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ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE 2023/2024 

DATUM DOGODEK NOSILEC 

17. 2. 2023 in 

18. 2. 2023 

Informativni dnevi  v srednjih šolah in dijaških domovih. srednje šole 

do 2. 3. 2023 Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in 

spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v SŠ programe, za 

katere je to posebni vpisni pogoj, ter posredovanje dokazil o 

izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program gimnazija 

(Š) in ekonomska gimnazija (Š). 

učenci 

med 10. in 20. 3. 

2023 

Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in 

spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega 

pogoja kandidatov za oddelke športne gimnazije. 

srednje šole 

do 27. 3. 2023 Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne 

nadarjenosti, znanja in spretnosti ter izpolnjevanja posebnih 

vpisnih pogojev za program športna gimnazija. 

srednje šole 

do 3. 4. 2023 Prijavljanje za vpis v 1. letnik srednje šole za šolsko leto 

2023/2024. 

učenci 

7. 4. 2023 Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v srednje šole. MIZŠ 

do 24. 4. 2023 Morebitni prenosi prijav za vpis v srednje šole. učenci 

24. 5. 2023 Javna objava šol, ki bodo omejile vpis. MIZŠ 

29. 5. 2023 Obveščanje učencev o omejitvah vpisa. srednje šole 

15. 6. 2023 Zaključek pouka za učence 9. razreda. osnovne šole 

med 16. 6. 2023 in   

21. 6. 2023  

Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka   

(na šolah z omejitvijo vpisa učenci še ne bodo vpisani, prinesli 

bodo samo dokazila o izpolnjevanju pogojev – spričevala). 

srednje šole 

učenci 

do 21. 6. 2023  Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev 

učencev, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z 

možnostmi v 2. krogu. 

MIZŠ ponovno posreduje podatke o prostih mestih za 2.krog. 

srednje šole 

 

 

MIZŠ 

do 23. 6. 2023  Prijava neizbranih kandidatov v 1. krogu izbirnega postopka za 2. 

krog izbirnega postopka. 

Učenci, ki so 

sodelovali v 1. krogu 

izbirnega postopka 

do 29. 6. 2023 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka.  srednje šole 

do 30.6.2023 Vpis učencev, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka. učenci 

srednje šole 

do 3. 7. 2023 Objava preostalih prostih mest za vpis v srednje šole. MIZŠ 

do 31. 8. 2023 Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta učenci 
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