
VPIS V SREDNJO ŠOLO



KAJ UČENCE ŠE ČAKA – POMEMBNI DATUMI

• 28. februar: 

• prijava na opravljanje preizkusa nadarjenosti (programi: zobotehnik, fotografski tehnik, tehnik oblikovanja, 
umetniška gimnazija – likovna smer, glasbena smer, plesna smer)  

• posredovanje dokazil za izpolnjevanje športnih pogojev (športni oddelki: zdravniško potrdilo, potrdilo nacionalne 
panožne športne zveze, izjava trenerja, potrdilo OKS – če ga kandidat ima)

Vsi obrazci so na spletni strani MIZŠ! – povezava tudi preko šolske spletne strani;

• med 6. in 18. marcem preizkusi na šolah;

• do 27. marca posredovanje potrdil kandidatom o opravljenih preizkusih;

• 4. april – zadnji dan prijav;

• 7. april – objava stanja prijav;

• 25. april – zadnji dan prenosa prijav;

• 19. – 22. junij – izvedba 1. kroga izbirnega postopka;

• do 27. junij do 14. ure – izvedba 2. kroga izbirnega postopka.



1. IN 2. KROG

• Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa se opravi v dveh krogih: 

• 1. krog: 90 % prostih vpisnih mest za novince; 

• 2. krog: na preostalih 10 % vpisnih mest v izobraževalnih programih z omejitvijo vpisa se 
izbere kandidate izmed tistih, ki niso bili izbrani v prvem krogu. 

• Kandidat, ki sodeluje v drugem krogu, izbere največ deset izobraževalnih programov, v 
katere se želi vpisati. Te izobraževalne programe razvrsti po prednostnem vrstnem redu na 
posebnem obrazcu, ki ga predloži šoli, na katero se je prijavil k vpisu. 

• V drugem krogu se kandidate razvršča v izobraževalne programe glede na število točk, 
potrebno za sprejem v posamezen izobraževalni program, upoštevajoč prednostni vrstni red 
želja kandidata. Uvrščanje poteka tako, da se vsakega kandidata uvrsti na seznam prijavljenih 
v vse programe, ki jih je kandidat navedel v skladu s prejšnjim odstavkom.



IZPOLNJEVANJE PRIJAV ZA VPIS V SŠ

• V šoli (predvidoma zadnji teden marca, razredna ura v dogovoru z razredniki)

• Podatki, ki jih učenci potrebujejo:

• Osebni podatki: ime, priimek, EMŠO, kraj, država rojstva, državljanstvo,

• Podatki šole in programa, v katerega se vpisujejo: ime, sedež šole, izobraževalni 
program, naziv poklicne/strokovne izobrazbe, smer oz. modul (!), prvi in drugi tuji 
jezik,

• Naslov stalnega/začasnega bivališča

• Podatki o starših: ime, priimek, naslov, telefonske številke

• Izjava o uporabi dosežkov NPZ – soglašam! 

• Podatki o izobraževanju v osnovni šoli: ime, sedež OŠ, občina, leto zaključka…



VSE INFORMACIJE NA SPLETNI STRANI 
MIZŠ

 VPIS V SREDNJO ŠOLO
 DOKUMENTACIJA V SŠ


