
VPIS V SREDNJO ŠOLO – POMEMBNI DATUMI 
 

22. 1. 2014 – izide Razpis za vpis v srednje šole 

14. 2. in 15. 2. 2014 Informativni dnevi v srednjih šolah 

 
za učence, ki se želijo vpisati na srednjo šolo, ki ima preizkus posebne nadarjenosti, znanja in 
spretnosti (npr. Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana) ali zahteva poseben vpisni pogoj 
(npr. Gimnazija Šiška/Šentvid/Bežigrad – športni program): 
 

do 5. 3. 2014 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 
(programi: zobotehnik, fotografski tehnik, tehnik oblikovanja, umetniška gimnazija – likovna, plesna, 
glasbena) ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa 
Gimnazija (š)  
 

med 18. in 22. 3. 2014 Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti 

ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za programa Gimnazija (š) 
 

do 28. 3. 2014 Srednje šole posredujejo potrdila o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, 

znanja in spretnosti ter izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (š)  

 

do 4. 4. 2014 Do tega dne se sprejemajo prijave na srednjih šolah.  

 Prijavo lahko izpolnijo starši in pošljejo samostojno. ALI 

 Izpolnjevanje prijav na šoli: učenci in svetovalna delavka bomo skupaj izpolnjevali prijave, 
nato starši prijave podpišete in dokončate, vrnete v šolo in šola jih pošlje na srednjo šolo.  

 

10. 4. 2014 Na internetu bo Ministrstvo za šolstvo in šport javno objavilo številčno stanje prijav  

 
do 24. 4. 2014 Javna objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis v SŠ na internetu 

 
do 25. 4. 2014 Do tega dne boste lahko dvignili prijavo in jo prenesli na drugo šolo. 

 

NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA:  6. 5. 2014 – matematika 

8. 5. 2014 – slovenščina 
12. 5. 2014 - fizika 

 
do 30. 5. 2014 Na internetu bodo objavljeni podatki o omejitvah ter spremembah obsega razpisanih 

mest; javna objava omejitev vpisa.  

 

do 3. 6. 2014 Srednje šole obvestijo prijavljene kandidate, ali bo program (za katerega ste oddali 

prijavo) imel omejitev vpisa. 

 

13. 6. 2014 Razdelitev spričeval učencem 9. razredov. 

 

med 17. in 19. 6. 2014 do 14. ure VPIS Na šole prinašate dokazila in potrebne dokumente. 

Na šolah, kjer ne bo omejitve, boste takoj vpisani. Na šolah z omejitvijo vpisa kandidati še ne bodo vpisani, 
prinesli bodo samo dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev – spričevala. 

 

do 20. 6. 2014 objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na internetu 

 

do 24. 6. 2014 do 12. ure prijava neizbranih kandidatov v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog  

 
27. 6. 2014 do 10. ure objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka  

 
27. 6. 2014 do 14. ure vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka  

 
do 27. 6. 2014 do 16. ure objava prostih mest za vpis za tiste, ki še ne bodo vpisani. 

 

do 29. 8. 2014 vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta  


