
VPIS V 1. LETNIK ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024 
  

RAZPIS   

Na Gimnaziji Lava smo za šolsko leto 2023/2024 razpisali:  

• 4 oddelke gimnazijskega programa (112 prostih mest), 1 od njih bo evropski; 

• 1 oddelek tehniške gimnazije (28 prostih mest).  

  

PRIJAVA  

Izpolnite samo eno prijavo za vpis v 1. letnik in jo oddajte na osnovni šoli ali pošljite neposredno na 
srednjo šolo. Zadnji rok za oddajo prijave je 3. april 2023.  
Prijavnico z oznako MŠŠ-2-1,20/80 najdete na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport – povezava. 
Na prijavnici morate pravilno napisati naziv enega izmed programov:  

• gimnazija, 

• evropski oddelek, 

• tehniška gimnazija.  

  

STANJE PRIJAV  

Po končanem prijavnem roku bo ministrstvo do 7. aprila 2023 na svojih spletnih straneh objavilo 
številsko stanje prijav za posamezne programe. Informacije boste dobili na svoji osnovni šoli.  
  

PRENOSNI ROK    

Prenosni rok traja do 24. aprila 2023 in pomeni, da lahko svojo prijavo prenesete s šole oz. programa, 
kamor ste se prvotno prijavili, na drugo šolo oz. v drug program ne glede na število prijav. Po tem roku 
prijav ne bo mogoče prenašati brez upravičenih razlogov vse do zaključka vpisa na šolah z omejitvijo, 
tj. do 21. junija 2023.  

  

Svetujemo, da se pred prenosom prijave posvetujete s svetovalnim delavcem osnovne ali srednje šole.   
  

OBVESTILO O VPISU  

Vse kandidate bomo do 29. maja 2023 pisno obvestili o točnih datumih in urah vpisa ter o tem, kako 
bo vpis potekal.  

  

MERILA ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA  

V primeru omejitve vpisa veljajo merila, objavljena v Razpisu za vpis za šolsko leto 2023/2024, iz 
katerih je razvidno, da lahko kandidat zbere največ 175 točk in da se v izbirnem postopku upoštevajo 
zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Če se v prvem oziroma 
drugem krogu izbirnega postopka na spodnji meji slučajno razvrsti več kandidatov z istim številom 
točk, izbiro med njimi opravimo na podlagi točk, ki so jih dosegli na nacionalnih preizkusih znanja iz 
slovenščine in matematike. Dosežki nacionalnega preizkusa znanja kandidata se uporabijo na podlagi 
predhodnega soglasja kandidata in staršev za mladoletnega  kandidata. 
  

Vpis bo potekal med 16. in 21. junijem 2023.  

  

ŽELIMO VAM USPEŠEN ZAKLJUČEK OSNOVNE ŠOLE! 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Storitve/Srednje-sole/Vpis-v-srednjo-solo/Prijava_za_vpis_v_sredno_solo.pdf

