
POMEMBNI DATUMI IN AKTIVNOSTI ZA 

DEVETOŠOLCE 2018/19 

KDAJ?   KAJ? 
21. 1. 2019  Objava razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove, seznanitev učencev o številu vpisnih 

mest 

 

SPLETNE POVEZAVE:  

Razpis za vpis v Srednje šole: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/Razpis_19-

20/Razpis/PRILOGA_I_razpisana_mesta_s_kazalom_regij_NOVO_SC_PTUJ_Metalurg_in_Ek_teh.doc 

Razpis za sprejem učencev in dijakov v dijaške domove: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/Razpis_19-

20/Razpis/PRILOGA_VI_DIJASKI-DOMOVI.doc  

 

15. in 16. 2. 2019  INFORMATIVNI DNEVI V SREDNJIH ŠOLAH IN DIJAŠKIH DOMOVIH  

(petek je pouka prost dan za 9. razred) 

Do 4. 3. 2019  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 programa Gimnazija 

(športni oddelek) in Ekonomska gimnazija (športni oddelek) (učenci sami!) 

 

Obrazci za prijavo so na voljo na spletnih straneh ministrstva na naslovu: 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazeva

nje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/#c17947 

 

KLJUČNE NOVOSTI: Potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja in nadarjenosti velja samo na 

šoli, ki je potrdilo izdala. 

Med 11. 3. in 23. 3. 

2019 

 Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje 

izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za programa Gimnazija (športni 

oddelek) in Ekonomska gimnazija (športni oddelek) 

Do 27. 3. 2019  Srednje šole posredujejo potrdila o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti znanja in 

spretnosti ter izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (športni 

oddelek) in Ekonomska gimnazija (športni oddelek)  

Do 2. 4. 2019  PRIJAVLJANJE ZA VPIS V 1. LETNIK SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2019/20 

8. 4. 2019  Objava številčnega stanja prijav za vpis (spletna stran MIZŠ) 

Do 23. 4. 2019  Morebitni prenosi prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2019/20 

Do 22. 5. 2019  Javna objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ) 

Do 29. 5. 2019  Srednje šole obvestijo prijavljene kandidate o omejitvah vpisa 

Med 18. in 21. 6. 2019 

do 14. ure 

 Srednje šole brez omejitve: VPIS 

 Srednje šole z omejitvijo vpisa: izvedba 1. kroga izbirnega postopka 

Do 21. 6. 2019 do 16. 

ure 

 Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (spletna stran MIZŠ) 

 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni 

 Seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni z možnostmi v 2. krogu 

Do 26. 6. 2019 do 15. 

ure 

 prijava neizbranih kandidatov v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka 

Do 28. 6. 2019 do 15. 

ure 

 objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka 

Do 2. 7. 2019 do 14. 

ure) 

 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka 

Do 3. 7. 2019 do 15. 

ure 

 Objava prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ) 

Do 30. 8. 2019  Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta 
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