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ČASOVNA RAZPOREDITEV 

 AKTIVNOSTI PRED VPISOM V SREDNJE ŠOLE 
           

 

KDAJ 
 

KAJ 

 
september – 
december 
2022 

PREDSTAVITEV MOŽNOSTI ZA VPIS NA SREDNJE ŠOLE  
na razrednih urah; SPOZNAVANJE ORODIJ: MOJA IZBIRA, 
eSVETOVANJE, eMFBT,  
VPRAŠALNIK O POKLICNI POTI (zbiranje namer in interesov 
slovenskih devetošolcev za svetovalne namene),  

november 
2022 

 

Roditeljski sestanek 

do 16. 
januarja 2023 

 

Izide RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE – brošura dostopna 
na spletni strani ministrstva; na razredni uri pregledamo 
pomembne informacije. 

 

januar 2023 

 

GOVORILNE URE: Individualni posvetovalni pogovor  
učencev (in po potrebi staršev) s psihologinjo o izbiri srednje 
šole. 

 

17. in 18. 2. 
2023 

 

INFORMATIVNI DAN – namenjen ogledu srednjih šol in 
njihovih programov (petek  je zato pouka prost dan). 

 
do 2. 3. 2023 

 

Prijave k preizkusom nadarjenosti (umetniške gimnazije) in 
posredovanje dokazil o izpolnjevanju pogojev gimnaziji – 
športni oddelek (š) 

10. – 20. 3. 
2023 

Preizkusi posebnih nadarjenosti in preverjanje dokazil o 
športnih dosežkih (gim. (š)) 

Sredi marca  
(ROK 3. 4. 
2023) 

PRIJAVE ZA VPIS pišejo učenci v šoli in jih šola tudi pošlje na 
ustrezne naslove. Domov jih prinesejo staršem na vpogled in v 
podpis. 

 
7. 4. 2023 

OBJAVA ŠTEVILČNEGA STANJA PRIJAV  v programe 
srednjih šol v Sloveniji (internet). Začne teči 14-dnevni rok za 
PRENOS prijave (do 24. 4. 2023). 

4., 8. in 10. 5. 
2023 

NPZ  – rezultati se lahko upoštevajo ob omejitvi vpisa v 
program (SLJ, MAT) 

do 24. 5. 2023 
Javna objava sprememb obsega vpisa, stanja prijav, omejitev 
vpisa (internet) 

 

do 29. 5. 2023 
 

OBVESTILA O OMEJITVI VPISA v posamezne programe 
 

1. krog 
16. – 21. 6. 

2023 
 

prijava na 2. 
krog 

do 23. 6. 2023 
 

2. krog vpisa 
do 30. 6. 2023 

 

PRINAŠANJE DOKUMENTOV ZA VPIS na srednje šole in 
vpis na šolah brez omejitve /  
IZBIRNI POSTOPEK (prvi in drugi krog) na srednjih šolah z 
omejitvijo vpisa izveden na osnovi:  

- ocen vseh obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda,  
- dosežkov na NPZ za kandidate na spodnji meji kriterija 
- rezultatov preizkusov nadarjenosti za umetniške šole,  

- dokazil o športnih dosežkih za športne oddelke gimnazije 

 do 31. 8. 2023 VPIS na srednjih šolah, kjer so ŠE  PROSTA  MESTA 

 


