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

 
1.  Seznanjanje učencev in staršev z vsebinami in glavnimi 

značilnostmi Razpisa; posredovanje navodil in svetovanje 

 

do  15. 02.  
  

 

F 
E 
B 
R 
U 
A 
R 
 

2.  Informativni dnevi v SŠ in dijaških domovi 17. in 18. 02. 
 

3.  Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja 
in spretnosti 
+ posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega 
pogoja za program Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š) 

 
do  02. 03. 

4.  Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in 
spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega 
pogoja kandidatov za športne oddelke 

med 10. 03.  
in 20. 03. 

 
M 
A 
R 
E 
C 
 

5.  Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne 
nadarjenosti, znanja in spretnosti ter 
Izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa 
športne oddelke 

 
do 27. 03. 

6.  Prijavljanje UČENCEV na izbrane šole 
Prijavnico prinesti v šolo do 22. 03. 

do 03. 04.  
 

A 
P 
R 
I 
L 
 
 
 

 

7.  Javna objava številčnega stanja prijav za vpis za  šol. leto 
2023/2024   (internet) 

07. 04. 
do 16. ure 

8.  Morebitni prenosi prijav za vpis  
  prenos na drugo srednjo šolo (ne glede na število prijav). Po tem datumu 
prijavnice ne bo več možno prenašati na druge šole, vse dokler ne bo 
končan postopek za izbiro na šolah, kjer bo vpis omejen 

 
do 24. 04. 
do 14. ure 

9.  Javna objava stanja po prenosu prijavnic (internet) 25. 04. 
do 16. ure 

10.  NPZ slovenščina               04. 05.  
 
M 
A 
J 
 

11.  NPZ matematika 08. 05. 
12.  NPZ tretji predmet 10. 05. 

   
13.  Objava o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest v 

SŠ za š.l. 2023/2024 (internet) 
24. 05. 

14.  Obveščanje prijavljenih učencev o omejitvah vpisa do 29. 05. 
15.   Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka  med 16. 6. in 21. 6.  

16.  Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka  do 21. 6. do 16. ure 

17.  Prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka 
                    Učenci, ki so sodelovali v 1. krogu izbirnega postopka 

do 23. 6.  
do 15. ure 

18.   Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka 
 

29. 06. 
do 15. ure 

19.  Vpis učencev, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka 
 

do 30. 06. 
do 14. ure 

 

    
JULIJ 
 
 
 AVGUST 

20.   Objava prostih mest (Internet) 03. 07. 

21.  Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta do 31. 08. 

 
 
Moravče, november 2022      informacijo pripravila mag. Nika Cerar, univ. dipl. psih. 
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17.  Prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka 
                    Učenci, ki so sodelovali v 1. krogu izbirnega postopka 

do 23. 6.  
do 15. ure 

18.   Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka 
 

29. 06. 
do 15. ure 

19.  Vpis učencev, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka 
 

do 30. 06. 
do 14. ure 

 

    
JULIJ 
 
 
 AVGUST 

20.   Objava prostih mest (Internet) 03. 07. 

21.  Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta do 31. 08. 

 
 
Moravče, november 2022      informacijo pripravila mag. Nika Cerar, univ. dipl. psih. 



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

 
1.  Seznanjanje učencev in staršev z vsebinami in glavnimi 

značilnostmi Razpisa; posredovanje navodil in svetovanje 

 

do  15. 02.  
  

 

F 
E 
B 
R 
U 
A 
R 
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M 
A 
R 
E 
C 
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A 
P 
R 
I 
L 
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