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ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO 2021/2022 
 
V spodnji tabeli si lahko ogledate vse pomembne datume poteka vpisa v srednje šole. Informacije 
lahko pridobite tudi na strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport http://www.mizs.gov.si – 
razdelek »srednješolsko izobraževanje − vpis v srednje šole«. 

 

Datum Dogodek 

Konec januarja 
2021 

Objava kataloga Razpis za vpis v srednje šole (SŠ) 2019/2020. 

12. in 13. 2. 2021 Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih. 

 
Do 4. 3. 2021 

Prijava za opravljanje preizkusa nadarjenosti, znanja in spretnosti za programe, 
za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju 

posebnega vpisnega pogoja za oddelke športne gimnazije. 

11. 3.−20. 3. 2021 Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter 
ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za športne 

oddelke programa gimnazije. 

Do 26. 3. 2021 Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanja in 
spretnosti ter izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program športnega 

oddelka gimnazije. 

Do 2. 4. 2021 Prijavljanje za vpis v 1. letnik srednje šole. 

8. 4. 2021 Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ (internet). 

Do 22. 4. 2021 Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ. 

21. 5. 2021 Javna objava šol, ki bodo omejile vpis (Internet). 

27. 5. 2021 Obveščanje učencev o omejitvah vpisa. 

14. 6. 2021 Zaključek pouka za učence 9. razreda. 

Med 16. 6. 2021 
 in 21. 6. 2021 

Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka 
(na šolah z omejitvijo vpisa učenci še ne bodo vpisani, prinesli bodo samo 

dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev − spričevala). 

 
Do 21. 6. 2021 

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka,  
seznanitev učencev, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z 

možnostmi v 2. krogu. 

Do 24. 6. 2021 Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka. 
 

29. 6.− 30. 6. 
2021 

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka  
ter vpis učencev, izbranih v 2. krogu. 

1. 7. 2021 Objava preostalih prostih mest za vpis. 

31. 8. 2021 Vpis na srednje šole, ki imajo še prosta mesta. 

http://www.mizs.gov.si/
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SKLEP O MERILIH ZA IZBIRO KANDIDATOV V PRIMERU OMEJITVE NA IZBRANEM 

PROGRAMU 
 

Na programih, kjer bo prijavljenih preveč kandidatov in bodo šole sprejele sklep o omejitvi vpisa, se 
kandidati za vpis izberejo na podlagi razvrstitve seštevka točk, ki jih pridobijo z učnimi uspehi. Uporabijo 
se: zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. 
Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk. Tabelo za izračun dobite na spletni strani šole. 
 

Uporaba točk, doseženih na NPZ 
Če se v izbirnem postopku na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom 
točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja.  
Dosežki nacionalnega preizkusa znanja kandidata se uporabijo na podlagi predhodnega soglasja staršev.  
 

Nekateri programi imajo poleg zgornjih meril še dodatne, posebne vpisne pogoje.  
 

Program Posebni pogoj 

športni oddelki gimnazije športni dosežki, zdravniško potrdilo 

umetniška gimnazija, tehnik oblikovanja, 
zobotehnik, fotografski tehnik 

uspešno opravljen preizkus nadarjenosti oz. spretnosti 

geotehnik, geostrojnik rudar, umetniška 
gimnazija – glasbena/plesna smer 

zdravniško potrdilo o psihofizičnih sposobnostih 

 

MOŽNOSTI ŠTIPENDIJ, SUBVENCIJ 
 

Štipendije 
Dijaki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko pridobijo naslednje štipendije: 

- Zoisove štipendije 
- državne štipendije, 
- štipendije za deficitarne poklice, 
- kadrovske štipendije. 

Vlogo za štipendije posredujete skupaj s starši sami.  
V zvezi s pridobivanjem različnih štipendij je v letu 2013 prišlo do nekaterih sprememb. Novi zakon o 
štipendiranju določa nove pogoje za pridobitev Zoisove in državne štipendije ter uvaja nekatere nove 
oblike štipendiranja. Več informacij: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS 
http://www.sklad-kadri.si/ ter pristojni centri za socialno delo.  
  
Prevoz in prehrana 
Glede na Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu ter Zakon za 
uravnoteženje javnih financ so dijaki, ki izpolnjujejo določene pogoje, upravičeni do subvencioniranega 
prevoza in/ali prehrane. Več informacij o tem posredujejo srednje šole na začetku novega šolskega leta.  
 

Aktualne informacije v zvezi z vpisom v srednje šole spremljajte na naši šolski spletni strani, razdelek 
»svetovalna služba – vpis v srednje šole, štipendije«. Za individualno svetovanje glede vpisa pa se lahko 
obrnete na ŠOLSKO SVETOVALNO SLUŽBO vsak delovnik od 8.00 do 13.00.  
Pokličite/pišite:         Tel.: 02 870 41 45  
                                     E-mail: neza.kos@os-crna.si  
 
 

Pripravila: Neža Kos, šolska svetovalna delavka 

http://www.sklad-kadri.si/
mailto:neza.kos@os-crna.si

