
Pomembne informacije za devetošolce   

Sporočamo vam, da je na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport objavljen Razpis za vpis v srednje šole 

in vpis v dijaške domove za šolsko leto 2022/2023. Dostopen je na povezavi: https://www.gov.si/teme/vpis-

v-srednjo-solo/ 

V nadaljevanju vas želimo seznaniti s pomembnejšimi informacijami povezanimi z vsebino razpisa. Roditeljski 

sestanek bomo izvedli na daljavo v drugem tednu februarja. Za individualne pogovore se lahko obrnete na 

svetovalno delavko Mojco Habič (tel. št. 05 36 64 363, e-mailu: mojca.habic@os-vipava.si). 
 

Razpis za vpis v SŠ 
Pomembni sta dve prilogi in sicer Priloga I in Priloga VI. 

          V Prilogi I je Razpis za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega 

strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja in gimnazij za šolsko leto 2022/2023) so objavljene informacije, 

ki so namenjene učenkam in učencem (v nadaljevanju: učenci), ki se v srednjo šolo vpisujejo po zaključeni 

osnovni šoli oz. opravljeni osnovnošolski obveznosti. 

          V Prilogi VI  je Razpis za sprejem učencev v dijaške domove v Republiki Sloveniji v šolskem letu 2022/2023) 

je zajetih nekaj osnovnih informacij v zvezi s prijavo za bivanje v dijaškem domu in vpisom v dijaški dom. Hkrati 

je navedeno tudi število razpisnih mest za novince v posameznem domu.  
 

Informativni dan 
Informativni dnevi so v skladu s šolskim koledarjem predvideni za petek, 11. februarja 2022, ob 9. in 15. uri, 

ter soboto, 12. februarja 2022, ob 9. uri.  

          Šole bodo svoje predstavitve izvedle na virtualni način oziroma s spletno predstavitvijo.  

Vsem kandidatom svetujejo, da si podrobno pogledate spletne strani šol, v katere se želite vpisati oziroma vas 

zanimajo. Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na naslovu: 

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ bo predvidoma zadnji teden v januarju 2022 oziroma v začetku 

februarja objavljen seznam vseh srednjih šol, skupaj s seznamom izobraževalnih programov, ki jih te šole 

izvajajo, s povezavami do njihovih spletnih strani. Navedena tabela bo vključevala tudi informacije, na kakšen 

način bodo posamezne šole izvedle informativne dneve. 

 

Preizkus nadarjenosti (glasbene n., likovne n., plesne n., ročnih spretnosti…) in 

potrdila za vpis v športni oddelek 
Nekateri srednješolski programi določajo posebne vpisne pogoje, kot so: opravljen preizkus znanja in 
nadarjenosti, psihofizične sposobnosti ali izpolnjevanje športnih pogojev. Kandidat se prijavi k preizkusu na 
šoli, ki ga izvaja, najkasneje v roku, določenem z rokovnikom. Šola obvesti prijavljene kandidate o datumu in 
času preizkusa najkasneje deset dni pred iztekom prijavnega roka.  
https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-za-opravljanje-preizkusov-nadarjenosti-znanja-in-spretnosti-in-

izpolnjevanje-posebnih-pogojev-za-vpis/ 
 

 

Vpis v dijaški dom 
V dijaških domovih bo informativni dan letos (2022) potekal samo na spletu. Kandidatom svetujemo, da si 

podrobno pogledajo spletne strani dijaških domov, v katere se želijo vpisati. 

Kandidati, ki želijo v šolskem letu 2022/2023 bivati v dijaškem domu, bodo morali do 4. aprila 2022 dijaškemu 
domu, za katerega so se odločili, poslati izpolnjeno prijavnico za sprejem v dijaški dom, ki bo na voljo v dijaških 
domovih ter na spletnih straneh portala gov.si in e-uprava https://e-
uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=523 
Vsak kandidat se lahko prijavi samo za en dijaški dom, v katerem želi bivati. Kandidati lahko prijave prenesejo 
v drug dijaški dom do 25. aprila 2022. Do tega roka lahko prvo prijavo oddajo tudi kandidati, ki bi zaradi zaradi 
prenosa prijave v drugo srednjo šolo želeli bivati v dijaškem domu.  
 

Pravilnik o vpisu v srednje šole http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13435 

Pripravila Mojca Habič, ŠSS 
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