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VPIS 
V SREDNJE ŠOLE 

2020/21 

 

KOLEDAR 
AKTIVNOSTI IN 

POMEMBNIH DATUMOV 

 
Uporabne povezave: 
https://www.gov.si/teme/vpis-v-

srednjo-solo/ 

https://www.gov.si/podrocja/izobr

azevanje-znanost-in-

sport/stipendije/ 

https://www.mojaizbira.si 

http://www.mddsz.gov.si/ 

http://www.ess.gov.si/ 

https://www.gzs.si/ 

https://www.ozs.si/ 

 

 Obvezno branje 

»RAzPIsA za vpis v 

srednje šole« 13.2. 

 
 14. in 15. februar 

boste preživeli v 

srednjih šolah/ 

INfORmATIvNI DaN 

 
 Februar – pogovori, 

vprašalniki,predstavitve.. 

 
 Med 1. in 6.junijem 

opravljanje preizkusov 

posebnih nadarjenosti, 

znanja in spretnosti.  

     

 Do 11.maja se bomo 

mučili z izpolnjevanjem 

PrIJAVnIC za vpis v 

srednjo šolo. 

 
 

 Do 16.junija. boš 

izvedel-a, če vas je 

preveč prijavljenih v 

izbrano šolo – 

OMEjITvE. 

 

 
 Med 30.6.in 6.7. se 

boš vpisal-a v srednjo 

šolo. 

 

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/
https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/
https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/stipendije/
https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/stipendije/
https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/stipendije/
https://www.mojaizbira.si/
http://www.mddsz.gov.si/
http://www.ess.gov.si/
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..IN ŠE NEKAJ POMEMBNIH 

DATUMOV 

 

 Do 4. 3. 2020 

Prijava za opravljanje preizkusa 

posebne nadarjenosti. 

 Med 1. in 6.junijem. 

DODATNO opravljanje 

preizkusov posebnih 

nadarjenosti, znanja in 

spretnosti. 

 Do 16.6.2020 dobiš 

potrdilo o opravljenih 

preizkusih. 

do 11. maja 2020 

PRIJAVA za vpis v srednjo 
šolo. 

 20.5.2020 

Javna objava STANJA prijav za 

vpis v šolsko leto 

2020/2021(Internet).  

 

 15.junij 

razdelitev zaključnih spričeval. 

 

 do 16.6. 2020 

morebitni PRENOSI prijav za 

vpis v drugo SŠ. 

 

 Do 26.6. 2020 

Srednje šole TE OBVESTIJO o 

omejitvah vpisa.  

 

 Med 30.6.in 6.7.2020 

do 14.ure 

VPIS v srednje šole in VPIS  

na šolah BREZ omejitve. 

 

 6. 7. 2020  

Objava rezultatov 1. kroga 

izbirnega postopka (internet)   

 

 

 

 9.7.2020 do 15. ure 

Prijava kandidatov za 

2.krog izbirnega postopka. 

 

 14.7.2020 do 15.ure 

objava rezultatov 2.kroga 

izbirnega postopka. 

 >16.7.2020 do 14. ure 

Vpis učencev, ki so bili uspešni v 

2.krogu. 

 Do 16.7.2020 do 15.ure 

Objava prostih mest za vpis 

(spletna stran MIZŠ). 

 Do 31.8.2020 

Vpis učencev na srednjih šolah, 

ki imajo še prosta mesta. 

 

 

Želim vam uspešno izbiro! 

VANJA, karierno svetovanje 


