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ROKOVNIK VPISA V SREDNJE ŠOLE 

(za vpis v šolsko leto 2021/2022) 
 
Učence opozarjamo, da se natančno držijo datumov oz. rokov vpisnega postopka.  

 

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

Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za 

kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, za katere je to posebni 

vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja 

za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š) 

do 4. 3. 2021 

(prijavnice učenci oddajo Petri 

Potočnik najkasneje do  

24. 2. 2021) 

Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter 

ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za Gimnazija (š) 

in Ekonomska gimnazija (š) 

med 11. in 20. 3. 2021 

(do 26. 3. 2021 SŠ posredujejo 

potrdila) 

Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2021/2022 do 2. 4. 2021 

(prijavnice za vpis učenci oddajo 

Petri Potočnik najkasneje  

do 18. 3. 2021) 

Javna objava številčnega stanja prijav (spletna stran MIZŠ) 8. 4. 2021 do 16. ure 

Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2021/2022 do 22. 4. 2021 

Obveščanje šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest v SŠ za šolsko 

leto 2021/2022, javna objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ) 

do 21. 5. 2021 

Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa (SŠ) do 27. 5. 2021 

Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu šol) med 16. in 21. 6. 2021 

do 14. ure 

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev kandidatov,  

ki niso bili uspešni v 1. krogu z možnostmi v 2. krogu 

do 21. 6. 2021 do 15. ure 

Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (spletna stran MIZŠ) do 21. 6. 2021 do 16. ure 

Prijava neizbranih kandidatov v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog 

izbirnega postopka 

do 24. 6. 2021 do 15. ure 

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka (SŠ) do 29. 6. 2021 do 15. ure 

 



Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka   do 30. 6. 2021 do 14. ure 

Objava prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ) do 1. 7. 2021 do 15. ure 

Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta do 31. 8. 2021 

 

Pripravila: Petra Potočnik, svetovalna služba 

 

 

Legenda kratic: 

- OŠ = osnovna šola 

- SŠ = srednja šola 

- MIZŠ = Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

 

Povzeto po Rokovniku za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega 
izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja ter gimnazij za šolsko leto 2021/2022, objavljenem na spletni strani 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/).  

 

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

