
                                                                                                                                                                                                                          

                                                                           

  

 AKTIVNOST KDO? KDAJ? 

1. Objava Razpisa za vpis v srednje šole 
in dijaške domove 

MIZŠ do 16.1.2023 

2. Seznanjanje učencev in staršev z 
vsebinami in glavnimi značilnostmi 
Razpisa za vpis v SŠ; posredovanje 

navodil in svetovanje 

Osnovne šole do 15.2.2023 

3. Informativni dnevi v srednjih šolah in 
dijaških domovih 

Srednje šole, 
dijaški domovi 

17. in 
18.2.2023 

4. Prijava in 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 
program Gimnazija (š) in Ekonomska 

gimnazija (š) 

Učenci do 2.3.2023 

5. Opravljanje preizkusov posebnih 
nadarjenosti, znanja in spretnosti ter 
ugotavljanje izpolnjevanje posebnega 

vpisnega pogoja kandidatov za 
program Gimnazija (š) in Ekonomska 
gimnazija (š) – možno tudi na daljavo 

Srednje šole, ki 
izvajajo 

programe, za 
katere je 
potrebno 

izpolnjevati 
posebne 

vpisne pogoje 

med 10. in 
20.3.2023 

6. Izpolnjevanje prijavnic za vpis v SŠ Učenci (pri 
razredni ur) 

Predvidoma 17. 
ali 24.3.2023 

7. Posredovanje potrdil o opravljenih 
preizkusih posebne nadarjenosti, 

znanja in spretnosti ter izpolnjevanje 
posebnega vpisnega pogoja za 

program Gimnazija (š) in Ekonomska 
gimnazija (š) 

Srednje šole, ki 
izvajajo 

programe, za 
katere je 
potrebno 

izpolnjevati 
posebne 

vpisne pogoje 

Do 27.3.2023 

8. PRIJAVLJANJE za vpis v SŠ za šolsko 
leto 2023/2024 

Kandidati Do 2.4.2023 

 AKTIVNOST KDO? KDAJ? 

9. Javna objava številčnega stanja 
prijav (spletna stran MIZŠ) 

MIZŠ 7.4.2023 do 16h 

10. Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ 
za šolsko leto 2023/2024 – prenos 
prijave je možno izvesti osebno ali 

na daljavo 

Prijavljeni 
kandidati za vpis 

Do 24.4.2023 do 
14h 

11. Javna objava omejitev vpisa 
(spletna stran MIZŠ) 

MIZŠ Do 24.5.2023 

12. Obveščanje prijavljenih kandidatov 
o omejitvah vpisa 

Srednje šole Do 29.5.2023 

13. Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega 
postopka (po razporedu šol) – 

možna izvedna na daljavo 

Kandidati, srednje 
šole 

Med 16. in 21.6. 
2023 do 14h 

14. Objava rezultatov 1. kroga 
izbirnega postopka, seznanitev 

kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. 
krogu izbirnega postopka, z 

možnostmi v 2. krogu in razdelitev 
ustreznih gradiv 

Srednje šole Do 21.6.2023 do 
15h 

15. Objava spodnjih mej 1. kroga 
izbirnega postopka (splretna stran 

MIZŠ) 

MIZŠ Do 21.6.2023 do 
16h 

16. Prijava neizbranih v 1. krogu 
izbirnega postopka za 2. krog 

izbirnega postopka 

Kandidati, srednje 
šole 

Do 23.6.2023 do 
15h 

17. Objava rezultatov 2. kroga 
izbirnega postopka 

Srednje šole Do 29.6.2023 do 
15h 

18. Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 
2. krogu izbirnega postopka – 

možna izvedba na daljavo 

Kandidati, srednje 
šole 

Do 30.6.2023 do 
14h 

19. Objava prostih mest za vpis 
(spletna stran MIZŠ) 

MIZŠ Do 3.7.2023 do 
15h 

20. Vpis na srednje šole, ki še imajo 
prosta mesta 

Kandidati Do 31.8.2023 

ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE  2023/2024    
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Več informacij o srednjih šolah in poteku vpisa: 

 Spletna stran MIZŠ (www.mizs.gov.si/si) 

 Spletne strani srednjih šol 

 Razpis za vpis v srednje šole (od januarja 2023) 
 
Informacije o srednješolskih programih in poklicih: 

 Moja izbira (www.mojaizbira.si)  

 Center RS za poklicno izobraževanje: www.cpi.si/  

 Opis poklicev (www.ess.gov.si/ncips/opisi-poklicev)  
 
Informacije o štipendijah: 

 Državne štipendije: https://www.gov.si/teme/drzavna-stipendija/ 

 Kadrovske štipendije: https://www.gov.si/teme/kadrovske-
stipendije/ 

 Štipendije za deficitarne poklice: www.srips-
rs.si/stipendije/deficitarne 

 Zoisove štipendije: www.srips-rs.si/stipendije/zois 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vprašalniki za lažje odločanje (izvaja svetovalna služba) 

 prostovoljna izvedba v soglasju s starši 

 aplikacija Kam in kako: spoznavanje poklicev, kateri poklici bi bili zame, 
spoznavanje novih poklicev, spoznavanje področij dela 

 e-Vprašalnik o poklicni poti: razmišljanje o osebnostnih lastnostih, 
poklicnih željah in interesih, poklicne namere 

 Vprašalnik težav pri kariernem odločanju za osnovnošolce (meri pet 
vrst težav pri kariernem odločanju) 

 eMFBT test: rezultati prispevajo k spoznavanju lastnih sposobnosti 
lastnih potencialov za uspešnost na določeni ravni oziroma smeri 
izobraževanja) 

 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje za osnovnošolsko mladino 
predstavlja naslednje aktivnosti: 

 Informiranje in karierno svetovanje (Karierna središča ZRSZ) 

 Vprašalniki o poklicni poti in kariernem odločanju 

 Informacije o trgu dela: gradivo, ki vsebuje aktualne informacije o 
trenutnem stanju na trgu dela (začetek leta 2023) 

 
 
Šolska svetovalna služba: oktober, 2022 
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