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OSNOVNA ŠOLA MOZIRJE 

Šolska ulica 23, 3330 Mozirje 

 
tel.: 03/839 27 30,  faks: 03/839 2740 

e-naslov: o-mozirje.ce@guest.arnes.si 

SPREMENJEN ROKOVNIK ZA VPIS UČENCEV V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 
2020/2021 

 
1. Razpis za vpis v srednje šole (objava na spletnih straneh MIZŠ) ……………………..……………………………..….. 20. 1. 2020 
 
2. Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih …………….……………………………..………....14. 2. in 15. 2. 2020 

 
3. Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti in spretnosti za učence, ki se želijo vpisati v SŠ programe, 

za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za 
program Gimnazija (š).………………………………………………………………………………………………………….…………..do 4. 3. 2020 

 
4. Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti in spretnosti ………………………………….…..…….od 11. 3. do 21. 3. 2020 

 
5. Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti in spretnosti ter izpolnjevanju posebnega 

vpisnega pogoja za program  ………………………….………………………………………………………………………………do 26. 3. 2020 
 
6. Pošiljanje prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2020/2021…………………………………….....……….. do 11. 5. 2020 
 
7. Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2020/21 (na spletnih straneh ministrstva do 

16h)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……... 20. 5. 2020 
 

8. Dodatno opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja 
posebnega vpisnega pogoja kandidatov za športne oddelke programa gimnazije. ………….……..med 1. in 6. 6. 2020 
 

9. Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter izpolnjevanju 
posebnega vpisnega pogoja za program športnega oddelka gimnazije……………………………………………do 10. 6. 2020 

 
10. Morebitni prenosi prijav  (do 14. ure)………………….……………………………….…………………………..…..….. do 16. 6. 2020 

 
11. Obveščanje kandidatov o poteku vpisa (kdaj se kandidati zglasijo na šoli in  kaj prinesejo s sabo) ....do 24. 6. 2020 

 
12.  Obveščanje učencev o omejitvah vpisa  (spletna stran  MIZŠ).…………………………………………….……. do 26. 6. 2020 
 
13.  VPIS, izvedba 1. kroga izbirnega postopka .……………………………………………………………………od 30. 6. do 6. 7. 2020 

 
14.  Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka.………………….………………………………………..…..……..……….….6. 7. 2020 
 
15.  Prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka (kdor v 1. krogu ni bil sprejet) ………………………….….do 9. 7. 2020 
 
16.  Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka  …………………………………………………………….……..…..…..…. 14. 7. 2020 
 
17. Vpis učencev, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka ……….……..……………………………….….……do 16. 7. 2020 

 
18. Objava preostalih prostih mest za vpis ………………………..…………………………….………………………………...…..…16. 7. 2020 

 
19. Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta …………………….….……….…………………………………..……. do 31. 8. 2020 

 

 


