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Popravljen - ROKOVNIK (2019/2020) za vpis v srednje šole 
v šolskem letu 2020/2021  

 
    

1. Izpolnjevanje prijavnic: 12. 3. 2020. 

 
2.  Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ za š.l. 2020/2021, do ponedeljka, 11. 5. 2020. 

 
3. Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ (spletna stran MIZŠ), 20. 5.  

2020 do 16. ure. 

 
4. Prijavljanje za vpis: 1. neuspešnih dijakov 1. letnika srednjih šol, ki se želijo 

preusmeriti in ponovno vpisati v 1l letnik, in 2. učencev, ki so se zadnje šolsko 
leto izob. v tujini: do 25. 5. 2020. 

 
5. Vnos podatkov o stanju prijav na dan 25. 5. 2020, do 29. 5. 2020 do 16.00. 

 
6. Dodatno opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter 

ugotavljaje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za program 
Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š): med 1. in 6. 6. 2020. 

 
7. Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanja in 

spretnosti ter posredovanje potrdil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja 

za program Gimnazija (š) in Ekonomska gim. (š), do 10. 6. 2020. 

8. Vnos podatkov o zaključnih ocenah in  dosežkih na NPZ-jih (svetovalna služba 

OŠ), do 12. 6. 2020, do 15.00 ure. 

9. Morebitni prenosi prijav, do 16. 6. 2020 do 14. ure. 

 
10.  Vnos podatkov o stanju prijav na dan 16. 6. 2020  po prenosih (Spletna stran 

MIZŠ), do 17. 6. 2020 do 14. ure. 

11. Obveščanje prijavljenih kandidatov o poteku vpisa (posredovanje obvestila, 
kdaj se kandidati zglasijo na šoli in kaj prinesejo s seboj, …), do 24. 6. 2020. 
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12. Javna objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ), do 26. 6. 2020 do 16. ure. 

13. Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu šol), med 30. 
6. in 6. 7. 2020 do 14. ure. 

 
14. Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki niso 

bili uspešni v 1. krogu, z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv. 

MIZŠ ponovno posreduje podatke o prostih mestih za 2. krog -  do 6. 7. 2020 do 

15. ure. 

 
15. Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (spletna stran MIZŠ), do 6. 7.  

2020 do 16.ure. 

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

do 9. 7.  2020 do 13. ure. 

 
17. Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka, do 14. 7.  2020 do 15. ure. 

 
18. Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka, do 16. 7. 2020 

do 13. ure. 

 
19. Objava prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ), do 16. 7. 2020 do 16.00. 

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

 
 
                                                                           
13. 5. 2020                          Pripravila: Barbara Strmšek Matičič 
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