
ROKOVNIK ZA PRIJAVO KANDIDATOV IN IZVEDBO VPISA V 1. LETNIK SREDNJIH 

ŠOL ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 

FEBRUAR 2020 

13. 2. – razpis za vpis v srednje šole 

14. in 15. 2. – informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih 

MAREC 2020 

do 4. 3. – srednjim šolam pošljete 

 prijavnice za opravljanje preizkusa nadarjenosti za programe: zobotehnik; fotografski tehnik; tehnik 

oblikovanja; umetniška gimnazija – likovna, plesna, glasbena  

 dokazila o športnih dosežkih za program Gimnazija (športna)  

med 11. 3. in 21. 3. – opravljanje preizkusov 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 in Ekonomska gimnazija 

do 26. 3. – srednje šole vam pošljejo: 

 potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu nadarjenosti 

 potrdilo o izpolnjevanju športnih pogojev za »športno« gimnazijo 

APRIL 2020 

do 2. 4. – oddaja prijave za vpis v 1. letnik srednje šole za šolsko leto 2020/2021 

8. 4. do 16h – objava številčnega stanja prijav – na spletni strani MIZŠ (informacija o tem, koliko učencev je 

oddalo prijavo za vpis v posamezen program) 

17. 4. – objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav – na spletni strani MIZŠ 

23. 4. – zadnji dan za morebitni prenos prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2020/2021 

MAJ 2020 

22. 5. – objava omejitev vpisa – na spletni strani MIZŠ (informacija o tem, kateri programi bodo imeli omejitev 

vpisa) 

Nacionalni preizkusi znanja: 

5. 5.  – slovenščina 

7. 5. – matematika 

11. 5. – tretji predmet - zgodovina 

do 27. 5. – srednje šole vas obvestijo, ali bo program (za katerega ste oddali prijavo) imel omejitev vpisa 

JUNIJ 2020 

1. 6. - seznanitev učencev 9. razredov z dosežki pri NPZ 

 

od 17. 6. do 22. 6. – Vpis v srednje šole (v srednje šole prinesete dokumente za vpis) 

 Srednje šole, ki bodo imele omejitev vpisa, bodo kandidate izbrale v dveh krogih. 

22. 6. do 16. ure – objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka – srednje šole, na spletni strani MIZŠ (do 

16. ure) 

Tisti, ki ne boste izbrani v 1. krogu izbirnega postopka, se boste vključili v 2. krog. 

do 1. 7. – objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka – srednje šole (do 15. ure) 

JULIJ 2020 

2. 7. – vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka 

3. 7.  – objava prostih mest za vpis (po 1. in 2. krogu) – na spletni strani MIZŠ 

AVGUST 2020 

do 31. 8.  – vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta 

 


