
ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 
 
 

AKTIVNOSTI DATUM 
 

Ogledi posameznih srednjih šol – dnevi odprtih vrat oktober do februar 
 

Informativna dneva v srednjih šolah, dijaških domovih 11. 2. in 12. 2. 
2022 

Seznanjanje učencev in staršev z vsebinami in glavnimi 
značilnostmi Razpisa (posredovanje navodil in svetovanje) 

do 10. 2. 2022 

Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja 
in spretnosti 
Posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega 
pogoja za programa Gim. (š) in Ekon.gim (š) 

2. 3. 2022 
 

Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti 
Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev (š) 

med 11. 3. in 21. 3. 
2022 
 

Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebnih 
nadarjenosti, znanja in spretnosti ter izpolnjevanju posebnega 
vpisnega pogoja (š) 

do 28. 3. 2022 
 

Oddana prijava za vpis v srednjo šolo do 4. 4. 2022 
PREJ! 

Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v srednjo šolo (I) 8. 4. 2022 do 16h 
 

Javna objava sprememb obsega vpisa (zmanjšanja) in stanja 
prijav za vpis v SŠ 

18. 4. 2022 

Morebitni prenosi prijav za vpis v srednjo šolo do 25. 4. 2022 do 
14.ure 

NPZ – redni rok: slovenščina 4. 5. 2022 

NPZ – redni rok: matematika 6. 5. 2022 

NPZ – redni rok: kemija 10. 5. 2022 

Javna objava (internet) omejitve vpisa v srednjo šolo 24. 5. 2022 
 

Srednje šole o omejitvah obveščajo na dom do 27. 5. 2022 
 

Razdelitev zaključnih spričeval 15. 6. 2022 
 

Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka med 16. 6. in 21.6. 
2022 (do 14h) 

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev 
kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu z možnostmi v 2. 
krogu 

21. 6.  2022 do 15h 

Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (internet) 21. 6. 2022 do 16h 

Prijava učencev za 2. krog izbirnega postopka 24. 6. 2022 (do 
15h) 

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

Vpis učencev, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka  1. 7. 2022 do 14h 

Objava prostih mest za vpis 4. 7. 2022 do 15h 
 

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

 


