
ROKOVNIK VPISA NA SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024 

Aktivnosti: Roki:   

Informativni dan na vseh srednjih šolah 17. 2. in 18. 2. 2023 

Prijava za opravljanje preizkusov nadarjenosti in spretnosti in 
posredovanje športnih dosežkov (samo nekatere šole- posebne prijave) 

  do 2. 3. 2023 

Opravljanje preizkusov posebnih sposobnosti (samo nekatere šole, npr.: 
oblikovna, fotografija, zobotehnik, umetniške gimnazije, športne 
gimnazije,  ekonomska gimnazija (š)) 

od 10. 3. do 20. 3. 2023  

Prijavljanje za vpis  učencev na izbrane šole za šol. leto 2021/22 do 3. 4. 2023 

Javna objava številčnega stanja prijav (brošure, internet) 7. 4. 2023 do 16.ure 

Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ  do 24. 4. 2023 do 14. ure 

Prijava za vpis neuspešnih dijakov 1. letnika srednjih šol (samo šole, kjer 
so še prosta mesta) in učencev, ki so se zadnje leto izobraževali v tujini 

16. 5. 2023 

Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa (s strani srednjih 
šol) 

Do 24. 5. 2023 

 VPIS (prinašanje dokumentov) v srednje šole oziroma izvedba 1. 
kroga izbirnega postopka:   

med 16. 6.  in 21. 6. 2023 (do 14. 
ure)   

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka in vpis uspešnih ter 
objava spodnjih mej izbirnega postopka (spletna stran MIZŠ) 

21. 6. 2023  (do 16. ure) 

Obveščanje učencev, ki niso bili uspešni – prijava za 2. krog izbirnega 
postopka 

do 23. 6. 2023 (do 15. ure) 

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka in  vpis uspešnih 
učencev v 2. krogu   

29. 6. 2023 do 15.ure, vpis do 30. 6. 
2023 do 14. ure 

Objava prostih mest (spletna stran MIZŠ) 3. 7. 2023 do 15. ure 

Vpis učencev na SR šolah, ki še imajo prosta 
mesta                                                                                                    

do 31. 8. 2023   

 

 

 

 



 

 

 

 

Si želite pridobiti sodobna ekonomska znanja? 

Vas zanima delo na področju bančništva in financ? 

Razmišljate o nadaljevanju poklicne poti na področjih, ki vključujejo pravo, trženje, 

komercialo? 

Želite razvijati komunikacijske veščine, timsko delo? 

Želite nadaljevati šolanje na dodiplomskih študijskih programih? 

Potem je Ekonomski tehnik PTI prava izbira za vas. 

 

Zbiranje prijav in vpis v program bo potekal po rokovniku, ki je 

zapisan v tabeli. 

Kdaj Kaj 

12. 5. 2023 Rok za oddajo prijave za vpis 

17. 5. 2023 Objava stanja prijav za vpis 

do  
1. 6. 2023 

Možnost prenosa prijave za vpis na drugo srednjo šolo 

do  
3. 7. 2023 

Vpis sprejetih kandidatov ( o poteku vpisa in točnem 
datumu boste obveščeni po pošti). 

31. 8. 2023 
Rok za prijavo in vpis dijakov v višje letnike ter 
ponavljalcev. Rok za vpis na srednjih šolah, ki še imajo 
prosta mesta 

 Prijavnica je na voljo na spletni strani e-uprave, na 

naslovu:https://euprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192. 

 

Prijavnico natisnete, jo izpolnite, podpišete (kandidat in starši) in jo 

prinesete ali pošljete (priporočeno) na šolo. 

 
Za več informacij lahko pišete : natasa.gomiunik@guest.arnes.si 
 

 

https://euprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192

