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VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE 
 
Spoštovani starši! 
 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 20. 4. 2020 objavilo okrožnico v zvezi z novim 
rokovnikom za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2020/21. 
 
NOV ROK ZA ODDAJO PRIJAVE za vpis v srednješolske programe in dijaške domove je 11. maj 2020. 
 
Do tega datuma morajo oddati prijavnico za izobraževanje v srednji šoli in bivanje v dijaškem domu vsi 
devetošolci, tudi tisti, ki še niso opravljali preizkusov nadarjenosti na srednjih šolah, kjer izvajajo 
izobraževalne programe, za katere je treba uspešno opraviti tudi preizkus nadarjenosti. 
 

Vsi učenci naše šole so 12. oz. 13. marca 2020 prejeli obrazec PRIJAVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE z 
žigom šole in podpisom ravnatelja ter kopijo s podatki iz Razpisa za vpis v srednje šole. Prejeli ste 
tudi dopis z navodilom, da prijavo pošljete priporočeno na izbrano srednjo šolo. Verjamem, da ste 
to že vsi storili. 

 
PRIJAVO ZA DIJAŠKI DOM ste starši urejali sami. V kolikor je niste še poslali, lahko prijavo najdete na 
spletni strani uprava.gov.si/vloge/vloga.html?id=523. Pošljete jo lahko priporočeno ali na elektronski 
naslov izbranega dijaškega doma. V kolikor st jo že poslali, vam je ni potrebno ponovno pošiljati. 
 
PREIZKUSI NADARJENOSTI bodo potekali od 1. do 6. junija 2020 glede na pripravljen razpored. 
Morda bodo nekatere srednje šole v dogovoru z MIZŠ izvedle preizkuse nadarjenosti na daljavo, 
nekateri že v maju.  Srednje šole bodo kandidate obvestile o  uspehu na preizkusih do 10. junija.  
Če kandidat ne bo opravil preizkusa , bo prijavo prenesel na drugo izbrano šolo. 
 
ROK ZA PRENOS PRIJAVE je do 16. junija 2020, do 14. ure. Do takrat lahko vsak kandidat svojo prijavo 
prenese iz kakršnihkoli razlogov.  
Do tega datuma bo potekal tudi prenos prijave za vpis v dijaški dom.  
 
KAKO OPRAVITI PRENOS?  
Na elektronski naslov svetovalnega delavca srednje šole, na katero ste najprej poslali prijavo, 
posredujte skenirano ali fotografirano izjavo, podpisano s strani kandidata in starša.  
Svetovalnega delavca zaprosite, da odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno 
prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi kandidat želel prenesti prijavo.  
Dobro razmislite kam bi prenesli prijavo, da ne bo prihajalo do večkratnih prenosov enega kandidata. 
Enako velja tudi v primeru prenosa prijave za vpis v dijaški dom. 
 
PRIJAVA V IZOBRAŽEVALNI PROGRAM GIMNAZIJA – športni oddelek 
Kdor še ni bil povabljen na razgovor, bo na razgovor predvidoma povabljeni v tednu od 1. do 6. junija. 
Morda bodo srednje šole z vami opravile razgovor na daljavo. 



 

2 
 

OBJAVA SREDNJIH ŠOL OZ. DIJAŠKIH DOMOV, KI BODO OMEJILI VPIS – do 26. junija 2020. 
 
VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE – od 30. junija do 6. julija. 
Spodnje meje prvega kroga izbirnega postopka bodo na spletni strani MIZŠ objavljene predvidoma 6. 
julija popoldan 
 
Kandidati, ki na šoli z omejenim vpisom ne bodo sprejeti v prvem krogu, bodo morali prijavnico za 
drugi krog izbirnega postopka oddati do 9. julija 2020, do 13. ure.  
 
Drugi krog se bo izvedel do 14. julija 2020. 
Po tem datumu se bo v drugi polovici julija 2020 po potrebi izvedel še vpis v nekaterih dijaških domovih. 
 

V kolikor boste potrebovali dodatna pojasnila ali pomoč, mi pišite v sporočila v e-asistentu 
(natasa.skrt@os-iroba.si). 

 
 
Lep pozdrav. 
 
Nataša Skrt Leban, psihologinja     mag. Primož Hvala Kamenšček 
            ravnatelj 


