
ROKOVNIK ZA VPIS UČENCEV V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022     
 
DATUM 
 

AKTIVNOSTI 

Oktober 2020- junij 2021 - individualni pogovori o vpisu v srednjo šolo za 
učence 9. razreda pri šolski svetovalni delavki; 
- izpolnjevanje vprašalnikov in kvizov v zvezi s 
karierno izbiro; 
- posredovanje gradiva in informacij učencem* 

22. in 23.1.2021 Informativa 2021  Sejem izobraževanja in poklicev  
na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, ki ga 
lahko obiščete sami od 9. do 18. ure. Osnovne 
informacije najdete na www.informativa.si.  
 

12.2. in 13.2. 2021 Informativni dnevni v srednjih šolah in dijaških 
domovih 

Do 11.2.2021 Seznanjanje učencev z vsebinami Razpisa za vpis v 
srednje šole (spletna stran MIZŠ) 

Januar, februar 2021 Individualni pogovori za učence 9. razreda s 
pregledom vseh opravljenih vprašalnikov pri šolski 
svetovalni delavki.* 

Do 4.3.2021 Prijava za opravljanje preizkusa posebne 
nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ter 
posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega 
vpisnega pogoja za športne oddelke programa 
Gimnazija 

Med 11. in 20.3.2021 Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti 
znanja in spretnosti (Umetniška gimnazija, 
zobotehnik, fotografski tehnik, tehnik oblikovanja) 
ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega 
pogoja za športne oddelke programa Gimnazija 

Do 26.3.2021 Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih 
posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter 
izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za 
športne oddelke programa Gimnazija 

Do 2.4.2021 Izpolnjevanje prijav za vpis v srednje šole za šolsko 
leto 2021/2022 (V ŠOLI PRI POUKU). 
 

8.4.2021 (do 16. ure) Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v 
srednje šole za šolsko leto 2021/22 (objava na 

http://www.informativa.si/domov/


spletni strani). 

Do 23.4.2021 Prenos prijav za vpis v srednjo šolo za šolsko leto 
2021/2022. 

Do 22.5.2021  Objava stanja prijav za vpis v srednje šole po 
prenosih (objava na spletni strani). 
 

Od 4.5.2021- 10.5.2021 Nacionalno preverjanje znanja iz slovenskega 
jezika, matematike in angleškega jezika. 

21.5.2021 Javna objava omejitev vpisa (objava na spletni 
strani). 

Od 16. in 21.6. 2021 (do 
14h) 

VPIS oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka 
(prinašanje dokumentov za vpis po razporedu 
srednjih šol). 

21.6. 2021 (do 15h) 
 

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka. 

Do 24.6.2021 (do 15h) 
 

Prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka. 

29.6.2021 (do 15h) 
 

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka. 

Do 30.6.2021 (do 14h) Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu 
izbirnega postopka. 

1.7.2021 (do 15h) 
 

Objava prostih mest za vpis. 

Do 31. 8. 2021 
 

Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta. 

 
* individualni pogovori in posveti s šolsko svetovalno delavko se bodo izvajali 
v pisarni ŠSS ali pa preko Microsoft Teams v ekipi Karierna orientacija.   
 
 
 
 
 

 


