
Virtualni 
informativni  

dnevi 2021
 

Nov
rokovnik
za vpis 2021/2022
Pomembni datumi za vpisni postopek v letu 
2021/2022 so zapisani v tabeli. 
Osnovnošolce, ki se bodo odločili za vpis k nam, pa 
bomo tudi pisno obveščali na domači naslov.

12. in 13. 2. 2021 Informativni dan na ŠC Velenje

do 4. 3. 2021 Rok za oddajo prijave na preizkus 
nadarjenosti likovne in glasbene smeri 
umetniške gimnazije

Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju 
vpisnih pogojev v športni oddelek

11. 3. do 20. 3. 2021 Razgovori s kandidati za vpis v športni 
oddelek - Gimnazija (š)

13. 3. 2021 Preizkus nadarjenosti za glasbeno in 
likovno smer Umetniške gimnazije

19. 3. 2021 Dodatni rok za preizkus nadarjenosti – 
glasbena smer Umetniške gimnazije

marec
2021

februar
2021



20. 3. 2021 Dodatni rok za preizkus nadarjenosti – 
likovna smer Umetniške gimnazije

do 26. 3. 2021 Prejem potrdil o izpolnjevanju pogojev 
(Gimnazija (š) in Umetniška gimnazija)

do 2. 4. 2021 Oddaja vpisnice na srednjo šolo
8. 4. 2021 Objava števila prijavljenih na spletni strani 

8. 4. 2021 Objava števila prijavljenih na vseh šolah 
(spletna stran Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport)

do 22. 4. 2021 Prenosi prijav do 14. ure

do 21. 5. 2021 Objava omejitev vpisa (spletna stran 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport)

do 27. 5. 2021 Obveščanje prijavljenih kandidatov 
o morebitni omejitvi vpisa in vpisu

do 25. 5. 2021 Vpis učencev iz tujine, 
preusmerjenih

april
2021

maj
2021



16. do 21. 6. 2021 Sprejem dokumentov po 
objavljenem razporedu - VPIS

21. 6. 2021 Objava rezultatov prvega kroga izbirnega 
postopka

21. 6. 2021 Vpis za sprejete v prvem krogu po 
objavljenem razporedu

21 6. 2021 Objava spodnjih mej (spletna stran 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport)

24. 6. 2021 Seznanitev z možnostmi vpisa za vse 
kandidate, ki niso bili uspešni v prvem 
krogu izbirnega postopka in prijava za 
drugi krog (po objavljenem razporedu)

29. 6. 2021 Objava rezultatov drugega kroga izbirnega 
postopka (do 15. ure)

do 30. 6. 2021 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni 
v drugem krogu vpisnega postopka 
(do 12. ure)

31. 8. 2021 Sprejem novincev na Šolskem centru 
Velenje

junij
2021

avgust
2021


