
Makole, 21. 4. 2020 

 

OBVESTILO O VPISU V 1. LETNIK SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE 

 

Spoštovani starši, dragi devetošolci, drage devetošolke! 

 

Obveščamo vas, da zaradi nenadnega zaprtja šol v mesecu marcu še nismo poslali prijavnic za vpis v 1. letnik 

srednjih šol. Ni bilo namreč znano, kako bo delovala pošta, prav tako pa nismo vedeli, ali bo v srednjih šolah 

možen prevzem prijavnic. Ker smo bili s strani ministrstva obveščeni, da se bo datum vpisa v srednje šole in 

dijaške domove prestavil, smo sklenili s pošiljanjem prijavnic počakati do izdaje novega sklepa ministrstva. 

Tako sta v ponedeljek, 20. 4. 2020, izšla nova okrožnica in nov rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo 

vpisa v 1. letnik srednjih šol in dijaških domov.  

Rok za oddajo prijavnic za vpis v 1. letnik srednjih šol in dijaških domov je 11. 5. 2020. Prijavnice za 

vpis v 1. letnik srednjih šol bomo takoj po prvomajskih počitnicah poslali mi, tisti, ki želite bivati v dijaških 

domovih, pa izpolnjeno prijavnico do navedenega datuma pošljete sami. Dobite jo na spletni strani e-uprave:  

https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/srednja-sola/vpis-v-dijaski-dom.html 

Prijavnico lahko pošljete po pošti samo priporočeno, ne pa tudi s povratnico. 

Prijavnico za vpis v 1. letnik srednje šole moramo poslati tudi za kandidate, ki še niso opravljali preizkusov 

nadarjenosti na srednjih šolah, ki izvajajo izobraževalne programe, za katere je kot posebni vpisni pogoj treba 

uspešno opraviti tudi preizkus nadarjenosti. Srednje šole bodo izvajale preizkuse nadarjenosti v tednu od 1. 

junija do 6. junija 2020. Nekatere srednje šole bodo te preizkuse izvajale na daljavo, nekatere tudi že v 

mesecu maju. O natančnih razporeditvah bodo kandidati obveščeni s strani srednjih šol. O uspehu na 

preizkusih boste kandidati obveščeni najkasneje do 10. junija 2020. Če kandidat ne bo opravil preizkusa, bo 

imel še dovolj časa, da svojo prijavo prenese na drugo izbrano šolo. Rok za prenos prijave je do 16. junija 

2020, do 14.00. Do takrat lahko vsak kandidat prenese svojo prijavo na drugo izbrano srednjo šolo ali dijaški 

dom. 

 

V nadaljevanju prilagam rokovnik s pomembnimi datumi. V kolikor imate kakršnokoli vprašanje, mi prosim 

pišite na e-naslov: petra.bercko@os-makole.si. 

 

Verjamem, da se bo šolsko leto za vse devetošolce uspešno zaključilo, prav tako pa vam želim uspešen vpis 

v izbrano srednjo šolo. 

 

Lep pozdrav 

Petra Bercko Beranič, 

šolska svetovalna delavka 

 

 

https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/srednja-sola/vpis-v-dijaski-dom.html
mailto:petra.bercko@os-makole.si


ROKOVNIK S POMEMBNIMI DATUMI 

 

Prijavljanje kandidatov za vpis v 1. letnik SŠ in dijaških domov 

za šolsko leto 2020/21 

do 11. 05. 2020  

 

MAJ 2020 Javna objava številčnega stanja prijav (spletna stran MIZŠ) do 20. 05. 2020, do 

16.00 

Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, spretnosti in 

znanja 

med 01. 06. in 06. 

06. 2020 

 

 

 

 

JUNIJ 2020 

Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, 

spretnosti in znanja 

do 10. 06. 2020 

Morebitni prenosi prijav za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 

2020/21 

do 16. 06. 2020, do 

14.00 

Obveščanje prijavljenih kandidatov o poteku vpisa (srednje šole) do 24. 06. 2020 

Javna objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ) do 26. 06. 2020, do 

16.00 

Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu šol) med 30. 06. in       

06. 07. 2020, do 

14.00 

 

 

 

 

 

 

JULIJ 2020 

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev 

kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z 

možnostmi v 2. krogu.  

do 06. 07. 2020, do 

15.00 

Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (spletna stran 

MIZŠ) 

do 06. 07. 2020, do 

16.00 

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

krog izbirnega postopka. 

do 09. 07. 2020, do 

13.00 

Izvedba in posredovanje podatkov o rezultatih 2. kroga izbirnega 

postopka 

14. 07. 2020, do 9.00 

Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka do 16. 07. 2020, do 

13.00 

Vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta do 31. 08. 2020 AVGUST 

2020 

 

 

 


