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ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE za učence 9. razreda 

 

KORAK KDAJ 

Izredne RU na tematiko karierne orientacije in vpisa v srednjo šolo (SŠ) 

(v šoli, v času pred ali po pouku, obveščeni boste sproti) 
november - marec 

Individualno svetovanje učencem glede izbire srednje šole 

(prijaviš se pri svetovalni delavki) 
celo leto 

Objava Razpisa za vpis v SŠ in dijaške domove 16. 1. 2023 

Obravnava Razpisa za vpis 

(skupinsko z učenci 9.r.) 
januarja - marec 

Informativni dan (SŠ in dijaški domovi) 

(sami ali s starši lahko obiščete tri srednje šole) 

17. 2. in 18. 2. 2023 

(petek in sobota) 

Prijava za opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti, znanj in spretnosti, v 
programe, kjer je ta pogoj zahtevan (npr. Oblikovalna šola, Umetniška gim.) ter 
posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program 
Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š) 

(prijavite se na srednji šoli, lahko že v času informativnih dnevov) 

do 2. 3. 2023 

 

Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti, znanj in spretnosti  ter 
ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja 

(opravljate v srednji šoli glede na njihovo vabilo) 

10. 3. - 20. 3. 2023 

Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanja in 
spretnosti ter izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija 
(š) in Ekonomska gim. (š) 

Do vključno 27. 3. 2023 

Prijavljanje za vpis v 1. letnik srednje šole 

(opravimo skupaj na šoli, kjer v prijavnico vpišete le eno srednjo šolo) 
do vključno 3. 4. 2023 

Javna objava številčnega stanja prijav 

(splet MIZŠ) 
7. 4. 2023 do 16. ure 

Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ 

(po tem datumu prenosi več niso mogoči) 

do vključno 24. 4. 2023 
do 14. ure 

Obveščanje OŠ o omejitvah vpisa in spremembah obsega razpisanih mest v SŠ, 
javna objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ) 

Do vključno 24. 5. 2023 

Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa 

(srednje šole obvestijo na dom) 
do 29. 5. 2023 

Razdelitev zaključnih spričeval 

(osnovna šola) 
15. 6. 2023 



 

Za več informacij se lahko obrnete na šolsko svetovalno delavko (Tina Gregurec). 

Vse podatke o vpisu dobite tudi na spletni strani MIZŠ: https://www.gov.si/teme/vpis-v-
srednjo-solo/  

 

26. 10. 2022 

 

 

Pripravila: Tina Gregurec, ŠSS 

 

 

 

 

 
 

Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka 

(vabilo pošljejo srednje šole) 

16. - 21. 6. 2023 

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 in razdelitev 
ustreznih gradiv  

21. 6. 2023 do 15. ure 

Prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka Do vključno 23. 6. 2023 
do 15. ure 

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka Do vključno 29. 6. 2023 
do 15. ure 

Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka – možna 
izvedba tudi na daljavo 

Do vključno 30. 6. 2023 
do 14. ure 

Objava še prostih mest za vpis Do 3. 7. 2023 do 12. ure 

Vpis na SŠ programe, ki še imajo prosta mesta do vključno 31. 8. 2023 
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