
OSNOVNA ŠOLA RODICA 
Kettejeva 13, 1230 Domžale 
 

PRIJAVA V SREDNJO ŠOLO 
 
 

 
 

Spoštovani starši,  
                dragi učenec /draga učenka! 
 
 
Informativni dnevi na srednjih šolah so za nami. Upam, da ste uspeli ujeti in preveriti še zadnje 
informacije o posameznih srednjih šolah. Če obstaja še kakšen dvom, potreba po informaciji, se čim 
prej oglasite pri šolski pedagoginji. 
 
Zdaj je na vrsti izpolnjevanje prijav, za kar si vzemite čas. Poudarjam le nekaj osnovnih napotkov: 

• navodila za izpolnjevanje so na zadnji strani obrazca, 
• prijavo izpolnite do vključno razdelka »podatki o izobraževanju v osnovni šoli«, 
• ime in sedež (naslov) srednje šole, na katero se učenec/učenka prijavlja, ime programa, naziv 

poklicne/strokovne izobrazbe, smer, napišite natančno tako kot je napisano v razpisu, 
• straši in otrok prijavnico podpišete na koncu 2. strani, 
• ne pozabite priložiti zdravniškega potrdila ali potrdila o izpolnjevanju posebnih pogojev 

(preizkus posebne nadarjenosti, o izpolnjevanju športnih dosežkov), če to zahteva Razpis oz. 
srednješolski program (str. 4, 5, 6, 9), 

• prijavnico naj otrok vrne v OŠ (pedagoginji) do 17.3.2010. 
 
Za morebitne nejasnosti v zvezi z izpolnjevanjem prijave bom učencem na voljo vsak dan po 
končanem pouku!!! 
 
 
Prvi aktualni podatek po prijavah bo stanje prijav, ki bo objavljeno na spletni strani Ministrstva za 
šolstvo, o čemer bodo učenci obveščeni (2.4.2010). prenos prijave bo mogoče opraviti do 14.4.2010. 
 
KAKO SI IZRAČUNATI TOČKOVNI REZULTAT (oz. kaj šteje kot začetno vpisno merilo v primeru 

omejitve vpisa?) 
Tabela za izračun je tudi na naši spletni strani ministrstva ali na šolski spletni strani pod razdelkom 

svetovalna služba (poklicna orientacija) 
 

            7.r                                                        8.r                                        9.r. 
    SL, MA, TJA(AN),                        SL, MA, TJA(AN)                          SL, MA, TJA(AN) 
 LVZ, GLV, ŠPV, TIT,                    LVZ, GLV, ŠPV, TIT,                  LVZ, GLV, ŠPV, 
GEO, ZG, DVE, NAR                  GEO, ZG, DVE, FIZ                   GEO, ZG, FIZ, KEM, BIO 
splošni učni uspeh                                   KEM, BI 
 
TOČKE 7.R          +                                TOČKE 8.R        +      TOČKE 9. R  = 
 
Maksimalno število točk je 180. 
 
Za potrebe vpisa v mesecu juniju boste potrebovali spričevala 7., 8., in 9. razreda.    
 
                                                           
                                                                                         Tjaša Kranjc, univ.dipl. pedagoginja 


