
VPIS V SREDNJO ŠOLO 

ROKOVNIK ZA VPIS 
 

16. januar 2023 objava razpisa za vpis v srednjo šolo v letu 
2023/2024 

17. in 18. februar 2023 INFORMATIVNI DNEVI 

2. marec 2023 prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti  

posredovanje dokazil za program gimnazija (š) 

10. – 20. marec 2023 preizkusi posebne nadarjenosti  

27. marec 2023 posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih 

posebnih nadarjenosti in izpolnjevanje pogojev 

za vpis na gimnazija (š) 

3. april 2023 PRIJAVNICA 

7. april 2023 (do 16.00) stanje prijav 

19. april 2023 objava sprememb obsega vpisa (zmanjšanja) 

24. april 2023 do 14.00 zadnji dan za morebitne prenose prijav 

24. maj 2023 obveščanje šol o omejitvah vpisa in 

spremembah obsega (povečanje)  

16. – 21. junij 2023 vpis na srednji šoli 

izvedba 1. kroga izbirnega postopka 

21. junij 2023 zaključen 1. krog  

23. junij 2023 prijava neizbranih v 1. krogu za 2. krog 

29. junij 2023 zaključek 2. krog 

31. avgust 2023 zaključen 3. krog 

  



MERILA ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA 

 

1. TOČKE, ki jih pridobijo v 7., 8. in 9. razredu 

 

2. DOSEŽKI NACIONALNEGA PREIZKUSA ZNANJA iz slovenščine in matematike 

 

SPODNJE MEJE 1. KORGA IZBIRNEGA POSTOPKA –  

PREGLED IZBRANIH PROGRAMOV 

  

  7. razred 8. razred 9. razred 

OŠ - predmeti točke točke točke 

slovenščina 
   

matematika 
   

tuji jezik 
   

likovna umetnost 
   

glasbena umetnost 
   

geografija 
   

zgodovina 
   

državljanska in domovinska kultura ter etika 
  

XXX 

fizika XXX 
  

kemija XXX 

  

biologija XXX 

  

naravoslovje 
 

XXX XXX 

tehnika in tehnologija 
  

XXX 

šport 
   

SKUPAJ 
   

SKUPAJ 
   

SREDNJA ŠOLA  

IN PROGRAM  

   

LETO 2022/2023 

(MOŽNIH TOČK 175)  

   

LETO 2021/2022 

(MOŽNIH 175 TOČK)  

   

LETO 2020/2021 

(MOŽNIH 175 TOČK)  

   



ŠTIPENDIJE 

 

ZOISOVE ŠTIPENDIJE  

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 

Spletna stran: https://www.srips-rs.si/stipendije/zois  

Info: zoisi@sklad-kadri.si  

Sklad vsako leto najpozneje do konca junija objavi javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij. 

Zoisova štipendija je združljiva s kadrovsko štipendijo (razen, če ta tega ne dovoljuje), štipendijo za deficitarne 

poklice in tudi štipendijo Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja. 

 

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE  

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 

Spletna stran: https://www.srips-rs.si/stipendije/deficitarne  

Info: deficitarne@sklad-kadri.si  

Deficitarna štipendija se lahko dodeli hkrati z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko. 

Sklad vsako leto najpozneje do konca januarja objavi javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice. 

 

ŠTIPENDIJE AD FUTURA  

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 

Spletna stran: https://www.srips-rs.si/sl/stipendije/stipendije-ad-futura  

Info: ad-futura@sklad-kadri.si  

 

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE  

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI, pristojni CSD  

Spletna stran:  https://www.gov.si/teme/drzavna-stipendija/  

 

KADROVSKE ŠTIPENDIJE  

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 

Spletna stran – izmenjevalnica: https://www.srips-rs.si/sl/stipendije/kadrovske-stipendije  
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ZAPISKI 

 

 


