
ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 

 

11. in 12. 2. 2022 Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih (pouka prost dan za 

devetošolce, gredo s starši) 

do 10. 2. 2022 
Seznanjanje učencev in staršev z vsebinami iz Razpisa za vpis v SŠ 

do 2. 3. 2022 Prijava za opravljanje preizkusa posebnih nadarjenosti ter posredovanje dokazil 

o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija(š) in 

Ekonomska gimnazija (š) 

med  11. in 21. 3. 2022 Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti na nekaterih srednjih šolah 

(objavljeno v razpisu) 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 4. 4. 2022 
Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2022/2023  

8. 4. 2022 do 16. ure 
Javna objava stanja prijav v srednjih šolah (spletna stran MIZŠ)                     

do 25. 4. 2022 do 14. ure 
Možnost prenosa prijav – možna izvedba tudi na daljavo 

4., 6., 10. maj 2022 
Nacionalni preizkusi znanja 

do 27. 5. 2022 
Obveščanje kandidatov o omejitvah vpisa (spletna stran MIZŠ) 

od 31.5. do 2. 6. 2022 Seznanitev učencev z dosežki na nacionalnih preizkusih znanja in možnost 

vpogleda 

15. 6. 2022 
Razdelitev spričeval                                             

med 16. in 21. 6. 2022 do 

14. ure 

Učenci odnesejo dokumente na srednje šole. Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega 

postopka – možna izvedba tudi na daljavo                    

do 21. 6. 2022 do 15. ure 
Rezultati 1. kroga (omejitev vpisa)  

do 24. 6. 2022 do 15. ure Prijava učencev za 2. krog izbirnega postopka (za tiste, ki niso bili sprejeti v 1. 

krogu) 

do 30. 6. 2022 do 15. ure 
Rezultati 2. kroga (omejitev vpisa) 

do 1.7.2022 do 14. ure Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka – možna 

izvedba tudi na daljavo                    

do 4. 7. 2022 do 15. ure 
Objava prostih mest ponovno (spletna stran MIZŠ) 

do 31. 8. 2022 
Vpis na srednje šole, ki še imajo prosta mesta 

 


