
ROKOVNIK ZA VPIS UČENCEV V SREDNJE ŠOLE 

ZA ŠOLSKO  LETO 2023/2024 
 

16. 1. 2023                Uradni izid Razpisa za vpis v srednje šole – spletna stran MIZŠ 

 

17.2.2023 in  Informativna dneva v srednjih šolah in dijaških domovih 

18.2.2023 

 

do 2. 3. 2023 Prijava za opravljanje preizkusa nadarjenosti oz. spretnosti ter 

posredovanje dokazil za vpis v športni oddelek gimnazije 

 

10. 3. 2023 do     Preizkus posebnih nadarjenosti ter ugotavljanje izpolnjevanja 

20. 3. 2023 posebnega vpisnega pogoja kandidatov za športne oddelke 

gimnazije  

 

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

ter izpolnjevanju pogojev za vpis v športni oddelek gimnazije 

 

do 3. 4. 2023 Sprejemanje prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2023/2024 

 

7. 4. 2023 Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ za  šolsko leto  

do 16. ure                  2023/2024 (spletne strani MIZŠ) 

 

19. 4. 2023 Javna objava sprememb obsega vpisa (zmanjšanja) in stanja 

prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2023/2024 (spletne strani MIZŠ) 

 

do 24. 4. 2023    Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šolsko leto  2023/2024 

do 14. ure 

 
4. 5. 2023  NPZ – slovenščina 

8. 5. 2023  NPZ – matematika 

10. 5. 2023  NPZ – angleščina 

 

do 24. 5. 2023 Obveščanje srednjih in osnovnih šol o omejitvah in spremembah 

obsega razpisanih mest v SŠ za šolsko leto 2023/2024 (spletne 

strani MIZŠ) 

 

do 29. 5. 2023 Obveščanje učencev o omejitvah vpisa s strani srednjih šol 
 

31. 5. do 2. 6. 2023 Učencem in njihovim staršem šola omogoči vpogled v ovrednotene naloge 

NPZ (po urniku) 

 

15. 6. 2023 Razdelitev zaključnih spričeval       



 

 

od 16. 6. 2023 Prinašanje dokumentov za vpis na srednje šole 

do 21. 6. 2023 (po razporedu šol; učenci, ki nimajo omejitve, se bodo tudi vpisali) 

do 14. ure 

 

21. 6. 2023  Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (spletne strani MIZŠ) 

do 16. ure 

 

do 23. 6. 2023 Prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka 

do 15. ure 

     

29. 6. 2023    Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka  

do 15. ure 

 

do 30. 6. 2023 Vpis učencev, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka -                                                                                                        

do 14. ure                  možna izvedba tudi na daljavo 

 

3. 7. 2023        Objava prostih mest na spletnih straneh MIZŠ 

do 15. ure 

 

do 31. 8. 2023  Vpis učencev na srednje šole, ki imajo še prosta mesta 

 

 

 

ŠE NEKAJ KORISTNIH SPLETNIH NASLOVOV 

 

❖ Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport:  

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

❖ Zavod R Slovenije za zaposlovanje: www.ess.gov.si/NCIPS Karierno središče 

❖ Zavod R Slovenije za šolstvo: https://www.zrss.si/ 

❖ Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:  

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-

socialne-zadeve-in-enake-moznosti/ 

❖ Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije: https://www.srips-rs.si/ 

❖ https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/stipendije/ 

❖ www.mojaizbira.si  

❖ REGISTER UČNIH MEST 

• Gospodarska zbornica Slovenije https://www.gzs.si/  

• Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije https://www.ozs.si/ 

https://www.ozs.si/javna-pooblastila/registri 

 

http://www.ess.gov.si/NCIPS
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/
https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/stipendije/
http://www.mojaizbira.si/
https://www.ozs.si/javna-pooblastila/registri

