
ROKOVNIK  ZA VPIS UČENCEV V SREDNJE ŠOLE  
ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 

Draga učenka, učenec! 
 
V spodnji tabeli se nahaja razporeditev aktivnosti v tekočem šolskem letu, ki so pomembne za 
tvoj vpis v srednjo šolo. Podrobneje boš o vseh aktivnostih obveščen sproti s strani šolske 
svetovalne delavke. 
 

AKTIVNOST ROK IZVEDBE 

Posredovanje informacij o Razpisu za vpis v srednje šole  učencem in 
staršem (na spletnih straneh MIZŠ) 

januar 2019 

Seznanjanje učencev in staršev z vsebinami in glavnimi značilnostmi razpisa – 
posredovanje navodil in svetovanje 

 
Do 14. 2. 2019 

Informativni dnevi na srednjih šolah in v dijaških domovih 15.  in 16. 2. 2019 
Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja, spretnosti, 
posredovanje dokazil o izpolnjevanju pogoja za vpis  

Do 4. 3. 2019 

Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti ter ugotavljanje izpolnjevanja 
pogojev   

0d 11. 3. do  

23. 3. 2019 
Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti in o 
izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja 

29. 3. 2019 

PRIJAVLJANJE ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 in 
prijavljanje učencev za sprejem v dijaški dom 

 2. 4. 2019 

Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v srednje šole na internetu  8. 4. 2019 do 

16.ure 

Analiza prijav in svetovanje učencem o morebitnem prenosu prijav na 
drugo srednjo šolo 

do 23. 4. 2019 

Morebitni prenosi prijav do 23. 4. 2019 

NPZ –SLOVENŠČINA (redni rok) 7. 5. 2019 

NPZ – MATEMATIKA (redni rok) 9. 5. 2019 

NPZ –LIKOVNA UMETNOST (redni rok) 13. 5. 2019 
Obveščanje učencev o omejitvah vpisa (javna objava na internetu) 22. 5. 2019 

Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa 29. 5. 2019 

Razdelitev zaključnih spričeval  14. 6. 2019 

Prinašanje dokumentov  za vpis na srednje šole in vpis na šolah brez 
omejitve 

med 18. in 21. 6. 

2019 do 14. ure 
Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki niso bili 
uspešni v 1. krogu izbirnega postopka z možnostmi v 2. krogu in razdelitev 
ustreznih gradiv 

21. 6. 2019 do 15. 

ure 

Prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka do 26. 6. 2019 do 

15. ure  

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka in prostih mest 28. 6. 2019 do  15. 

ure 

Vpis učencev, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka do 2. 7. 2019 do 
14. ure 

Objava še prostih mest ( spletna stran MIZŠ ) 3. 7. 2019 

Vpis učencev v srednje šole, ki še imajo prosta mesta do 30. 8. 2019 

                                                                                                                                                                                                  


