
ROKOVNIK ZA PRIJAVO KANDIDATOV IN IZVEDBO VPISA V 1. LETNIK ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024 

OKTOBER, 

NOVEMBER 

  Individualni razgovori v svetovalni službi za devetošolce, obisk Kariernega sejma in delavnice na ŠC Celje. 

  

JANUAR, 

FEBRUAR,  

 

MAREC 

  

Od 16. 1. 2023 do 15. 2. 2023 

  

 Objava Razpisa za vpis v srednje šole  in dijaške domove na spletni strani  MIZŠ in seznanjanje učencev in 

staršev z vsebinami in glavnimi značilnostmi Razpisa za vpis v SŠ – posredovanje navodil in svetovanje. 

17. in 18. 2. 2023  Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih.  

do 2. 3. 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 programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š). 

MAREC 

  

med 10. 3. in 20. 3. 2023 Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja 

posebnega vpisnega pogoja kandidatov za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š) – izvedba je 

v teh dneh možna tudi na daljavo, odvisno od odločitve šole.  

do 27. 3. 2023 Srednje šole posredujejo potrdila o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter 

izpolnjevanje posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š). 

APRIL do 3. 4. 2023 Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2023/2024.  

7. 4. 2023 Javna objava številčnega stanja prijav - spletna stran MIZŠ: www.mizs.gov.si. 

19. 4. 2023  Javna objava sprememb obsega razpisanih mest (zmanjšanja) in stanja prijav za vpis v SŠ za šol. L. 

2023/2024 www.mizs.gov.si. 

do 24. 4. 2023 do 14. ure Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šol. l. 2023/2024. Prenos prijave je možno izvesti osebno ali na 

daljavo. 

25. 4. 2023 do 16. ure Vnos podatkov (srednje šole) o stanju prijav na dan 24. 4. 2023 

MAJ 

  

24. 5. 2023  Obveščanje osnovnih in srednjih šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest v SŠ za šol. leto 

2023/2024 (www.mizs.gov.si).  

http://www.mizs.gov.si/


 do 29. 5. 2023 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa – srednje šole. 

 

  

 

 

 

 

JUNIJ, 

JULIJ, 

AVGUST 

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

ure 

Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka – srednje šole. Možna izvedba tudi na daljavo.  

21. 6. 2023 do 15. ure Objava rezultatov prvega kroga izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu 

izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu  in razdelitev ustreznih gradiv. MIZŠ ponovno posreduje podatke 

o prostih mestih za 2. krog izbirnega postopka. 

21. 6. 2023 do 16. ure Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka – spletna stran MIZŠ. 

23. 6. 2023 do 15. ure Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka, vnašanje podatkov za 2. krog 

izbirnega postopka. 

29. 6. 2023 do 9. ure Izvedba in posredovanje podatkov o rezultatih 2. kroga izbirnega postopka srednjim šolam. 

do 30. 6. 2023 do 14. ure Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka. 

3. 7. 2023 do 15. ure Objava prostih mest za vpis (MIZŠ). 

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

 

 

 
 


