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Karierna orientacija 

Dragi učenci, spoštovani starši,        

vsak devetošolec zaključuje svojo osnovnošolsko pot hkrati z 

zahtevnim odločanjem o  izbiri najprimernejšega srednješolskega 

programa oz. poklica. To je odločitev,  na katero vpliva veliko 

dejavnikov: osebnostne lastnosti, interesi posameznika, sposobnosti 

in zmožnosti, zdravje, ekonomske zmožnosti, potrebe trga…zato je 

prav, da se pred odločitvijo čim bolj informirate. 

1. Informacije o poklicih in srednjih šolah boste našli na šoli: 

- pri šolski svetovalni delavki, 

- številnih spletnih straneh: 

http://www.mojaizbira.si 

http://www.cpi.si 

http://www.bodiprofi.si 

http://filternet.si 

eSvetovanje 
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POMEMBNE DATUME ZA DEVETOŠOLCE V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU 

NAJDETE V SPODNJEM ROKOVNIKU: 

Rokovnik za vpis v nižje in srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno izobraževanje 

in gimnazije 2016/2017 

22.01.2016 Objava Razpisa za vpis v srednje šole 

12.02.2016 - 

13.02.2016 
Informativni dnevi v srednjih šolah 

26.02.2016 
Rok za prijavo kandidatov za opravljanje preizkusa posebne 

nadarjenosti, znanja in spretnosti 

03.03.2016 - 

14.03.2016 

Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti, znanja in 

spretnosti 

04.04.2016 Rok za prijavo za vpis 

08.04.2016 Objava stanja prijav za vpis na internetu 

do 26.04.2016 Možnost prenosa prijave za vpis na drugo srednjo šolo 

do 06.06.2016 Srednje šole o omejitvah vpisa obvestijo prijavljene kandidate 

06.06.2016 
Rok za prijavo za vpis neuspešnih dijakov 1. letnikov, ki se 

želijo ponovno vpisati v 1. letnik istega ali drugega programa 

15.06.2016 - 

17.06.2016 
Vpis za sprejete v 1. krogu izbirnega postopka 

do 17.06.2016 
Objava rezultatov 1. kroga vpisa in seznanitev neuspešnih 

kandidatov z možnostmi v 2. krogu 

do 17.06.2016 Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na internetu 

21.06.2016 Rok za prijavo za vpis v 2. krogu izbirnega postopka 

27.06.2016 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka 

do 29.06.2016 Vpis za sprejete v 2. krogu izbirnega postopka 

01.07.2016 Objava še prostih mest za vpis na srednje šole 

31.08.2016 Rok za prijavo in vpis dijakov v višje letnike ter ponavljalcev 

31.08.2016 Rok za vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta 

 

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport š ešt mešecev pred pric etkom 

š olškega leta (druga polovica januarja) izda Razpis za vpis v srednje šole in dijaške 

domove. V razpišu šo objavljene š ole, izobraz evalni programi, š tevilo proštih mešt za 

pošamezen program ter informacije o informativnih dnevih, vpišu, preizkuših 

nadarjenošti,... 

http://www.sola-podlehnik.si/
mailto:os-mk.podlehnik@guest.arnes.si
http://www.mizks.gov.si/
http://www.dijaski.net/srednje-sole/vpis-v-srednje-sole.html#razpis
http://www.dijaski.net/srednje-sole/vpis-v-srednje-sole.html#razpis


 

Osnovna šola Podlehnik Tel.: 02/795-31-00 

Podlehnik 7/a ; 2286 Podlehnik Fax: 02/795-31-05 

ID številka: 88073106 

 www.sola-podlehnik.si 

os-mk.podlehnik@guest.arnes.si 

                 
 

  

3 

 

Vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in splošnega 

izobraževanja 
 

Uc enci, ki 9. razred ošnovne š ole zakljuc ijo v š olškem letu 2015/16, še v primeru 

omejitve vpisa izberejo na podlagi razvrštitve toc k. Pri tem še uporabijo zakljuc ne 

ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda ošnovne š ole. Toc ke še izrac unajo iz 

zakljuc nih ocen obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda ošnovne š ole, makšimalno 

š tevilo toc k je 175.  

 

Izjeme: umetniška gimnazija, zobotehnik, fotografski tehnik, tehnik oblikovanja 

(zgoraj navedena merila še upoštevajo po ušpešno opravljenem preizkušu pšihofizičnih 

sposobnosti oz. posebne nadarjenosti / spretnosti); gimnazija športni oddelek 

(upoštevajo še zgoraj navedena merila in merilo športni došežki); učenci s posebnimi 

potrebami (učenec, ki izpolnjuje vpišne pogoje za vpiš v izobraževalni program, v 

katerega še je prijavil in ima veljavno odločbo o ušmeritvi v ta izobraževalni program, ne 

sodeluje v izbirnem postopku). 

Nacionalni preizkusi znanja (NPZ): če še v prvem oziroma drugem krogu izbirnega 

poštopka na pošamezni šoli na špodnji meji razvršti več kandidatov z ištim številom 

točk, še izbira med njimi opravi na podlagi točk, došeženih na nacionalnih preizkuših 

znanja (po predhodnem pišnem šoglašju štaršev na obrazcu Prijava za vpiš v začetni 

letnik). 

 Izbirni postopek se nato izvede v dveh krogih:  

 1. Prvi krog izbirnega postopka: 

o Č e je prijav v pošamezni program vec  kot je proštih mešt še vpiš omeji 

o Zapolni še 90% proštih mešt 

 2. Drugi krog izbirnega postopka: 

o Zapolni še preoštalih 10% proštih mešt 

o Však kandidat po prednoštnem vrštnem redu navede najvec  dešet 

izobraz evalnih programov v katere še z eli vpišati. Sprejet je v prvi 

program, za katerega ima dovolj toc k. 

o Č e je prijav v pošamezni program vec , kot je proštih mešt, še vpiš omeji. 

http://www.sola-podlehnik.si/
mailto:os-mk.podlehnik@guest.arnes.si
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Vši, ki v izbirnem poštopku nišo bili izbrani ali še nišo prijavili v noben program, pa še 

lahko najkašneje do zac etka š olškega leta vpiš ejo v programe, ki š e imajo prošta mešta 

po obeh krogih izbirnega poštopka. 

ŠTIPENDIRANJE 

Zoisove in kadrovske štipendije: 

http://www.sklad-kadri.si 

 Štipendije 

 Zoisove štipendije 

Zoisove štipendije 

Zoisove štipendije še dodeljujejo kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in š 

tem uštvarjanje dodane vrednošti na podroc ju znanja, raziškovanja, razvojne dejavnošti 

in umetnošti. 

Zoišove š tipendije podeljuje Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in 

štipendije, pridobijo pa jo lahko dijaki, š tudenti ali udelez enci izobraz evanja odrašlih.  

 Državne štipendije 

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/drzavne_st

ipendije/ 

Dodatni pogoji: 

 drz avljanštvo RS; 

 ugotavljanje izpolnjevanja materialnih pogojev na podlagi Zakona o 

uveljavljanju pravic iz javnih šredštev; 

 VLOGO za dodelitev š tipendije še lahko odda kadarkoli med 

šolskim/študijskim letom – NI VEČ  JAVNEGA POZIVA in ROKA za oddajo 

vloge! 

 S tipendišt mora šam pravoc ašno predloz iti tudi vlogo za nadaljnje 

prejemanje š tipendije. 

 O pravici še odloc i š prvim dnem našlednjega mešeca po vloz itvi vloge. 

http://www.sola-podlehnik.si/
mailto:os-mk.podlehnik@guest.arnes.si
http://www.sklad-kadri.si/
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zois/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/drzavne_stipendije/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/drzavne_stipendije/

