
OBVESTILO STARŠEM IN UČENCEM 9. RAZREDA GLEDE VPISA V SREDNJO ŠOLO 

Spoštovani starši in učenci! 

Na podlagi sklepa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter okrožnice, ki jo je izdalo 
ministrstvo  dne 20. 4. 2020 glede postopka vpisa v srednje šole vas obveščam naslednje: 

- Rok za prijavo za vpis v srednješolske programe in dijaške domove je 11. maj 2020 – do tega 
datuma morajo vsi kandidati oddati prijavnico za vpis v srednje šole  in dijaške domove (tudi 
tisti, ki bodo opravljali preizkuse nadarjenosti oz. posebne pogoje za vpis v srednje šole). 

- Vsak kandidat odda samo eno prijavnico (razen tisti, ki se bodo vzporedno izobraževali tudi v 
programih Umetniške gimnazije). 

- Prijavnice so dosegljive na spletni strani e-uprave 
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192 – za vpis v srednje šole 
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=523 – za vpis v dijaški dom 

- Kandidati prijavnico natisnejo, izpolnijo, podpišejo (podpis kandidata in starša) in jo pošljejo 
na zbrano srednjo šolo oz. dijaški dom. 

- Prijavnico lahko pošljejo priporočeno po pošti (samo priporočeno in NE s povratnico) ali pa 
skenirano (fotografirano) na elektronski naslov izbrane srednje šole (če bo kandidat poslal 
prijavnico na elektronski naslov srednje šole naj jo v vednost pošlje tudi na elektronski naslov 
svetovalne delavke izbrane srednje šole). 

- Na prijavnici NI potreben podpis ravnatelja osnovne šole in žig osnovne šole. 
- Če je kandidat do sedaj prijavnico na srednjo šolo že poslal, mu ni potrebno ponovno pošiljati 

prijavnice. 
- Da bi se izognili fizičnim kontaktov v srednjih šolah svetujejo kandidatom, ki se bodo odločili 

za prenos prijav, da to storijo tako, da na izbrano srednjo šolo svetovalnemu delavcu, ki vodi 
postopek vpisa, kjer bodo imeli prvotno prijavnico, skenirano ali fotografirano pošljejo v 
elektronski obliki izjavo, podpisano s strani kandidata in starša, da prosijo, da svetovalni 
delavec srednje šole uredi prenos prijave iz ene na drugo izbrano šolo. 
 

OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE: 
- V KOLIKOR IMATE PRI IZPOLNJEVANJU PRIJAVNICE TEŽAVE MI PIŠITE NA NASLOV 

majadl@osblanca.si 
- V PRIMERU, DA PRIJAVNICE NE MORETE NATISNITI, KER NIMATE TISKALNIKA, MI SPOROČITE 

IN VAM BOMO IZ ŠOLE POSLALI PRIJAVNICO V TISKANI OBLIKI 
- PROSIM, DA ME PREKO E POŠTE OBVESTITE O PREJEMU TEGA SPOROČILA 
- PROSIM, DA MI SPOROČITE, NA KATERO ŠOLO BOSTE PRIJAVNICO POSLALI 
- OSTALI POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO– NOV ROKOVNIK – GLEJTE SPODAJ 

(NASLEDNJI LIST) 
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NOV ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE 2020/2021  

DEJAVNOST ROK 

Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ do 11. 5. 2020 

Javna objava številčnega stanja prijav (spletna stran MIZŠ) 20. 5. 2020 do 16. ure 

DODATNO opravljanje poizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in 
spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja 

kandidatov za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š) 

Med 1. in 6. 6. 2020 

Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih nadarjenosti, znanja 
in spretnosti 

Do 10. 6. 2020 

Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ do 16. 6. 2020 do 14. ure 

Vnos podatkov o stanju prijav na dan 16. 6. 2020 Do  17. 6. 2020 do 14. ure 

Posredovanje sklepov svetov srednjih šol o morebitnih vpisa ali 
predlogov o spremembah obsega razpisanih mest (predlogi za 

povečanje in za zmanjšanje) 

do 18. 6. 2020 

Obveščanje prijavljenih kandidatov o poteku vpisa (posredovanje 
obvestila kdaj se kandidati zglasijo v šolo in kaj prinesejo s seboj)  

do 24. 6. 2020 

Obveščanje šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest 
in javna objava omejitev razpisa (spletna stran MIZŠ) 

Do 26. 6. 2020 do 16. ure 

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

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka do 6. 7. 2020 do 15. ure 

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

Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka do 16. 7. 2020 do 13. ure 

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

 
 

 

Dol pri Hrastniku, 21. 4. 2020   Pripravila: Maja Draksler Laznik, svetovalna delavka 

 


