
KARIERNA ORIENTACIJA – VPIS V SREDNJE ŠOLE 

 

Spoštovani starši, dragi učenci 9. razreda! 
 
Kot že veste, so bile vaše prijavnice za vpis v 1. letnik srednje šole odposlane v 
petek 13. 3. 2020. Nadaljnje vas obveščam o spremembi rokovnika in vam posredujem 
informacije v zvezi z novim rokovnikom za vpis v srednje šole in dijaške domove: 
 
Dne 20. 4. 2020 je bil objavljen NOV Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 
1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega 
strokovnega izobraževanja in gimnazij za šolsko leto 2020/2021.  

Spremljajte spletno povezavo  

https://www.gov.si/novice/2020-04-20-ministrstvo-izdalo-nova-rokovnika-za-vpis-v-srednje-sole-in-
dijaske-domove-za-solsko-leto-20202021/ 

 
Tako je nov rok za prijavo v srednje šole, kot tudi v dijaške domove, 11. maj 2020 (ta rok 

ste že ujeli, ker so vaše prijavnice že v izbranih srednjih šolah).  

 

Kandidati,  ki ste se prijavili v izobraževalni program Gimnazija – športni oddelek in 
Ekonomska gimnazija – športni oddelek, ste to opravili do 4. 3. 2020 in ste na izbrano 
šolo posredovali 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 bodo kandidati 
obveščeni s strani srednjih šol. 
 

Srednje šole bodo izvajale preizkuse nadarjenosti v tednu od 1. - 6. junija 2020 in bodo 
prijavljene kandidate o natančnem terminu še obvestile. O uspešnosti na preizkusih vas 
bodo srednje šole obvestile do 10. junija 2020. 
 
Rok za morebiten prenos prijave je do 16. junija 2020 do 14. ure, do takrat lahko vsak 
kandidat svojo prijavo prenese iz kakršnihkoli razlogov. Do tega datuma bo potekal tudi 
prenos prijave za vpis v dijaški dom. 

Da bi se v čim večji meri izognili fizičnim obiskom srednjih šol, se kandidatom svetuje, 
da v primeru, če se boste odločili za prenos prijave, to storite tako, da na izbrano 
srednjo šolo, kjer imate prvotno prijavnico, na elektronski naslov svetovalnega delavca, 
ki ureja vpis, posredujete skenirano / fotografirano izjavo, podpisano s strani kandidata 
in starša, v kateri pisno zaprosite, da v vašem imenu svetovalni delavec odjavi 
kandidata na programu, za katerega ste oddali prvotno prijavnico, in jo posreduje na 
drugo šolo, kamor bi želeli prenesti prijavo. 

https://www.gov.si/novice/2020-04-20-ministrstvo-izdalo-nova-rokovnika-za-vpis-v-srednje-sole-in-dijaske-domove-za-solsko-leto-20202021/
https://www.gov.si/novice/2020-04-20-ministrstvo-izdalo-nova-rokovnika-za-vpis-v-srednje-sole-in-dijaske-domove-za-solsko-leto-20202021/


  
O omejitvi vpisa bodo kandidati obveščeni do 26. junija 2020 s strani srednje šole oz. do 
30. junija 2020 s strani dijaških domov. 

Na zgornji povezavi ministrstva za šolstvo lahko spremljate aktualna obvestila in tudi 
spodnje meje točk, ki bodo znane do 6. junija 2020 dopoldan. 
 
Vpis v srednje šole in dijaške domove bo potekal v tednu od 30. junija 2020 do 6. 
julija 2020, odvisno od razporeda srednjih šol oziroma dijaških domov. O natančni 
razporeditvi boste seznanjeni s strani srednje šole oziroma dijaškega doma (dostavili 

boste vse zahtevane dokumente, spričevala, ki so navedeni v obvestilu šole). 

Želim vam uspešen vpis in vas lepo pozdravljam. Bodite še naprej previdni in čuvajte 
svoje zdravje, da se bomo lahko čim prej vrnili v šolo. 

 

Vaša svetovalna delavka, Alenka Gruškovnjak 


