
ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE 2022/2023 

 
UPORABNI SPLETNI NASLOVI: 
http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev - opis poklicev 
https://www.ess.gov.si/ncips/kam-in-kako - program Kam in kako 
http://www.mojaizbira.si/ - spletni portal Moja izbira 
http://www.dijaski.net/srednje-sole/seznam-srednjih-sol.html#R7 - seznam srednjih šol 
http://www.sklad-kadri.si/ - štipendije 
https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/stipendije/ - štipendije 
http://www.cpi.si/ - Center RS za poklicno izobraževanje 
 

Blanca, 20. 10. 2021   Pripravila: Maja Draksler Laznik, svetovalna delavka 

DEJAVNOST ROK 

Objava Razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove do 21. 1. 2022 

Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih 11. 2. in 12. 2. 2022 

Prijava za 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) 

do 2. 3. 2022 

Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ do 4. 4. 2022 

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

Javna objava sprememb obsega razpisanih mest (zmanjšanja) in stanja 

prijav za vpis (spletna stran MIZŠ) 

do 18. 4. 2022 

Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ – možna izvedba tudi na daljavo do 25. 4. 2022 do 14. ure 

Obveščanje šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest v SŠ, 

javna objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ) 

do 24. 5. 2022 

Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa  do 27. 5. 2022 

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

izvedba tudi na daljavo 

med 16. 6. in 21. 6. 2022 
do 14. ure 

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka do 21. 6. 2022 do 15. ure 

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka  do 30. 6. 2022 do 15. ure 

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

izvedba tudi na daljavo 

do 1. 7. 2022 do 14. ure 

Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta do 31. 8. 2022 
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