
Spoštovani starši in učenci!

Rokovnik za vpis v srednje šole je spremenjen in v nadaljevanju so 
predstavljeni za vas pomembni datumi.

Vaše prijavnice za vpis v začetni letnik srednje šole so bile poslane, zato 
brez skrbi.

Po počitnicah se bomo skupaj z razredničarkama dobili na 
videokonferenci, kjer bomo pregledali datume in postopek vpisa. 

Želim vam lepe počitnice!

Anja Čelan, svetovalna delavka.
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do 4. 3. 2020

že opravljeno 

Prijave k opravljanju preizkusov posebne 
nadarjenosti

do 11. 5. 2020

že opravljeno

Zadnji rok za oddajo prijavnic na SŠ

20. 5. 2020 do 16. ure Javna objava številčnega stanja prijav (spletna 
stran MIZŠ in spletne strani šol)

med 1. 6. in 6. 6. 2020 Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti na 
SŠ (Razpis str. 5 in 6)

Ugotavljanje posebnega vpisnega pogoja 
kandidatov za športne oddelke gimnazij

do 10. 6. 2020 SŠ izdajo potrdila 

do 16. 6. 2020 do 14. 
ure

MOREBITNI PRENOSI PRIJAV ZA VPIS V SŠ: 
svetovalnemu delavcu, ki ureja vpis na SŠ, pošlješ 
po e-pošti izjavo o prenosu, ki jo podpišeta oba 
starša in kandidat (podrobno na naslednji strani)
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do 24. 6. 2020 Obveščanje prijavljenih kandidatov o poteku 
vpisa (posredovanje obvestila, kdaj se kandidati 
zglasijo na šoli in kaj prinesejo s seboj…)

do 26. 6. 2020 Obveščanje šol o omejitvah in javna objava 
omejitve vpisa (spletna stran MIZŠ)

med 30. 6. in 6. 7. 
2020

VPIS – IZVEDBA 1. KROGA - po razporedu šol

6. 7. 2020 do 16. ure Objava rezultatov 1. kroga (spodnje meje točk) 
in seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni, z 
možnostmi v 2. krogu in razdelitev gradiv. 

9. 7. 2020 do 13. ure Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka 
za 2. krog izbirnega postopka
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do 14. 7. 2020 do 15. 
ure

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega 
postopka

do 16. 7. 2020 do 13. 
ure

do 16. ure

Vpis kandidatov v 2. krogu

Objava prostih mest za vpis (spletna stran 
MIZŠ)

do 31. 8. 2020 Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta 
mesta
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