
• NOV ROK ZA PRIJAVO ZA VPIS V SREDNJEŠOLSKE PROGRAME IN DIJAŠKE DOMOVE JE 

11. maj 2020.  

• Vsak kandidat odda samo eno prijavnico za vpis, RAZEN KANDIDATI, ki se želite 

VZPOREDNO IZOBRAŽEVATI na PROGRAMIH UMETNIŠKE GIMNAZIJE, za katere so 

razpisana mesta za vzporedno izobraževanje. Ti oddate prijavnico za vsak izobraževalni 

program posebej. 

• Prijavnica je na voljo na spletni strani: https://e-

uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192 pa tudi na spletni strani šole: 

http://osig2.splet.arnes.si/files/2019/07/Nova_prijavnica_za_vpis_v_srednjo_solo.pdf 

• Kandidati prijavnico natisnete, jo izpolnite, podpišete (KANDIDAT IN STARŠ) in jo 

pošljete na izbrano srednjo šolo. Prijavnico lahko pošljete priporočeno po pošti (samo 

priporočeno in NE s povratnico), ali pa skenirano (fotografirano) na elektronski naslov 

izbrane srednje šole.  

• Če boste pošiljali prijavnico po elektronski pošti, svetujemo, da prijavnico v vednost 

pošljete tudi na elektronski naslov svetovalnih delavcev srednje šole. 

• Na prijavnici za vpis v srednje šole ni potreben podpis in žig ravnateljice osnovne šole.  

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

odvisno od razporeda šol, o natančnih razporeditvah boste obveščeni s strani srednjih 

šol.  

• Srednje šole vas bodo obvestile o uspehu na preizkusih najkasneje do 10. junija 2020.  

• Če NE boste opravili preizkusa nadarjenosti, boste imeli še dovolj časa, da svojo prijavo 

za vpis, ki jo boste oddali do 11. maja 2020, PRENESETE NA DRUGO IZBRANO ŠOLO.  

• Rok za prenos prijave je do 16. junija 2020 (do takrat lahko vsak kandidat svojo prijavo 

prenese iz kakršnihkoli razlogov).  

• Nekatere srednje šole bodo preizkuse nadarjenosti izvedle na daljavo, nekatere tudi že 

v maju. O vseh podrobnostih boste vsi tisti, ki ste se prijavili na preizkus (rok je bil že 4. 

3. 2020), natančno pisno obveščeni s strani posameznih srednjih šol.  

• Tisti, ki se želite prijaviti v izobraževalni program Gimnazija – športni oddelek in 

Ekonomska gimnazija – športni oddelek, ste morali že do 4. 3. 2020 na izbrano šolo 

posredovati vso zahtevano dokumentacijo za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vpis 

v tovrstne programe. Nekatere srednje šole so s temi kandidati že opravile razgovor; 

tiste, ki ga še niso, bodo razgovore izvedle predvidoma v tednu od 1. junija do 6. junija, 

lahko pa se bodo šole tudi odločile, da bodo razgovor s kandidati za vpis v športne 

oddelke opravile na daljavo že v maju. O vseh podrobnostih boste obveščeni s strani 

srednjih šol. 

• Tisti, ki se boste prijavili v izobraževalni program, kjer bo predvidena OMEJITEV VPISA, 

boste o tem obveščeni 26. junija 2020 popoldan, ko bo na spletnih straneh ministrstva 

objavili seznam srednjih šol, ki bodo vpis omejile (obvestilo bo tudi na spletni strani naše 

šole). 

• Vpis v srednje šole bo potekal v tednu od 30. junija 2020 do 6. julija 2020, odvisno od 

razporeda šol, o natančni razporeditvi boste seznanjeni s strani srednje šole.  
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• Spodnje meje točk prvega kroga izbirnega postopka bodo na spletni strani ministrstva 

objavljene predvidoma 6. julija 2020 popoldan (obvestilo bo tudi na spletni strani naše 

šole).  

• Tisti, ki boste prijavljeni na izobraževalni program, kjer bo omejitev vpisa in ne boste 

sprejeti v prvem krogu izbirnega postopka, boste prijavnico za drugi krog izbirnega 

postopka oddali na šoli, kjer ste oddali že prvotno prijavnico, in sicer do 9. julija 2020 do 

13. ure.  

• Vse podrobnosti o tem, tudi prijavnico za drugi krog, boste dobili na srednji šoli, 

prijavnica za drugi krog pa bo objavljena tudi na spletni strani ministrstva.  

• O rezultatih drugega kroga izbirnega postopka boste seznanjeni 14. julija 2020.  

 


