
ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE – ŠOLSKO LETO 2023/2024 

 

Objava Razpisa za vpis v 
srednje šole in dijaške 
domove in predstavitev  

do 15. 2. 2023 Predstavitev učencem in 
staršem na roditeljskem 
sestanku 

Informativni dnevi v srednjih 
šolah in dijaških domovih 

17. in 18. 2. 2023 Srednje šole in dijaški 
domovi 

Prijava za opravljanje 
preizkusa posebne 
nadarjenosti + posredovanje  
dokazil (program -  šport) 

do 2. 3. 2023 Prijavo oddajo učenci sami 
(pomoč šolske svetovalne 
službe) 

Opravljanje preizkusov 
nadarjenosti, znanja in 
spretnosti 

med 10. in 20. 3. 2023 Preizkusi potekajo na 
izbranih srednjih šolah 

Posredovanje potrdil o 
opravljenih preizkusih, 
izpolnjevanju pogojev, … 

do 27. 3. 2023 Srednje šole, ki izvajajo 
programe s posebnimi 
vpisnimi pogoji  

Prijavljanje za vpis v 1. 
letnik SŠ za šolsko leto 
2023/2024 

do 3. 4. 2023 
do 14. ure 

Prijavnice izpolnimo na šoli, 
šola pošilja vpisnice 
srednjim šolam 

Javna objava številčnega 
stanja prijav 

7. 4. 2023 do 16. ure Spletna stran MIZŠ 

Morebitni prenosi prijav za 
vpis v SŠ za šolsko leto 
2023/2024 

do 24. 4. 2023 Učenci osebno skupaj s 
starši prenesejo prijavnico 
na drugo srednjo šolo 
(Prenos je možno izvesti 
osebno ali na daljavo) 

Obveščanje osnovnih šol o 
omejitvah in spremembah 
obsega razpisanih mest v SŠ 

do 24. 5. 2023 Javna objava omejitev na 
spletnih straneh MIZŠ, 
oglasna deska na šoli 

Obveščanje prijavljenih 
kandidatov o omejitvah 
vpisa 

do 29. 5. 2023 Učence obveščajo srednje 
šole pisno na osebni naslov 

Zaključek šolanja na OŠ za 
učence 9. razredov 

15. 6. 2023 Učenci 

Vpis  oz. izvedba 1. kroga 
izbirnega postopka  

med 16. in 21. 6. 2023 do 
14. ure 

Učenci, srednje šole 

Objava 1. kroga izbirnega 
postopka, seznanitev 
kandidatov, ki niso bili 
uspešni v 1. krogu, 
seznanitev z možnostmi 
v 2. krogu. 

do 21. 6. 2023 do 15. ure Srednje šole 
Spletna stran MIZŠ 

Objava spodnjih mej  
1. kroga izbirnega postopka 

do 21. 6. 2023 do 16. ure Spletna stran MIZŠ 



Prijava na 2. krog izbirnega 
postopka 

do 23. 6. 2023 do 15. ure Učenci, srednje šole 

Objava rezultatov 2. kroga 
izbirnega postopka 

do 29. 6. 2023 do 15. ure Srednje šole 

Vpis kandidatov uspešnih v 
2. krogu 

do 30. 6. 2023 do 14. ure Učenci, srednje šole 
Možna tudi izvedba na 
daljavo 

Objava prostih mest za vpis do 3. 7. 2023 do 15. ure  Spletna stran MIZŠ 

Vpis na SŠ, ki imajo še 
prosta mesta 

do 31. 8. 2023 Učenci, srednje šole 

 


