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VPIS V SREDNJE ŠOLE 

Vitanje, 21. 4. 2020 

 

 

 

Spoštovani devetošolci in starši! 

 

 

MIZŠ je objavilo nov rokovnik za vpis v srednje šole in dijaške domove. Nov rok za 

prijavo za vpis v srednješolske programe in dijaške domove je 11. 5. 2020. Do tega 

roka morate oddati prijavnice vsi kandidati, tudi tisti, ki se šolajo na domu ali še niste 

opravljali preizkusov nadarjenosti, ki jih zahtevajo nekateri srednješolski programi. 

Kandidat, ki se želi vzporedno izobraževati na programih Umetniške gimnazije, odda 

prijavnico za vsak izobraževalni program posebej, ostali oddate le po 1 prijavnico. 

 

Prijavnice v papirni obliki sem razdelila vsem devetošolcem, je pa v elektronski obliki 

na voljo tudi na spletni strani e-uprave:   

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192 (za vpis v srednje šole) in 

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=523 (za vpis v dijaške domove). 

Kandidati natisnjeno prijavnico izpolnite, podpišete  (kandidat in starš) in jo pošljete na 

izbrano srednjo šolo oz. dijaški dom. Prijavnico lahko pošljete priporočeno po pošti 

(samo priporočeno in Ne s povratnico), ali pa skenirano (fotografirano) na elektronski 

naslov izbrane srednje šole oz. dijaškega doma. 

 

Zaradi izrednih razmer na prijavnici za vpis v srednje šole ni potreben podpis in žig 

ravnateljice osnovne šole. Če je kdo že poslal prijavnico, nove ni potrebno pošiljati. 

 

V petek, 24. 4. 2020, vam bom na video-razredni uri na razpolago za vprašanja glede 

prijave za vpis v srednjo šolo. Predlagam, da do petka skupaj s starši izpolnite 

prijavnice in jih lahko takrat še pregledamo ali dopolnimo. Odposlali jih boste sami.  

___________________________________________________________________________________ 

Srednje šole bodo izvajale preizkuse nadarjenosti v tednu od 1. do 6. junija 2020, 

odvisno od razporeda (možna je tudi izvedba na daljavo že v maju)- kandidati boste 

o tem prej obveščeni s strani srednje šole, prav tako vas bodo do 10. junija 2020 

obvestili o uspehu na preizkusih nadarjenosti. V istem terminu bodo izvedle razgovore s 

kandidati za vpis v športne oddelke: Gimnazija-športni oddelek in Ekonomska 

gimnazija-športni oddelek (možna je tudi izvedba na daljavo že v maju).  

 

Rok za prenos prijave je do 16. junija 2020 do 14. ure. Do takrat lahko vsak kandidat 

prenese svojo prijavo iz kakršnih koli razlogov. Da bi se izognili fizičnim kontaktom, 

boste kandidati to storili tako, da boste na šolo, kamor ste prijavo prvotno oddali, 

poslali skenirano izjavo podpisano s strani staršev in kandidata, da prosite za prenos 

prijave, v njej pa boste navedli tudi, na katero šolo naj prijavo pošljejo.  

 

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=523
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V primeru omejitve vpisa v izobraževalni program oz. dijaški dom bodo kandidati 

obveščeni 26. junija 2020 (popoldan) za srednje šole in 30. junija 2020 (za dijaške 

domove). Seznam bo objavljen na spletni strani ministrstva. Spodnje meje točk prvega 

kroga izbirnega postopka na srednjih šolah bodo na spletni strani ministrstva 

objavljene predvidoma 6. julija 2020 popoldan. 

 

Kandidati, ki se prijavite na šolo oziroma v program brez omejitve vpisa, se po 

zaključku osnovnošolskega izobraževanja tudi vpišete. Vpis v srednje šole in dijaške 

domove bo potekal v tednu od  30. junija 2020 do 6. julija 2020. O natančnem 

datumu boste kandidati pisno obveščeni s strani srednje šole oz. dijaškega doma.  

 

Kandidati, ki pa se prijavite na šolo oziroma v program z omejitvijo vpisa, sodelujete v 

izbirnem postopku, v katerem šole kandidate na podlagi meril za izbiro v primeru 

omejitve vpisa izbirajo v dveh krogih. V prvem krogu izberejo kandidate za 90 % 

razpisanih mest. Ti rezultati bodo znani 6. julija 2020. Kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, 

na katero so oddali prijavo, se lahko v drugem krogu prijavijo na preostalih 10 % 

vpisnih mest na šolah z omejenim vpisom ali na prosta vpisna mesta na šolah, ki 

nimajo dovolj prijavljenih kandidatov. Ti kandidati bodo prijavnico za drugi krog oddali 

na šoli, kjer so že oddali prvotno prijavnico, in sicer do 9. julija 2020 do 13. ure.  

 

Rezultati drugega kroga bodo znani do 14. 7. 2020, vpis pa bo možen do 16. 7. 2020. 

 

 

 

Prijazen pozdrav,  

 

šolska svetovalna delavka  

Ksenija Potočnik 

 

 

 


