
GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA KOČEVJE 
 

KOLEDAR VPISNEGA POSTOPKA 2017/2018 za programe: 

MIZAR, OBLIKOVALEC KOVIN/ORODJAR, PRODAJALEC, EKONOMSKI 

TEHNIK, STROJNI TEHNIK, GIMNAZIJA  

 

Navajamo samo tista dogajanja in datume, ki so neposredno povezani z vpisom v našo šolo.  

 

Natančnejši opis postopka, kriterijev in rokov vpisa v srednje šole kandidati za vpis najdejo v 

Razpisu za vpis v srednje šole za šol. l. 2017/2018, ki ga najdejo na spletni strani Ministrstva 

za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). 

 

1. Prosta mesta in prijava 

Gimnazija in srednja šola Kočevje razpisuje za novince naslednje število prostih mest: 

- 26 mest v programu Mizar 

- 26 mest v programu Oblikovalec kovin/orodjar 

- 26 mest v programu Prodajalec 

- 28 mest v programu Ekonomski tehnik, 

- 28 mest v programu Strojni tehnik 

- 56 mest v programu Gimnazija 

 

Učenci osnovnih šol pošljejo izpolnjeno prijavnico za vpis v 1. letnik (v knjigarnah Obr. DZS 

1,20 ali obrazec z oznako MŠŠ-2-1,20/08 na spletni strani 
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednje

solsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/#c17947 preko svoje osnovne šole Gimnaziji in srednji šoli 

Kočevje do vključno 4.4.2017. Pošljejo samo eno prijavnico. Informacije o številu prijav na 

posamezne programe naše šole bodo objavljene 7.4. na spletni strani šole in MIZŠ, učenci 

osnovnih šol pa bodo informacije o tem dobili tudi na svojih osnovnih šolah.  

 

2. Prenos prijave  
Če svojo poklicno namero spremenijo, lahko učenci do vključno 25.4. prenesejo prvo prijavo 

na drugo šolo oz. lahko prenašajo prijave iz drugih šol na našo šolo. Po tem datumu ni mogoče 

več prenašati prijav. To velja za vse šole, tudi za programe Gimnazije in srednje šole Kočevje, 

dokler ne bo končan postopek za izbiro kandidatov tudi na šolah z omejitvijo vpisa – do 

vključno 30.6.2017. 

 

3. Omejitev vpisa  
Omejitve vpisa tudi v letošnjem letu ne pričakujemo v nobenem od naših programov. 

 

4. Vpis  
Vsi kandidati za vpis, ki bodo pravočasno poslali prvo prijavo, bodo v prvem tednu junija 2017 

na dom dobili pisno vabilo z datumom in uro vpisa. Vpis v vse naše programe bo potekal 19.6. 

in 20.6., za vpis v šolo je potrebno prinesti izvirnik in fotokopijo spričevala 7., 8. in 9. razreda 

osnovne šole. Izvirnike vrnemo kandidatom takoj po vpisu. Z istim vabilom bodo kandidati 

obveščeni tudi o začetku pouka v novem šolskem letu 2017/2018. 

 

Razpored dijakov po oddelkih 1. letnika bo objavljen na oglasni deski šole v zadnjem tednu v 

avgustu. 
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