
                                                                                                       
 

ROKOVNIK ZA VPIS UČENCEV V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 
2020/21 TER POMEMBNEJŠI  DATUMI  ZA  NPZ 

    
 

Št.                                            Dejavnosti Pomembni datumi 

1 Objava razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove (spletna stran 
MIZŠ) 
 

do 20. 1. 2020 

2 Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih 
 

14. in 15. 2. 2020 

3 Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in 
spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe 
za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o 
izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) in 
Ekonomska gimnazija (š) 

 
 
do  4. 3. 2020 

4 Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti 
ter izpolnjevanje posebnega vpisnega pogoja za program  
Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š) 

med 11. in 21. 3. 2020 

5 Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, 
znanja in spretnosti ter izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za 
program Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š) 

do 26. 3. 2020 

6 Sprejemanje prijav za vpis v srednje šole in dijaške domove 
 

do 2. 4. 2020 

7 Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 
2020/21 (spletna stran MIZŠ) 

8. 4. 2020 (do 16. ure) 

8  Morebitni prenosi prijav za vpis v srednje šole 
 

do 23. 4. 2020 

9 Nacionalni preizkusi znanja (NPZ) – redni rok torek, 5. 5. 2020  SLJ 
četrtek, 7. 5. 2020 MAT 
ponedeljek, 11. 5. 2020 – 
BIO 

10 Seznanitev učencev z dosežki in uveljavljanje pravice do vpogleda v 
učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ 

od 1. do 3. 6. 2020 

11 Javna objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ) do 22. 5. 2020 

12 Obveščanje učencev o omejitvah vpisa 
 

do 27. 5. 2020 

13 Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razreda 
 

15. 6. 2020 

14 Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka med 16. in 19. 6. 2020 do 
14. ure 

15 Objava  rezultatov 1. kroga izbirnega postopka  do 19. 6. 2020 do 15. ure 



-  seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega 
postopka z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv 

16 Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (spletna stran MIZŠ) do 19. 6. 2020 do 16. ure 

17 Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega 
postopka  

do 24. 6. 2020  do 15. ure 

18 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka 
 

do 29. 6. 2020 do 15. ure 

19 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni  v 2. krogu izbirnega postopka do 30. 6. 2020  do 14. ure 

20 Objava prostih vpisnih mest v SŠ (spletna stran MIZŠ) 
 

do 1. 7. 2020 do 15. ure 

21 Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta 
 

do 31. 8. 2020 

 
 
KJE  ŠE  NAJDETE  PODATKE ZA  ISKANJE SVOJE  POKLICNE  POTI, NAČRTOVANJE  POKLICNE  
KARIERE: 
 
Spletne strani:  
 

 Moja izbira 

 Mesto mladih 

 spletna stran MIZŠ (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)  Vpis v srednje 
šole 

 eSvetovanje (stran ZRSZ): SAMOOCENA (interesi, lastnosti, kompetence), 
ZAPOSLITVENI CILJI, VEŠČINE ISKANJA ZAPOSLITVE, TRG DELA   

 Ploteus: možnosti izobraževanja in usposabljanja v državah EU   

 Eures: delo izven meja Slovenije  

 

 
 

Pred vami je prva velika prelomnica v vašem življenju kot mladostnik, tj. odločitev o nadaljnjem 

šolanju. Zatorej preden jo sprejmete, čim več raziskujte, da vas bo sprejeta odločitev usmerila 

na pot, ki ste si jo zadali in si jo želite. 

 

Želim vam uspešno odločanje! 

 
 

 Špela Zupanc, svetovalna delavka 
 
 
 
 
 
 

»Ni razloga, da ne bi sledili srcu. Lastni interes je najpomembnejši dejavnik pravilne 

izbire, saj ga navadno spremlja visoka motivacija in zavzetost za učenje novih znanj in 

spretnosti.« (Steve Jobs) 

http://www.mojaizbira.si/
https://www.mestomladih.si/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/
https://esvetovanje.ess.gov.si/
https://www.ess.gov.si/ncips/ncips/ploteus
https://ec.europa.eu/eures/public/sl/homepage

