
Zelo pomembni datumi za devetošolce: 

9. in 10. februar 2018 
Informativni dnevi.  
Petek ob 9h in ob 15h, sobota ob 9h. 

 

5. marec 2018 
1. Prijava za opravljanje preizkusa NADARJENOSTI (učenci se prijavite sami): 

- Fotografski tehnik na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo 
- Zobotehnik na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo 
 
Umetniške gimnazije: 
a) Glasbena smer (na Konservatoriju za glasbo in balet): 
- Glasbeni stavek  
- Petje-instrument (+ potrdilo šolskega zdravnika, oz. zdravnika specialista ob prijavi) 
- Jazz-zabavna glasba (+ potrdilo šolskega zdravnika, oz. zdravnika specialista ob prijavi) 
 
b) Plesna smer: 
- Balet na Konservatoriju za glasbo in balet (+ potrdilo zdravnika specialista ob prijavi) 
- Sodobni ples na Gimnaziji Ljubljana (+ potrdilo splošnega zdravnika skupaj ob prijavi) 
 
c) Likovna smer:  
- umetniška gimnazija na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo  
- Tehnik oblikovanja na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo  

Preizkusi nadarjenosti, spretnosti bodo potekali v mesecu marcu 2018 (12.3.2018 – 24.3.2018). 

2. Prijava za učence, ki se bodo vpisali v športne oddelke: 

- zdravniško potrdilo  (osebni zdravnik / specialist medicine dela in športa) 
- obrazci  (spletne strani ministrstva – izpolni klub in nacionalna panožna športna zveza) 
- kopija ŠVZ kartona (pri učitelju ŠV) 
- potrdilo Olimpijskega komiteja 
 

Potrdila o dosežku pri preizkusu nadarjenosti (dobite ga iz srednjih šol najkasneje do 29. marca 
2018)  
ter potrdilo o izpolnjevanju pogojev za vpis v športni oddelek (dobite ga iz srednjih šol najkasneje 
do 29. marca 2018)  

ter zdravniško potrdilo učenci skupaj s prijavnicami prinesejo v šolo najkasneje do  

30. marca 2018. 



 

10. april 2018 
Na internetni strani ministrstva objava informacije o številu prijav za vpis (skupaj s številom razpisanih 

mest) za posamezen program srednje šole 

25. april 2018 
Konec prenosa prijav na druge šole oz v druge programe. Pri prenosu prijave učenca spremljajo starši. 

31. maja 2018 bo ministrstvo na svojih spletnih straneh objavilo katere šole in kateri programi bodo 

imeli omejitev vpisa.  

Učenci bodo o omejitvi obveščeni s strani šol najkasneje 6. junija 2018. 

 

19. do 22. junij 2018 
Vpis v srednjo šolo za učence, ki se vpisujejo na šole brez omejitve vpisa. 
Učenci morajo pozitivno zaključiti osnovno šolo. 
S seboj prinesejo izvirnike spričeval od 7. do 9. razreda ter potrdilo o dosežkih pri NPZ-jih. 
 

Učenci, ki imajo omejitev vpisa sodelujejo v izbirnem postopku. Učenci, ki so bili uspešni v 1. krogu, 

bodo 19. junija 2018 tudi vpisani. 

 

Neuspešni učenci kandidirajo v 2. krogu, rok za oddajo prijavnic za 2. krog je 27. junij 2018. 

Če učenci ne bi bili sprejeti tudi v drugem krogu, se lahko do 31. avgusta 2018 vpišejo na srednje šole, 

ki imajo še prosta mesta. 

 

 

Več informacij dobite na straneh Ministrstva: 

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

nje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/#c17909 

 

Če bi se želeli posvetovati, se obrnite na psihologinjo dr. Sabino Jurič Šenk (sabina.juric-senk@o-

ledina.si, 01 230 7 658). 
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