
OSNOVNA ŠOLA RODICA, Kettejeva 13, Domžale 
 
 
 
 

ROKOVNIK ZA VPIS UČENCEV V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOL. LETO 2009/2010 
(šolske aktivnosti in izvleček iz rokovnika MŠŠ z dne, 18. 9. 2008) 

 
 
 
 

O K T O B E R,  N O V E M B E R,  D E C E M B E R 
 
Zap.št. AKTIVNOST ROK/IZVEDBA 

1. Individualno svetovanje učencem in staršem stalna naloga 
2. Izpolnjevanje vprašalnika o poklicni poti  do začetka decembra 
3. Roditeljski sestanek  20. 11. 2008  
4. Komisija za PO – predstavitev rezultatov testa MFBT do konca dec.  2008 

 
 

J A N U A R,  F E B R U A R 
 

5. Posredovanje RAZPISA za vpis v srednje šole (brošura, Internet) do 6. 1. 2009 
6. Seznanjanje staršev in učencev z vsebino Razpisa, navodila za vpis, … 

(razredne ure, roditeljski sestanek) 
do 12. 2. 2009 

7. INFORMATIVNI DNEVI V SREDNJIH ŠOLAH IN DIJAŠKIH 
DOMOVIH 

13. 2. in 14. 2. 2009 

8.  Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, kjer je to poseben 
vpisni pogoj, in posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega 
pogoja za program v oddelke športne gimnazije  

do 18. 2. 2009 

9. Posredovanje podatkov o učencih zaključnih razredov OŠ na MŠŠ do 22. 2. 2009 
 
 

M A R E C 
 

10. Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanj in spretnosti na 
srednjih šolah ter izpolnjevanje posebnega vpisnega pogoja za oddelke 
športnega programa gimnazije 

od 2.3. do 7. 3. 2009 

11. Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, 
znanja in spretnosti ter izpolnjevanju posebnega pogoja za oddelek 
športnega programa gimnazije 

do 16. 3. 2009 

12. Prijavljanje za vpis v srednje šole za šol. leto 2009/2010 do 23. 3. 2009 ! 
 
 

A P R I L,  M A J 
 

13. Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ za šol. leto 2009/2010 
(Internet) 

do 2. 4. 2009 

14. Analiza prijav in svetovanje učencem o morebitnem prenosu prijave za 
vpis na drugo srednjo šolo 

do 10. 4. 2009 

15. Morebitni prenosi prijav na druge srednje šole do 14. 4. 2009 
16.  Objava stanja prijav po prenosih (na dan 14. 4. 2008) - Internet do 21. 4. 2009 
17. Obveščanje OŠ in SŠ o omejitvah vpisa in spremembah razpisa za vpis 

(javna objava omejitev vpisa na Internetu) 
do 8. 5. 2009 

18. Obveščanje prijavljenih učencev o omejitvah vpisa (SŠ) 12. 5. 2009 
 
 



J U N I J,  J U L I J 
 

19. Posredovanje podatkov o zaključnih ocenah, splošnem učnem uspehu in 
dosežkih pri NPZ (na MŠŠ) 

do 12. 6. 2009 

20. Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razreda OŠ   15. 6. 2009 
21. Prinašanje dokumentov za vpis na srednje šole in vpis na šole brez 

omejitve 
do 18. 6. 2009 (do 
16.00 ure) 

22. Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka in vpis uspešnih učencev na 
šolah z omejitvijo vpisa 

19. 6. 2009 

23. Svetovanje učencem, ki se niso uspeli vpisati, z možnostmi v 2. krogu in 
razdelitev ustreznih gradiv (SŠ) 

22. 6. 2009 (do 14.00 
ure) 

24. Prijava učencev za 2. krog izbirnega postopka do 22. 6. 2009 (do 
14.00 ure) 

25. Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka 24. 6. 2009 
26. Vpis uspešnih učencev v 2. krogu izbirnega postopka 30. 6. 2009 (do 14.00 

ure) 
27. Objava prostih mest (Internet) 2. 7. 2009 

 
 

A V G U S T 
 

28. Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta do 31. 8. 2009  
 
 

INFORMACIJA 
 
O vseh fazah vpisnega postopka boste starši in učenci tudi sproti obveščeni. Vsi postopki, ki se 
odvijajo na republiški ravni, bodo sproti objavljeni na spletnih straneh šolskega ministrstva (rokovnik, 
podatki o številu prijav…). Odprite spletno stran Ministrstva za šolstvo in šport in pod rubriko pogosto 
obiskane strani - »vpis v srednje šole« boste našli vse pomembne informacije. 
 
V januarju in februarju vam bom na voljo za individualne razgovore v zvezi z vpisom v srednjo šolo. 
Po predhodni najavi se lahko oglasite  dopoldne od 7.30 do 15.00 ali v popoldanskem času (o 
popoldanskih terminih vas bom posebej obvestila, vi pa boste sporočili želeni dan in uro). Dosegljiva 
sem na telefonski številki: 721 95 30 ali preko maila: helena.hribar1@guest.arnes.si. 
 
Za poklicno svetovanje so vam na voljo tudi na CIPS-u (Centru za informiranje in poklicno svetovanje 
pri Zavodu za zaposlovanje) v Domžalah (Ljubljanska 80) in v Ljubljani (Smoletova 12).  
Tudi srednje šole, njihove svetovalne službe, ki skrbijo za vpis, vam bodo ponudile posebne 
informacije, če boste to želeli. Predlagamo, da skupaj z otrokom pregledujete tudi gradiva o srednjih 
šolah in njihovih programih (brošure, spletne predstavitve…). 
 
Naj na tem mestu spomnim še na ključne datume povezane z NACIONALNIMI PREIZKUSI 
ZNANJA v  9. razredu: 
 

2. marec 2009 – določitev 3. predmeta  
(ŠPV, ANG, BIO, DDIE) 

Redni rok Naknadni rok 
5. maj 2009 – MAT  28. maj 2009 – MAT 
6. maj 2009 – SLO 29. maj 2009 – SLO 
11. maj 2009 – 3. predmet  1. junij 2009 – 3. predmet 
27. maj. 2009 – seznanitev z rezultati 10. junij 2009 – seznanitev z rezultati 
 
 
                                                                                                         


