
VPIS  

Postopek vpisa v vse srednješolske programe ureja Pravilnik o vpisu v srednje šole (Uradni list RS, št. 

30/18) (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13435).  

MIZŠ je izdalo rokovnik za vpis za šolsko leto 2022/23: 

(https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Rokovniki/Rokovniki-2022-

2023/Rokovnik-za-prijavo-kandidatov-in-izvedbo-vpisa-v-1-letnik-programov-NPI-SPI-SSI-in-GIM-za-

solsko-leto-2022-2023.pdf)  

 

Pomembnejši datumi:  

Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2022/2023: do 4. 4. 2022  

Morebitni prenosi prijav: do 25. 4. 2022 do 14. ure 

Prijavljanje za vpis (1) neuspešnih dijakov 1. letnika srednjih šol, ki se želijo preusmeriti in ponovno 

vpisati v 1. letnik (samo na šole, kjer so še prosta mesta), in (2) učencev, ki so se zadnje šolsko leto 

izobraževali v tujini: do 20. 5. 2022 

Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka: med 16. in 21. 6. 2022 do 14. ure  

 

V primeru omejitve vpisa:  

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

izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv: do 21. 6. 2022 do 15. ure  

Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka: do 24. 6. 2022 do 15. 

ure  

Izvedba in posredovanje podatkov o rezultatih 2. kroga izbirnega postopka srednjim šolam: 30. 6. 2022 

do 9. ure  

Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka: do 1. 7. 2022 do 14. ure  

Vpis na še prosta mesta: do 31. 8. 2022  

 

Na podlagi izkušenj iz preteklih let sicer ne pričakujemo omejitve vpisa v nobenem od razpisanih 

izobraževalnih programov.  

 

Več informacij je na voljo na spletni strani MIZŠ: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/  

 

POMEMBNO ZA UČENCE, KI SE VPISUJEJO V GIMNAZIJO:  

- OBLIKOVANJE ODDELKOV: Na naši šoli nam je pomembno dobro počutje dijakov v razredu, 

zato se trudimo upoštevati želje učencev pri oblikovanju oddelkov v gimnaziji. Na vrhu vpisnice 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13435
https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/


zato lahko dopišete 2 do 3 imena in priimke učencev, s katerimi bi želeli biti v istem razredu. 

Če bo le mogoče, se bomo potrudili upoštevati vsaj eno od želja.  

- IZBIRA 2. TUJEGA JEZIKA: Zaradi lažje organizacije skupin za 2. tuji jezik prosimo, da na vpisnici 

označite prvo in drugo izbiro za 2. tuji jezik za primer, če bi bilo za vašo prvo izbiro premalo 

prijav in se pouk tega jezika ne bi izvajal. Običajno dijaki izberejo nemščino ali španščino. Izbira 

jezika ne vpliva na izbiro oddelka.  


