
NOV NAČIN VPISA V SREDNJO ŠOLO 

 

21.4.2020 smo prejeli okrožnico o novem rokovniku za vpis v srednje šole ( v priponki- prilagojen 

rokovnik) in načinu pošiljanja prijavnic. Celo okrožnico in rokovnik pa si lahko pogledate na strani: 

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ 

Nekaj iz okrožnice – kar se nanaša na način vpisa: 

Kot izhaja iz obeh rokovnikov, je nov rok za prijavo za vpis v srednješolske programe in dijaške domove 
11. maj 2020. Do tega datuma morajo vsi kandidati, ki se želijo naslednje šolsko leto izobraževati v 
srednji šoli oziroma bivati v dijaškem domu, oddati prijavnico, in tudi tisti kandidati, ki še niso opravljali 
preizkusov nadarjenosti na srednjih šolah, ki izvajajo izobraževalne programe, za katere je kot posebni 
vpisni pogoj treba uspešno opraviti tudi preizkus nadarjenosti. 

 

Vsak kandidat odda samo eno prijavnico za vpis, razen kandidati, ki se želijo vzporedno izobraževati 
na programih Umetniške gimnazije, za katere so razpisana mesta za vzporedno izobraževanje. Ti 
oddajo prijavnico za vsak izobraževalni program posebej. 

 

Kandidatom za vpis v srednje šole je prijavnica na voljo na spletni strani e-uprave, na naslovu: 
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192. Kandidati naj prijavnico natisnejo, jo 
izpolnijo, podpišejo (kandidat in starš) in jo pošljejo na izbrano srednjo šolo. Prijavnico lahko pošljejo 
priporočeno po pošti (samo priporočeno in NE s povratnico), ali pa skenirano (fotografirano) na 
elektronski naslov izbrane srednje šole. Če bodo kandidati pošiljali prijavnico po elektronski pošti, 
svetujemo, da prijavnico v vednost pošljejo tudi na elektronski naslov svetovalnih delavcev srednje 
šole. 

 

Ob tem poudarjamo, da na prijavnici za vpis v srednje šole ni potreben podpis in žig ravnateljice 
oziroma ravnatelja osnovne šole.  

 

V priponki vam pošiljamo še prijavnico z navodili, Prilogo 1 iz razpisa (šole, programi, naslovi). Za pomoč 
pri izpolnjevanju prijavnice pa sva vam tudi na voljo po telefonu (Alenka 051 656 618, Mojca: 069 924 
554). Pripravili pa bova tudi video izolnjevanje prijavnice.  Pošljeva vam naknadno. 

Če nimate tiskalnika za natisniti prijavnico, pa me prosim tudi obvestite, da vam prijavnico pošljemo 
po pošti. 

 

Želim vam dober vpis v srednjo šolo! 

Alenka Čehovin 

Priloge: 
- Prijavnica za vpis v srednjo šolo 
- Razpis – priloga 1 (šole, programi, naslovi…..) 
- Razpis- priloga 6 (vpis v dijaški dom) 
- NOV rokovnik - prilagojen 
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