
 

NOV ROKOVNIK ZA VPIS UČENCEV V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOL. LETO 

2020/2021 - (vir: MIZŠ - vpis v srednjo šolo) 

 

 AKTIVNOSTI ČAS IZVEDBE 

1.  opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, kjer jih še ni bilo 1. 6. 2020 – 6. 6. 2020 

2.  posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebnih 

nadarjenosti in izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja (športni 

oddelki) 

do 10. 6. 2020 

3.  sprejemanje prijav za vpis v srednjo šolo do 11. 5. 2020 

4.  javna objava števila prijav za vpis v srednje šole (spletna stran 

MIZŠ) 

20. 5. 2020 do 16. ure 

5.  analiza prijav in svetovanje učencem o morebitnem prenosu 

prijave na drugo šolo 

do 16. 6. 2020 do 14. ure 

6.  morebitni prenosi prijav za vpis   do 16. 6. 2020 

7.  obveščanje šol o omejitvi vpisa, javna objava omejitev vpisa 

(spletna stran MIZŠ) 

do 26. 6. 2020 do 16. ure 

8.  obveščanje učencev o poteku vpisa (obvestilo dobijo učenci s 

strani srednje šole) 

do 24. 6. 2020 

9.  vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu šol) 30. 6. 2020 – 6. 7. 2020 

do 14. ure 

10. objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev 

kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu z možnostmi v 2. krogu 

do 6. 7. 2020 do 15. ure 

11. objava spodnjih mej 1.kroga izbirnega postopka (spletna stran 

MIZŠ)  

do 6. 7. 2020 do 16. ure 

12. prijava neizbranih kandidatov za 2. krog izbirnega postopka do 9. 7. 2020 do 13. ure 

13. objava rezultatov 2.kroga izbirnega postopka  do 14. 7. 2020 do 15. ure 

14. vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka do 16. 7. 2020 do 13. ure 

15. objava prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ) 16. 7. 2020 do 16. ure 

16. vpis učencev na srednje šole, ki še imajo prosta mesta do 31. 8. 2020  

 

V rokovniku so z rdečo bravo označene vse spremembe, ki so veljavne.  

 

Nekatere šole, ki še niso opravile preizkusov nadarjenosti, bodo le-te izvedle tudi 

že v mesecu maju. O terminih in načinu izvedbe preizkusov vas bodo obvestile 

srednje šole. Če se bodo preizkusi izvajali na srednjih šolah in ne na daljavo, se 

bodo ob ustreznih zdravstvenih ukrepih. 

  

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/


Prenos prijav je zamaknjen, prijavo boste lahko prenesli do 16. 6. 2020 do 14. ure. 

Kopiram navodilo ministrstva o prenosu prijave: 

 

 

 

Učenci, ki bi se želeli posvetovati glede prenosa prijave na drug program, me lahko 

kontaktirate po elektronski pošti irena.pesan@iosce.si ali po telefonu, od ponedeljka 

do petka med 8. in 13. uro na številko 03 428 51 06. 

 

Ker se letos NPZ – ji ne bodo pisali, se bodo pri omejitvi vpisa upoštevale samo ocene 

iz 7., 8. in 9. razreda. Kandidati, ki ne bodo sprejeti v prvem krogu izbirnega postopka, 

bodo prijavnico za drugi krog izbirnega postopka oddali na šoli, kjer so oddali prvotno 

prijavnico, in sicer do 9. 7. 2020 do 13. ure. Vse informacije glede tega, tudi prijavnico 

za drugi krog, bodo kandidati dobili na srednji šoli, prijavnica za drugi krog bo 

objavljena tudi na spletni strani ministrstva. Kandidati, ki bodo sprejeti v drugem krogu 

izbirnega postopka bodo o tem seznanjeni 14. 7. 2020. Kandidati, ki se ne bodo 

uspešno vpisali niti v drugem krogu, se bodo lahko vpisali na še prosta mesta v srednjih 

šolah (objava bo na spletni strani MIZŠ) do 31. 8. 2020. 

 

Vaše prijavnice za vpis so bile srednjim šolam že posredovane, če kdo že želi prenesti 

prijavo (pred objavo stanja prijav, ki bo 20. 5. 2020), lahko to opravi skladno z 

zgornjimi navodili ministrstva.  

 

Šolska pedagoginja 

Irena Pesan Zlodej 
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