
ROKOVNIK za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa  
v 1. letnik programov gimnazij za šolsko leto 2023/24 

 

AKTIVNOST ROKI OPOMBE MESEC 

INFORMATIVNI DNEVI 
17. in 18. 2. 

2023 

V koncertni dvorani Konservatorija za glasbo in balet 

Maribor 
FEBRUAR 

PRIJAVA za opravljanje 

preizkusa glasbene ali plesne 

nadarjenosti 

 2. 3. 2023 

Obrazci za prijavo so na voljo na spletni strani MIZŠ in v 

pisarni svetovalne službe. 

Prijavnico lahko kandidati oddajo tudi na informativnem 

dnevu. 

MAREC 
OPRAVLJANJE PREIZKUSOV 

NADARJENOSTI 

16., 17. in 18. 3. 

2023 

Informacije o preizkusu znanja bodo na voljo na 

informativnem dnevu in v šolski publikaciji za vpis. 

Kandidati bodo o razporedu obveščeni po pošti. 

Posredovanje potrdil o rezultatih 

preizkusa nadarjenosti 
 27. 3. 2023 Potrdila posreduje šola po pošti. 

PRIJAVLJANJE za vpis v 1. letnik 

SŠ za šolsko leto 2023/24 
 3. 4. 2023 

Učenci OŠ prijavnico skupaj s potrebnimi dokazili 

(zdravniško potrdilo) oddajo na svoji OŠ, ki prijavnico 

nato posreduje SŠ, ostali kandidati jo posredujejo 

neposredno šoli, ki so jo izbrali. 

APRIL 

Javna objava številčnega stanja 

prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 

2023/24 

7. 4. 2023 Na spletni strani MIZŠ. 

PRENOSI prijav za vpis  24. 4. 2023 

V roku prijavljeni kandidati lahko svojo prijavo na šoli 

dvignejo in jo odnesejo na drugo šolo oz. drug program. 

Po tem roku prijave ne bo mogoče prenašati brez 

upravičenih razlogov. 

OBVEŠČANJE PRIJAVLJENIH 

KANDIDATOV o omejitvi vpisa in 

terminu za prinašanje 

dokumentov za vpis v SŠ 

 29. 5. 2023 Obvestila kandidatom posreduje šola po pošti. MAJ 

VPIS oziroma izvedba 1. kroga 

izbirnega postopka 

med 16. in 21. 

6. 2023 do 14. 

ure 

Dokumente kandidati prinesejo na šolo ob določenem 

terminu. 

JUNIJ 

Objava rezultatov 1. kroga 

izbirnega postopka 

 21. 6. 2023 

do 15. ure 
Rezultati bodo objavljeni na oglasni deski šole in na 

spletni strani. 

Prijava neizbranih v 1. krogu 

izbirnega postopka za 2. krog 

izbirnega postopka 

 23. 6. 2023 

do 15. ure 
Neizbrani kandidati na šoli, kjer so oddali prijavo za vpis, 

oddajo prijavo za 2. krog izbirnega postopka.  

Objava rezultatov 2. kroga 

izbirnega postopka 

 29. 6. 2023 

do 15. ure 
Rezultati bodo objavljeni na oglasni deski šole in na 

spletni strani. 

Vpis kandidatov, ki so bili 

uspešni v 2. krogu izbirnega 

postopka 

 30. 6. 2023 

do 14. ure  

 
 

Dodatne informacije pri svetovalni delavki, Nina Bošnjak, soba 5, 02 228 72 87,  
e-pošta: nina.bosnjak@konservatorij-maribor.si 


