
VPIS NA GIMNAZIJO ŠENTVID 

 

 
 

Vpiši se na Gimnazijo Šentvid, da boš pomagal/-a uresničiti našo vizijo šole in družbe. 

 

Gimnazija Šentvid omogoča razvoj dijakovih individualnih sposobnosti in interesov ter spodbuja sodelovanje med dijaki, učitelji in 

starši. S poudarjanjem poštenosti, odgovornosti in strpnosti postavlja temelje spoštovanju in samospoštovanju ter široki 

odprtosti šole v mesto Ljubljana, Slovenijo in Evropo. 

 

 

 

Gimnazija Šentvid bo letos sprejela 160 dijakov v 1. letnik:  

 v 4 splošne oddelke 

 v 2 športna oddelka 

 

 

 

 

Vpis v splošne oddelke 

 

Vsi, ki se nameravate vpisati v 1. letnik Gimnazije Šentvid, oddate prijavnico z oznako DZS  1,20, ki jo dobite v 

knjigarnah ali pa na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport. 

Roki: 

 23. 3. 2010  zadnji dan za oddajo prijavnice 

 14. 4. 2010  zadnji dan za prenos prijave iz ene srednje šole na drugo 

 22. 4. 2010  Ministrstvo za šolstvo in šport bo objavilo na spletni strani število prijavljenih na     

posameznih šolah in programih 

 7. 5. 2010  MŠŠ poda soglasja na sklepe za omejitev vpisa 

 10. 5. 2010  Gimnazija Šentvid bo poslala vsem prijavljenim učencem pisna obvestila o  

morebitni omejitvi vpisa  

 16. do 18. 6.  učenci predložijo dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev 

 19. 6., ob 8.30  objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na spletni strani 

MŠŠ 

 19. 6., ob 9.00  Gimnazija Šentvid bo vsem sprejetim dijakom posredovala sklepe o sprejemu na 

šolo, potrdila o vpisu in vpis v učbeniški sklad 

 19. 6. 2010  učenci, ki v primeru omejitve vpisa ne bodo sprejeti na GŠ, bodo v svetovalni 

službi dobili navodila in pomoč za vstopanje v 2. vpisni krog 

 24. 6. 2010  objava rezultatov 2. vpisnega kroga 

 

 

 

Vpis v športne oddelke 

 

Vsi, ki se nameravate vpisati v 1. letnik Gimnazije Šentvid – športni oddelek, oddate prijavnico z oznako DZS  1,20, 

ki jo dobite v knjigarnah ali pa na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport. 

 

 18. 2. 2010  učenci, ki se nameravate prijaviti v športne oddelke morate do tega dne poslati 

športno dokumentacijo na Gimnazijo Šentvid: 

 

 zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali potrdilo o rednem preventivnem 

pregledu kandidata v zadnjem letu ali potrdilo zdravnika specialista medicine 

dela in športa 



 izpolnjen posebni obrazec, na katerem nacionalna panožna zveza potrdi, da je 

kandidat pri njej registriran in da tekmuje v uradnem tekmovanju ter potrdilo o 

športnih dosežkih 

 izjava trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem ter o perspektivnosti 

mladega športnika 

 potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o trajanju naziva, če ga kandidat ima 

 

obrazci so dostopni na: www.mss.gov.si/delovna podrocja/srednjesolsko 

izobrazevanje/dokumentacija v ss/#c1903 

 

 15. 3. 2010  Gimnazija Šentvid bo do tega dne izdala in poslala učencem, ki so v roku oddali 

športno dokumentacijo, potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev  

 23. 3. 2010  zadnji dan za oddajo prijavnice 

 14. 4. 2010  zadnji dan za prenos prijave iz ene srednje šole na drugo 

 22. 4. 2010  Ministrstvo za šolstvo in šport bo objavilo na spletni strani število prijavljenih na     

posameznih šolah in programih 

 7. 5. 2010  MŠŠ poda soglasja na sklepe za omejitev vpisa 

 10. 5. 2010  Gimnazija Šentvid bo poslala vsem prijavljenim učencem pisna obvestila o  

morebitni omejitvi vpisa  

 16. do 18. 6.  učenci predložijo dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev 

 19. 6., ob 8.30  objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na spletni strani 

MŠŠ 

 19. 6., ob 9.00  Gimnazija Šentvid bo vsem sprejetim dijakom posredovala sklepe o sprejemu na 

šolo, potrdila o vpisu in vpis v učbeniški sklad 

 19. 6. 2010  učenci, ki v primeru omejitve vpisa ne bodo sprejeti na GŠ, bodo v svetovalni 

službi dobili navodila in pomoč za vstopanje v 2. vpisni krog 

 24. 6. 2010  objava rezultatov 2. vpisnega kroga 

 

 

  

http://www.mss.gov.si/delovna

