
POMEMBNI DATUMI V POVEZAVI Z VPISOM V SREDNJE ŠOLE 

FEBRUAR 2021 

 do 11. 02. 2021 objava RAZPISA ZA VPIS V SŠ (na spletni strani MIZŠ-ja: gov.si/teme/vpis-v-srednjo-
šolo/) 

 12. 02. 2021 in 13. 02. 2021 – INFORMATIVNA DNEVA v srednjih šolah (in dijaških domovih) 

MAREC 2021 

 do 04. 03. 2021 srednjim šolam pošljete: 

 prijavnice za opravljanje preizkusa nadarjenosti za programe: ZOBOTEHNIK; FOTOGRAFSKI 
TEHNIK; TEHNIK OBLIKOVANJA; UMETNIŠKA GIMNAZIJA – likovna, plesna, glasbena smer 

 dokazila o športnih dosežkih za programa: GIMNAZIJA (ŠPORTNI ODDELEK) in EKONOMSKA 
GIMNAZIJA (ŠPORTNI ODDELEK) 

 od 11. 03. 2021 do 20. 03. 2021 – opravljanje preizkusov nadarjenosti 

 do 26. 03. 2021 vam srednje šole pošljejo: 

 potrdilo o uspešnem opravljenem preizkusu nadarjenosti 

 potrdilo o izpolnjevanju športnih pogojev za gimnazijo – športni oddelek 

APRIL 2021 

 do 02. 04. 2021 – oddaja prijav za vpis v 1. letnik srednje šole (tudi potrdila o psihofizični sposobnosti 
za programe, ki to izrecno zahtevajo) (+prijave v dijaški dom) 

 08. 04. 2021 (do 16h) – objava številčnega stanja prijav: na spletni strani MIZŠ bo objavljena 
informacija o tem, koliko učencev je oddalo prijavo za vpis v posamezen program 

 16. 04. 2021 – objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav: objavljeno na spletni strani MIZŠ 

 22. 04. 2021 – zadnji dan za prenos prijave 
Po 22. 04. 2021 prijave NI možno več prenesti na drugo šolo oz. drug program. 

MAJ 2021 

 21. 05. 2021 – objava omejitev vpisa: na spletni strani MIZŠ bo objavljena informacija o tem, kateri 
programi bodo imeli omejitev vpisa 

 Nacionalni preizkusi znanja: 

 04. 05. 2021: SLOVENŠČINA 

 06. 05. 2021: MATEMATIKA 

 10. 05. 2021: TRETJI PREDMET-ZGODOVINA 

 do 27. 05. 2021 – srednje šole vas obvestijo ali bo program (za katerega ste oddali prijavo) imel 

omejitev vpisa 

JUNIJ 2021 

 01. 06. 2021: seznanitev učencev 9. razredov z dosežki pri NPZ 
 od 16. 06. 2021 do 21. 06. 2021 – v srednje šole prinesete dokumente za vpis 

Srednje šole, ki bodo imele omejitev vpisa, bodo kandidate izbrale v dveh krogih. 

 do 21. 06. 2021 – objava rezultatov in spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka – srednje šole, na 
spletni strani MIZŠ (do 16. ure) 
Tisti, ki ne boste izbrani v 1. krogu izbirnega postopka, se boste vključili v 2. krog. 

 24. 06. 2021 (do 15. ure) – prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog 

 29. 06. 2021 – objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka – srednje šole (do 15. ure) 

 do 30. 06. 2021 (do 16. ure) – vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka 
JULIJ 2021 

 01. 07. 2021– objava prostih mest za vpis (po 1. in 2. krogu): objavljeno na spletni strani MIZŠ 
AVGUST 2021 

 31. 08. 2021– vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta 
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