
POMEMBNI DATUMI – VPIS V SREDNJE ŠOLE 
 
JANUAR 
16. 1. 2023 Razpis za vpis v srednje šole na spletni strani MIZŠ-ja: 

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ 
FEBRUAR 
do 16. 2 . 2023 Seznanitev učencev in staršev z vsebinami Razpisa; posredovanje 

navodil in svetovanje 
17. 2. in 18. 2. 2023 Informativna dneva na vseh srednjih šolah in dijaških domovih 
MAREC 
do 2. 3. 2023 Prijava za opravljanje preizkusov nadarjenosti in spretnosti 

(zobotehnik; fotografski tehnik; tehnik oblikovanja; umetniška 
gimnazija – likovna, plesna, glasbena smer) in posredovanje 
športnih dosežkov (gimnazija - športni oddelek in ekonomska 
gimnazija - športni oddelek) 

10. 3. do 20. 3. 2023 Opravljanje preizkusov nadarjenosti 
do 27. 3. 2023  Srednje šole vam pošljejo:  

- potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu nadarjenosti 
- potrdilo o izpolnjevanju športnih pogojev za gimnazijo 

(športni oddelek) 
APRIL 
do 3. 4. 2023 ODDAJA PRIJAV ZA VPIS V 1. LETNIK SREDNJE ŠOLE (tudi 

potrdila o psihofizični sposobnosti za programe, ki to izrecno 
zahtevajo) (+prijave v dijaški dom) 

7. 4. 2023 do 16. ure Javna objava številčnega stanja prijav na srednjih šolah (spletna 
stran MIZŠ) 

19. 4. 2023 Objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav: objavljeno na 
spletni strani MIZŠ 

do 24. 4. 2023 do 14. ure Zadnji dan za morebitni prenos prijave za vpis v SŠ za šol. leto 
2023/24 
Po 24. 04. 2023 prijave NI možno več prenesti na drugo šolo oz. 
drug program. 

MAJ 
24. 5. 2023 Javna objava omejitev vpisa: na spletni strani MIZŠ bo objavljena 

informacija o tem, kateri programi bodo imeli omejitev vpisa 
 
4. 5. 2023 
8. 5. 2023 
10. 5. 2023 

NPZ redni rok:  
- slovenščina  
- matematika 
- fizika  

do 29. 5. 2023 Obveščanje kandidatov: srednje šole vas obvestijo ali bo program 
(za katerega ste oddali prijavo) imel omejitev vpisa  

31. 5. 2023 Seznanitev učencev 9. razredov z dosežki pri NPZ 
JUNIJ 
od 16. 6. do 21. 6. 2023 
do 14. ure 

Vpis (prinašanje dokumentov) v srednje šole oziroma izvedba 1. 
kroga izbirnega postopka 

21. 6. 2023 do 15. ure Objava rezultatov in spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka 
srednje šole, na spletni strani MIZŠ (do 16. ure)  
Tisti, ki ne boste izbrani v 1. krogu izbirnega postopka, se boste 
vključili v 2. krog 

do 23. 6. 2023 do 15. ure Obveščanje učencev, ki niso bili uspešni - prijava za 2. krog 
izbirnega postopka 

29. 6. 2023 do 15. ure Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka 



do 1. 7. 2023 do 14. ure Vpis uspešnih učencev v 2. krogu 
do 30. 6. 2023 do 15. ure Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka 
JULIJ 
3. 7. 2023 do 15. ure Objava prostih mest po 1. in 2. krogu (spletna stran MIZŠ) 
AVGUST 
do 31. 8. 2023 Vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta 

 
V primeru, da potrebujete dodatne informacije, sem vam na voljo  
Urška Mojstrovič, telefon: 04/620-36-07, e-naslov: urska.mojstrovic@osjpcenter.si 


