
Vpis na srednje šole 

OŠ Spodnja Šiška  

14. 10. 2019 



Merila za izbiro kandidatov: 

 Točke 

 V primeru več kandidatov z enakim številom 
točk na meji, se upošteva dosežek na NPZ 
(soglasje) 

 Nekateri programi imajo še dodatna merila 
(preizkusi nadarjenosti, športni dosežki). 

 Merila posameznih šol (redko). 



Seštevanje točk 

 Pri seštevanju ne upoštevate izbirnih predmetov. 

 Seštejete ostale zaključne ocene 7., 8. in 9. razreda. 

  



Tabela: 

                       7. razred        8. razred       9. razred  

 OŠ - predmeti točke točke točke  

 slovenščina 5 5 5  

 matematika 5 5 5  

 tuji jezik  5 5 5 

 likovna vzgoja 5 5 5  

 glasbena vzgoja 5 5 5  

 geografija 5 5 5  

 zgodovina 5 5 5  

 držav. vzg. in etika 5 5   

 fizika  5 5 5 

 kemija  5 5 5 

 biologija  5 5 5 

 naravoslovje 5    

 tehnika in tehnologija 5 5   

 športna vzgoja 5 5 5  

    

 SKUPAJ 55 65 55  

 SKUPAJ 175    

 



Razvrščanje kandidatov 

 Prijavnice se oddajajo aprila, ko so pri 

učencih znane ocene 7. in 8.razreda 

 Srednje šole informativno razporejajo učence 

glede na točke pridobljene v 7. in 8. razredu 

 





Pomembni datumi 1: 

 Informativni dnevi: 14. in 15. 2. 2020 

 do 4. 3. 2020: Prijava na preizkus znanja, spretnosti, 
nadarjenosti (športni oddelki gimnazij in oblikovna 
SŠ). Med 11. in 21. 3. bodo preizkusi oziroma 
obravnava dokazil. 

 do 2. 4.: oddaja prijav (izpolnjevanje vodi Irena Lukić 
vsaj dva tedna prej) 

 do 8. 4.: na internetu MIZŠ objavi številčno stanje 
prijav 

 do 17. 4.: MIZŠ objavi morebitne spremembe 
obsega vpisa in stanja prijav (lahko se zmanjša 
število vpisnih mest) 

 



Pomembni datumi 2: 

 do 23. 4.: morebitni dvig in prenos prijav 

 do 27. 5.: srednje šole o omejitvah obvestijo 
kandidate 

 do 5. 6.: srednje šole sporočijo stanje prijav 

 do 12. 6.: osnovne šole pošljejo podatke o ocenah in 
NPZ v bazo MIZŠ 

 15. 6.: učenci 9. r. dobijo spričevala 

 med 16. in 19. 6. do 14.00: VPIS - učenci na srednje 
šole prinašajo dokazila in se vpisujejo (po razporedu 
šol) 

 



Pomembni datumi 3: 

 19. 6. do 16.00: na spletu se objavi omejitve v 1. 
krogu (spodnja meja) 

 do 24. 6. do 15.00: prijave učencev v 2. krog 

 do 29. 6. do 15.00: objava rezultatov 2. kroga 

 do 30.6. do 14.00: vpis uspešnih v 2. krogu 

 do 31. 8.: vpis na še prosta mesta 

 



Šole s posebnimi merili: 

1. Srednja šola za oblikovanje in 
fotografijo Ljubljana  
Preizkus likovne nadarjenosti 

 

2. Športni oddelki na Gimnaziji Bežigrad, 
Šentvid in Šiška  

Več potrdil, ki dokazujejo športno udejstvovanje otroka, in zdravniško potrdilo 

 

 
 



3. Konservatorij za glasbo in balet  
Preizkus znanja posebne glasbene oziroma plesne nadarjenosti 

 

4. Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in 
zdravstvo – program zobotehnik  
Preizkus ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje 

 



Karierna središča 

 www.mojaizbira.si 

 

 Možna individualna svetovanja v Zavodu za 
zaposlovanje - Karierna središča (npr. Parmova 
32, 1000 Ljubljana)  

 

http://www.mojaizbira.si/
http://www.ess.gov.si/slo/Ncips/CIPSI/Ljubljana/Slike/Smoletova12.gif
http://www.ess.gov.si/slo/Ncips/CIPSI/Ljubljana/Slike/Smoletova12.gif


Pomembne informacije iz Pravilnika o 
vpisu v srednje šole 

 Prijavnica se lahko prenese še 20 dni po 

prijavi. 

 Če se učenec utemeljeno ne prijavi v roku, 

bo njegova prijava upoštevana, če jo prinese 

najkasneje dan pred začetkom izbirnega 

postopka  

 Če je število prijav večje in želi šola povečati 

število vpisa, potrebuje soglasje ministra. Če 

ga dobi, takoj po soglasju obvesti prijavljene. 


