
ROKOVNIK za vpis v SŠ v šol. l. 2021/22 
 

DATUM AKTIVNOST 

september, 
oktober 2020 

Seznanjanje z Merili za vstop v SŠ, info v zvezi z NPZ, 
rokovnik, izpolnjevanje vprašalnika o poklicni poti 

nov 20 – feb 21 Individualno svetovanje učencem in staršem 

22. 1. 2021 Izid Razpisa za vpis v SŠ 

12. in 13. 2. 21 Informativni dnevi v SŠ 

do 4. 3. 2021 
Prijava k opravljanju preizkusov posebne nadarjenosti 
na SŠ 

11.-20. 3. 2021 Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti na SŠ 

do 26. 3. 2021 SŠ posreduje potrdila o opravljenem preizkusu 

četrtek, 25. 3. 
2021,  

1. šolska ura 

Izpolnjevanje Prijav za vpis v SŠ, podpis staršev in 
jih vrniti M. Kucler (v ponedeljek, 29. 3. 2021) 

do 2. 4. 2021 OŠ pošlje prijave za vpis v SŠ 

8. 4. do 16h Javna objava stanja prijav za vpis  

do 16. 4. 2021 Javna objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav 

do 22. 4. 2021 Morebitni prenosi prijav 

4. 5. 2021 NPZ slovenščina 

6. 5. 2021 NPZ matematika 

10. 5. 2021 NPZ tretji predmet (ZGODOVINA) 

do 27. 5. 2021 Objava omejitev vpisa 

1.- 3. 6. 2021 
Vpogled v ocenjene naloge NPZ, morebiten ugovor (do 

3. 6.) 

15. 6. 2021 Razdelitev zaključnih spričeval in dokazil NPZ 

od 16. do 21. 6. 
do 14. ure 

Prinašanje dokumentov na SŠ in vpis uspešnih v 1.krogu 

21. 6. do 16h Objava spodnjih mej 1. kroga 

do 24.6. do 15h Prijava za 2. krog 

do 29. 6. 2021 Objava rezultatov 2.kroga 

do 30. 6. do 
14h 

Vpis uspešnih v 2. krogu 

do 1. 7. 2021 Objava prostih mest za vpis na SŠ po 2. krogu 

do 31. 8. 2021 Vpis na SŠ, ki imajo še prosta mesta 

avgust 2021 Oddaja vlog za štipendije 

 



 
 
Da bo odločitev ustrezna, potrebuješ dovolj informacij. Poišči jih!  
 
Na voljo ti je: 

 pogovor s šolsko socialno pedagoginjo Mojco Kucler (kadarkoli, v 
sobi 64/I), informacije na oglasni deski pred sobo 64/I, pogovor 
z učitelji naše šole (o interesih, lastnostih, ocenah…) ali s starši 
(lastnosti, zdravstveno stanje, ocene, interesi…). 

 šolska spletna stran http://www.osvodmat.si (zavihek Učenci – 
Poklicna orientacija)  

 spletna stran MIZŠ https://www.gov.si/drzavni-
organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-
sport/ – vpis v srednje šole (novosti o vpisu, razpis za vpis, 
informacije o srednješolskih programih…)  

 www.mojaizbira.si (opisi poklicev in SŠ programov) 

 www.mestomladih.si (informacije o programih, šolah, material 
za učenje) 

 CIPS (predstavitve različnih poklicnih področij, študij 
informativnega gradiva) 

 http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/(ZRSS) – trg dela 

 Spletne strani posameznih šol 

 Dnevi odprtih vrat na SŠ in še in še... 
 
Poskrbi, da bodo ocene čim boljše – to je vozovnica za vpis v šolo, 
na katero želiš. 
 
Pozanimaj se, kakšne osebnostne lastnosti so potrebne za določen 
poklic ter kakšne pogoje postavljajo pri vpisu šole (zdravniško 
spričevalo, narejen preizkus posebnih sposobnosti, ocene…). 
Pogoje primerjaj s svojimi sposobnostmi, lastnostmi… 

 
Izbirni  postopek: 

Srednja šola v 1. krogu sprejme 90% vseh bodočih dijakov, 10% 
prostih mest pa prihrani za 2. krog. 
 

Zaupaj vase, sledi pomembnim datumom in ne boj se vprašati. 
Zato smo tu. 
 
 

Veliko uspeha v letošnjem šolskem letu in sreče pri vpisu! 
 
 
       Mojca Kucler, soc.ped. 
       mojca.kucler@osvodmat.si 
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