
ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE 2019/20 

– sprememba zaradi Covid-19 
do 11.  maj 

 

sprejem prijav na SŠ – tisti, ki ste prijavnice oddali na šoli v 

pete, 13. 3. so bile poslane na šole. Ostali, ki prijavnic še 

niste poslali, jih lahko pošljete na izbrano šolo do 11. maja. 

20. maj 

 

javna objava številčnega stanja prijav na srednjih šolah 

(Internet MIZŠ) do 16.00 

1. – 6. junija 

 

opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja 

in spretnosti na SŠ in ugotavljanje izpolnjevanja posebnega 

vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) in ekonomska 

gimnazija (š). Obveščeni boste s strani šole, kamor ste 

poslali prijavo. Nekatere šole bodo preizkuse in razgovore 

(športni oddelki) izvedle na daljavo, o čemer boste 

obveščeni s strani srednje šole. 

10. junij posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne 

nadarjenosti, znanja in spretnosti na SŠ in izpolnjevanju 

posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) in 

ekonomska gimnazija (š) 

16. junij do 14h rok za prenos prijav za vpis – preko e-pošte 

do 24. junij  Obveščanje prijavljenih kandidatov o poteku vpisa (kdaj je 
vpis na šoli in kaj prinesejo s seboj) 

do 26. junij 

 

Javna objava sprememb obsega vpisa in  

objava seznama šol z omejitvijo vpisa na Internetu MIZŠ 

od 30. junij  do 6. 

julij do 14 ure 

Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka  

Po razporedu SŠ 

6. julij  

 

Objava rezultatov 1. kroga , seznanitev neuspešnih 

kandidatov, seznaniti z možnostmi v 2. krogu, seznanitev s 

prostimi mesti za 2. krog (do 15h) 

Objava javna objava spodnjih mej izbirnega postopka 

za 1. krog  na internetu (do 16h) 

9. julij do 13 ure prijava kandidatov za 2. krog 

14. julij  do 

15.00  

objava rezultatov 2. krog izbire SŠ z omejitvijo  

16. julij do 13 

ure 

Vpis uspešnih učencev v 2. krogu 

16. julij  objava še prostih mest na SŠ na Internetu do 16h 

do 31. 8. vpis učencev, kjer je še prostor 
 


