
ROKOVNIK ZA VPIS UČENCEV V SREDNJE ŠOLE  
ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 

(šolske aktivnosti in izvleček iz rokovnika MIZŠ z dne 15. 10. 2019) 
 

 

JANUAR, FEBRUAR 
 

AKTIVNOST ROK/IZVEDBA 

Obveščanje učencev o dnevih odprtih vrat na SŠ (spletna stran šole, oglasna deska) 
v skladu s prejetimi 
obvestili 

Individualno svetovanje učencem (in staršem) stalna naloga 

Posredovanje podatkov o devetošolcih na MIZŠ do 13. 1. 2020 

Elektronska objava Razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove (MIZŠ) 20. 1. 2020 

Sejem izobraževanja in poklicev Informativa 2019 na Gospodarskem razstavišču 
(možnost obiska s starši) 

24. in 25. 1. 2020 

Seznanjanje staršev in učencev z vsebino in značilnostmi Razpisa za vpis v SŠ, 
navodila za vpis 

februar 2020 

INFORMATIVNI DNEVI V SREDNJIH ŠOLAH IN DIJAŠKIH DOMOVIH 14. in 15. 2. 2020 
 
 

MAREC, APRIL 
 

AKTIVNOST ROK/IZVEDBA 

Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za 
kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, za katere je to posebni 
vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja 
za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š) 

do 4. 3. 2020 

Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje 
izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za programa Gimnazija (š) in 
Ekonomska gimnazija (š) 

med 11. in 23. 3. 2020 

Srednje šole posredujejo potrdila o opravljenih preizkusih oz. o izpolnjevanju 
vpisnega pogoja za športne oddelke 

do 26. 3. 2020 

PRIJAVLJANJE ZA VPIS V 1. LETNIK SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2019/20 
(s priporočeno pošiljko oz. osebno na SŠ, odgovornost učencev in staršev) 

do 2. 4. 2020 

Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ za šol. l. 2020/2021 (MIZŠ) 8. 4. 2020 do 16h 

Javna objava sprememb obsega vpisa (zmanjšanja) in stanja prijav za vpis v SŠ za 
šol. leto 2020/21 (MIZŠ) 

do 17. 4. 2020 

Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ do 23. 4. 2020 

Svetovanje učencem o morebitnem prenosu prijave za vpis na drugo srednjo šolo med 8. in 23. 4. 2020 
 
  



MAJ, JUNIJ 
 

AKTIVNOST ROK/IZVEDBA 

Obveščanje osnovnih in srednjih šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih 
mest v SŠ, javna objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ) 

do 22. 5. 2020 

Srednje šole pisno obveščajo prijavljene kandidate o omejitvah vpisa do 27. 5. 2020 

OŠ posreduje podatke o zaključnih ocenah 9. razreda in dosežkih pri NPZ do 12. 6. 2020 do 15h 

Razdelitev zaključnih spričeval in obvestil o dosežkih na NPZ 15. 6. 2020 

Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu šol); na šolah z 
omejitvijo vpisa kandidati še ne bodo vpisani, prinesli bodo samo dokazila o 
izpolnjevanju vpisnih pogojev – spričevala iz 7., 8. in 9. razreda) 

med 16. in 19. 6. 2020 
do 14h 

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki niso bili 
uspešni v 1. krogu, z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv 

do 19. 6. 2020 do 15h 

Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na internetu (MIZŠ) do 19. 6. 2020 do 16h 

Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka, 
vnašanje podatkov za 2. krog izbirnega postopka 

do 24. 6. 2020 do 15h 

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka 29. 6. 2020 do 15h 

Informiranje učencev in staršev glede Javnega razpisa za dodelitev Zoisove 
štipendije (spletna stran šole) 

junij 2020 

 
 

JULIJ, AVGUST 

 

Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka do 30. 6. 2020 do 14h 

Objava prostih mest za vpis (MIZŠ) 1. 7. 2020 do 15h 

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

 
O vseh fazah vpisnega postopka bodo učenci sproti obveščeni.  

 
Še ključni datumi povezani z Nacionalnim preverjanjem znanja: 

 

NPZ SLOVENŠČINA  5. maj 2020 

NPZ MATEMATIKA 7. maj 2020 

NPZ BIOLOGIJA 11. maj 2020 

Šola seznani učence z dosežki 1. junij 2020 

Vpogled v ovrednotene naloge 1.-3. junij 2020 

Obvestila o dosežkih učencev pri NPZ 15. junij 2020 

 
 

Pripravila: Sanja Tkalec 
 


