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Preserje, 22.4.2020 

 

VPISNI POSTOPEK V SREDNJO ŠOLO ZA 2020/2021 

 

Znani so postopki vpisa v srednjo šolo za šolsko leto 2020/2021. Novosti si lahko 

pogledate na straneh Ministrstva za šolstvo, kjer boste tudi sicer dobili vse potrebne 

informacijo o številu prostih mest, o spodnjih mejah potrebnih točk za vpis na šole, ki 

bodo omejile vpis…  

Napotki: 

1. PRIJAVNICE smo oddali na srednje šole že 31. 3. 2020 in tako zdaj ni težav 

zaradi oddaje prijavnic (rok so podaljšali do 11. 5. 2020). 

 

2. STANJE PRIJAV bodo objavili 20. 5. 2020. 

 

 

3. PREIZKUSI PSIHOFIZIČNIH SPOSOBNOSTI (samo za nekatere – glasba, 

šport, ples, likovniki, zobotehniki) bodo potekali v času od 1. 6. do 6. 6.; z 

nekaterimi, predvsem športniki bodo opravili razgovore morda že v maju. O 

vseh postopkih vas bodo obvestile srednje šole same. O REZULTATIH 

sprejemnih izpitov boste obveščeni 10. 6. 2020.  

 

4. PRENOS PRIJAVNIC (za tiste, ki niste opravili preizkusa nadarjenosti, ali ki bi 

želeli po tehtnem razmisleku zamenjati šolo, ker jih je na vaši izbrani šoli 

preveč in menite, da ne boste prišli v izbor) je mogoč do 16. 6. 2020 do 14. 

ure. 

POSTOPEK v primeru prenosa: 

Da bi se v čim večji meri izognili fizičnim obiskom v srednjih šolah, kandidatom 

svetujejo, da v primeru prenosa prijave to storite tako, da na izbrano šolo (tam, 

kjer je prvotna prijavnica) na elektronski naslov svetovalnega delavca, ki ureja 

vpis, posredujete skenirano izjavo, podpisano s strani učenca in starša, ter 

zaprosite, da vas strokovni delavec srednje šole odjavi iz programa, kamor ste 

se vpisali in vašo prijavnico posreduje šoli na katero se želite prepisati. 

5. DOKUMENTACIJO (spričevalo/spričevala in rojstni list) boste po razporedu 

srednje šole prinašali do 24. 6. 2020. 

 

6. INFORMACIJA O OMEJITVI VPISA bo podana 26. 6. do 16. ure. V primeru, 

da vaša šola ni omejila vpisa, ste že sprejeti na šolo, ki vam bo nato poslala 

obvestila o knjigah, dijaških izkaznicah, prevozih… 
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7. OMEJITVE: 

1. KROG: sprejem 90% kandidatov, spodnje meje točk bodo objavljene 6. 7. 

2020 do 13. ure. Če ste sprejeti, se postopek zaključi. Če niste dosegli 

spodnje meje zahtevanih točk greste v 2. krog. 

2. KROG: urediti morate dokumentacijo do 6. 7. 2020 do 13. ure (najbolje kar 

26. 6., ko dobite informacijo, da niste sprejeti). Izpolniti morate obrazec v 

katerem rangirate 10 šol (šole, ki so omejile vpis in šole, kjer je še dovolj 

prostora ter jih razvrstite po želji). Nato sledi računalniška razvrstitev. V ta 

krog se lahko prijavite tudi tisti učenci, ki ste uspešno opravili sprejemni 

izpit iz psihofizičnih sposobnosti in ste ta preizkus delali za rezervo – za 

vsak slučaj.  

O SPREJEMU boste obveščeni 14. 7. do 15. ure. V primeru, da ste sprejeti na 

šoli, kamor ste oddali prvo prijavnico, se postopek tako zaključi. V primeru, da 

ste sprejeti na šoli, ki ste jo izbrali (recimo na 3. mestu) pa morate vso 

dokumentacijo prenesti na novo šolo do 16. 7. 2020 do 13. ure. 

 

8. Prepis in vpis na šole, ki še imajo prostor je mogoč do 31. 8. 2020. 

 

9. Vpis v dijaške domove bo potekal do 11. 5. 2020. 

 

V kolikor imate še dodatna vprašanja glede vpisa v srednjo šolo, me lahko pokličete 

po telefonu na število 01 28 38 027 ali me kontaktirate preko elektronske pošte. 

Srečno! 

 

Metka Čižmek 


