA IN VPISNEGA POSTOPKA V LETU 2019/20 
 

SEPTEMBER 
OKTOBER 
NOVEMBER 

Predstavitev srednješolskega sistema 
Vprašalnik o poklicni poti in Zaposlitveni bazar 

14. 10. 2019 
22.10.2019 

DECEMBER  Individualni razgovori z učenci 
Dnevi odprtih vrat srednjih šol v Severno primorski regiji* 

  

JANUAR Objava Razpisa za vpis v SŠ in DD  
 
Sestanek Komisije za poklicni nasvet 
Razgovori z učenci in starši v ŠSS (po dogovoru) 
Roditeljski sestanek za starše 

20. 1. 2020 
 
 
 
 

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

MAREC Prijave na preizkuse posebnih nadarjenosti, posredovanje 
dokazil za športne oddelke -kjer to zahtevajo srednješolski 
programi. 
Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti na sr. šolah 
Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebnih 
nadarjenosti. 

do 4. 3. 2020 
 
 
med 11. in 21. 3.  
do 26. 3. 2020  
 

APRIL Prijava za vpis v srednje šole za šol. l. 2020-21 
Prijava za vpis v Dijaški dom 
Javna objava številčnega stanja prijav (internet) 
Svetovanje učencem o morebitnem prenosu prijav (OŠ in SŠ) 
Objava sprememb obsega vpisa (spletna stran MIZŠ) 
Morebitni prenosi prijav 

do 2. 4. 2020 
do 2. 4. 2020 
8. 4. 2020  do 16. ure 

  
17. 4. 2020 
do 23. 4. 2020 

MAJ Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) 
Javna objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ)  

5., 7. in 11. 5. 2020 
22. 5. 2020 

JUNIJ 
 

Razdelitev zaključnih spričeval                      
Vpis v srednje šole po razporedu šol  
Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (internet) 
Prijava neizbranih kandidatov za 2. krog izbirnega postopka 

15. 6. 2020 
16. do 19.6. do 14 ure 

do  19. 6. do 16. ure 
do  24. 6.  do 15. ure 

JULIJ 
AVGUST 

Objava še prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ) 
Vpis na srednje šole, ki imajo še prosta mesta 
Štipendije 

do  1. 7. do 15. ure 
do  31. 8. 2020 

*Dnevi odprtih vrat bodo objavljeni na posebnem listu in na spletni strani naše šole : Svetovalna služba- 

poklicna orientacija  kjer dobite tudi druge informacije 

In še nekaj koristnih spletnih naslovov:   www.mojaizbira.si -  informacije o poklicih in šolah 

Ministrstvo za šolstvo in šport: www.mizs.gov.si  (Razpis za vpis, podatki o številu prijav, omejitve vpisa …) 

Zavod R Slovenije za zaposlovanje https://www.ess.gov.si/ncips/opisi-poklicev  (opisi poklicev) 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve: 
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/   (štipendije) 

Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/  (kadrovske štipendije (preko 

Izmenjevalnice) in Zoisove štipendije) 

 
 

https://www.os-vipava.si/svetovalna-sluzba/poklicna-orientacija/informacije-o-solah-in-vpisu-v-ss/
https://www.os-vipava.si/svetovalna-sluzba/poklicna-orientacija/informacije-o-solah-in-vpisu-v-ss/
http://www.mojaizbira.si/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/
https://www.ess.gov.si/ncips/opisi-poklicev
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/

