
POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO 
 

oktober 202o- 
marec 2021 

Informacije in svetovanje učencem, staršem pred 
vpisom v SŠ  

december, 
januar 

Tehniški dan Srednje šole se predstavijo, izpolnjevanje 
vprašalnika o poklicni poti 

22. 1. 2021 Objava RAZPISA za vpis v SŠ in dijaške domove 
(spletna stran MIZŠ) 

22. 1. in 23. 1. 
2021  

Informativa – Sejem izobraževanja in poklicev v 
Ljubljani (Gospodarsko razstavišče) 

12. 2. in 13. 2. 
2021 

INFORMATIVNI DNEVI v vseh srednjih šolah in dijaških 
domovih 

do 4. 3. 2021 Prijava za opravljanje preizkusa posebne 
nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, za 
katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje 
dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za 
program Gimn./Ekonomska gimn. (športni oddelek)  

11. 3. – 20. 3. 
2021 

Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja 
in spretnosti na srednjih šolah - tehnik oblikovanja, 
fotografski tehnik, zobotehnik, umetniška gimnazija: 
likovna, glasbena, plesna smer ter ugotavljanje 
izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja za program 
Gimn./Ekonomska gimn. (športni oddelek) 

do 26. 3. 2021 Posredovanje potrdil kandidatom o opravljenih 
preizkusih oz. izpolnjevanju vpisnega pogoja za 
športne oddelke gimnazije 

do 22. 3. 2021 Rok za oddajo prijav za vpis v srednjo šolo  

do 2. 4. 2021 PRIJAVLJANJE ZA VPIS V 1. LETNIK  SREDNJE ŠOLE 

8. 4. 2021 Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ 
(spletna stran MIZŠ) 

do 16.4.2021 Javna objava sprememb obsega vpisa-zmanjšanja in 
stanja prijav 

do 22. 4. 2021 Možnost prenašanja prijav  

do 21. 5. 2021 Javna objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ) 

do 27. 5. 2021 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvi vpisa 

16. 6. – 21. 6. 
2021  

Vpis na SŠ brez omejitve oz. izvedba 1.kroga izbirnega 
postopka 

do 21.6.2021 Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka. 
Seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu 
izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu 

do 21.6.2021 Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka 
(spletna stran MIZŠ)  

do 24. 6. 2021 Prijava za 2. krog izbirnega postopka  

do 29. 6. 2021 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka  

do 30. 6. 2021 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega 
postopka  

do 1. 7. 2021  Objava prostih mest za vpis 



do 31. 8. 2021 Vpis učencev v srednje šole, ki imajo še prosta mesta 

 
 
 


