
ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO 2021/2022 
 

aktivnost 
 

rok 

Izid Razpisa za vpis v srednje šole 2021/2022 
 

do 22. 1. 2021 

Informiranje učencev in staršev o Razpisu za vpis v srednje šole 
2021/2022 

v mesecu januarju 
in začetek 
februarja 

Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih 
 

12. in 13. 2. 2021 

Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in 
posredovanje športnih dosežkov (posebni vpisni pogoji) 
 

 
do 4. 3. 2021 

Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti 
(samo nekatere šole) 
 

med 11. in 20. 3. 
2021 

Izpolnjevanje in posredovanje prijav za vpis v 1. letnik na 
izbrane srednje šole  
 

do 2. 4. 2021 

Javna objava številčnega stanja prijav (spletna stran MIZŠ) 8. 4. 2021,            
do 16. ure 

Morebitni prenosi prijav za vpis v 1. letnik SŠ 
 

do 22. 4. 2021 

Nacionalno preverjanje znanja – NPZ  SLJ – 4. 5. 2021   
MAT – 6. 5. 2021 
TJA – 10. 5. 2021 

Informacije o omejitvah vpisa na posameznih srednjih šolah 
(spletna stran MIZŠ) 
 

do 21. 5. 2021 

Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa (s strani 
srednjih šol) 
 

do 27. 5. 2021 

Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu 
srednjih šol) 
 

med 16. in 21. 6. 
2021, do 14. ure 

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev 
kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z 
možnostmi v 2. krogu (za informiranje poskrbijo srednje šole) 
 

do 21. 6. 2021, do 
15. ure 

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

do 21. 6. 2021, do 
16. ure 

Prijava za 2. krog izbirnega postopka do 24. 6. 2021,  

do 15. ure 

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka (za objavo poskrbijo 
srednje šole) 
 

do 29. 6  2021  
do 15. ure 

Objava preostalih prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ) do 1. 7. 2021,  
do 15. ure 

Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta do 31. 8.2021 

 


