
ROKOVNIK KARIERNE ORIENTACIJE - POKLICNEGA SVETOVANJA 
2019/2020 

 
VSEBINA DATUM 

Roditeljski sestanek za starše devetošolcev  13. 11. 2018 

Dan dejavnosti za učence in izpolnjevanje vprašalnika eVPP 16. 11. 2018 

Dnevi odprtih vrat srednjih šol  okt. 2018 – 
feb. 2019 

Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva za mladino in starše 29. 11. 2018 

Individualni razgovori z učenci in starši jan. 2019 -  

Obisk Informative (sejem izobraževanja in poklicev) 25. in 26. 1. 
2019 

Izid Razpisa za vpis v SŠ in objava na spletnih straneh Ministrstva za 
šolstvo in šport (MIZŠ) 

do 21. 1. 2019 

Informativna dneva v srednjih šolah in v dijaških domovih 15. in 16. 2. 
2019 

Prijava k opravljanju preizkusov posebne nadarjenosti (spretnosti) na 
posameznih SŠ; posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnih vpisnih 
pogojev za program Gimnazija (š) 

do 4. 3. 2019 

Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti (spretnosti) za posamezne 
SŠ;  

med 11. In 23. 
3. 2019 

SŠ posreduje potrdila o opravljenih preizkusih posebnih spretnosti ter 
izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) 

do 27. 3. 2019 

Izpolnjevanje prijavnic za vpis v SŠ (v šoli);  
Rok za oddajo prijav za vpis v SŠ 

mar. 2019 
do 2. 4. 2019 

Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ (internet) 8. 4. 2019 do 
16h 

Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ 22. 4. 2019 

NPZ iz slovenščine (redni rok) 7. 5. 2019 

NPZ iz matematike (redni rok)  9. 5. 2019 

NPZ iz tretjega predmeta – likovna umetnost (redni rok) 13. 5. 2019 

Javna objava omejitev (sprememb obsega razpisa) za vpis (internet) 17. 4. 2019 

Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa do 29. 5. 2019 

Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razredov 14. 6. 2019 

Vpis (na šolah brez omejitve) oziroma prinašanje dokumentov na SŠ (na 
šolah z omejitvijo vpisa) 

med 18. In 21. 
6. 2019 do 

14h 

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki 
niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka z možnostmi v 2. krogu in 
razdelitev gradiv 
Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na Internetu 

do 21. 6. 2019 
do 15h  

 
do 16h 

Prijava za 2. krog izbirnega postopka  do 26.6. 2019 
do 15h 

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka do 28.6.2019 

Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka do 2.7.2019 

Objava prostih mest za vpis (3. krog) do 3.7.2019 

Vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta do 30.8.2019 

Oddaja vlog za štipendije Sept. 2019 
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Izračun števila točk: 
 
V primeru omejitve vpisa na srednje šole za šolsko leto 2018/2019 se pri izbiri kandidatov upoštevajo 
zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Z učnim uspehom lahko 
kandidat dobi največ 175 točk. 

 
 

 7. razred 8. razred 9. razred 

OŠ – predmeti točke točke točke 

SLJ 
MAT 
TJA 
LUM 
GUM 
GEO 
ZGO 
DDE 
FIZ 
KEM 
BIO 
NAR 
TIT 
ŠVZ 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
- 
- 
- 
5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
- 
5 
5 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
 

5 
5 
5 
- 
- 
5 

Skupaj 55 65 55 

Skupaj 175 

 
 

Postopek izbire kandidatov z istim številom točk na spodnji meji: 
 
Če se bo v 1. oz. 2. krogu izbirnega postopka na posamezni šoli na spodnji meji pojavilo več kandidatov z 
istim številom točk, se s soglasjem njihovih staršev izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na 
NPZ (SLO in MAT). 
 

 

Dodatne informacije: 
 www.mizs.gov.si (Delovna področja, Srednješolsko izobraževanje, Vpis v srednje šole):  Podrobne 

informacije o vpisu v srednjo šolo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje,  

znanost in šport. 

 http://www.mojaizbira.si/  Koristna spletna stran z opisi različnih poklicev, srednjih šol, nasvetih o 

izbiri, kalkulatorjem točk, štipendijah. Za učence, starše in svetovalne delavce.  

 http://www.ess.gov.si/ncips/cips/kam_in_kako Kam in kako vam ponuja informacije, ki jih 

potrebujete za pomembne odločitve o prihodnjem poklicu: katere izobraževanja in usposabljanja 

izbrati, da dosežete svoj karierni cilj. Na podlagi vaših interesov vam Kam in kako pomaga izbrati 

primeren poklic. Prav tako lahko preverite, kateri izobraževalni programi vas pripeljejo do želenega 

poklica. Za uporabo se morate registrirati. 

 http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije Informacije o različnih vrstah štipendij (kadrovske, Zoisova, 

deficitarni poklici, državne, …) 

 Spletne strani različnih srednjih šol, predstavitvene brošure SŠ, dnevi odprtih vrat, informativni dan 

 Obisk NCIPS (Nacionalni Center za Informiranje in Poklicno Svetovanje), obisk sejma izobraževanja 

in poklicev Informativa, dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva za mladino in starše (čet. 

29.11.2018); 

 Šolska svetovalna služba, oglasna deska v šoli; 

 Pogovor s prijatelji, znanci, sorodniki, … 

Posebnosti: 
 
Poleg teh točk lahko kandidat za 
športno gimnazijo pridobi še točke 
glede na status športnika, ki mu je 
dodeljen in sicer: status A 10 točk in 
status B 5 točk. 
 
 
Za vpis na umetniško gimnazijo in 
nekatere srednješolske programe 
(tehnik oblikovanja, fotografski tehnik, 
zobotehnik) je obvezen preizkus 
nadarjenosti. 

http://www.mojaizbira.si/
http://www.ess.gov.si/ncips/cips/kam_in_kako
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije

