
 

ROKOVNIK VPISA V SREDNJE ŠOLE  za vpis v šolsko leto 
2023/2024 - okvirni 

 
September 2022 
 

Uvodne informacije staršem prvi RS (september) 

Informacije in svetovanje učencem, staršem pred vpisom v SŠ 
(razredne ure, razgovori..) 

september, oktober, 
november.. 

Obisk InCastre 16. 9. 2022 

Dnevi odprtih vrat na SŠ v naši regiji november, 
december 

Izpolnjevanje vprašalnikov za namen karierne orientacije oktober - januar 

Izid Rokovnika za vpis oktober 

  

Uradni IZID RAZPISA za vpis v SŠ januar 2023 

INFORMATIVNI DNEVI v vseh srednjih šolah 17. in 18. 2. 2023 

  

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, ter posredovanje 
dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programe, 
ki to zahtevajo (npr. Gimnazija – športni oddelek) 

 marec 2023 

Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in 
spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega 
pogoja kandidatov 

marec 2023 

Posredovanje potrdil o izpolnjevanju posebnih vpisnih pogojev za 
programa Gimnazija (športni oddelek) 

 marec 2023 

  

PRIJAVLJANJE ZA ZA VPIS V 1. LETNIK SŠ  do xx. aprila 2023 

- pomagamo izpolnjevati v šoli, pošljete sami (priporočeno)  

Javna objava številčnega stanja prijav Nekaj dni kasneje 
(spletna stran MIZŠ) 

Možnost prenašanja prijav do xx. aprila 2023 

Javna objava omejitve vpisa xx. maj 2023 (spletna 

stran MIZŠ) 
NPZ 4.,8. in 10. 5. 2023 

Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa (obveščajo 
srednje šole) 

do xx. maja 2023 

Učenci zaključijo 9. razred, dobijo spričevala 15. 6. 2023 

Do tu učencem pomagamo in vodimo postopke na osnovnih 
šolah 

 

Od tu naprej postopke vodijo strokovni delavci srednjih šol  

Prinašanje dokumentov na SŠ in vpis učencev v 1. krogu Po 15. juniju (šole 
sporočijo) 



Objava rezultatov 1. kroga,  Do xx. junija 2023 
seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega 
postopka  z možnostmi v 2. krogu 

 

Prijava kandidatov v 2. krog  do xx. junija 2023 

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka do xx. junija 2023 

Vpis kandidatov v 2. krogu xx junij/julij 2023 

Objava še prostih mest za vpis po končanem 2. 
krogu 

Vpis učencev na srednje šole, ki imajo še prosta mesta do konca avgusta 
2023 

 
 

• Celoten Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov nižjega in 
srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja ter gimnazij za 
šolsko leto 2023/2024 bo na voljo na spletni strani MIZŠ (oktober), o čemer vas bomo 
obvestili. 

 
 

 
Svetujem še iskanje informacij po:  
 

• spletnih straneh srednjih šol,   

• karierniplac.si  

• www.mojaizbira.si  

• https://www.ess.gov.si/ncips 

• https://www.ess.gov.si/trg_dela 

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

 
 
 
September 2022 
 
Maja Pahor, svetovalna delavka 
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