






 STROKOVNA 
EKONOMSKA – 

ekonomija, 
podjetništvo, poslovna 

informatika, 
ekonomska geografija, 
ekonomska zgodovina 

TEHNIŠKA – 5 strokovnih 
področji: strojna, elektro, 
računalniško, materiali in 

gradbeništvo,  biotehnologija, 
mikrobiologija in kmetijstvo  

UMETNIŠKA (glasbena, 
plesna, likovna, dramsko-

gledališka smer) 

SPLOŠNA 

GIMNAZIJA 
KLASIČNA GIMNAZIJA – 

latinščina in drugi humanistični 
predmeti 



 

* frizerstvo * gostinstvo * 
turizem* predšolska 
vzgoja* gospodinjske 

storitve* oblikovanje in 
fotografija * zdravstvo  

farmacija * kozmetika  

 

 elektrotehnika in 

računalništvo*mehatronika*

metalurgija*strojništvo* 

geodezija*lesarstvo* 

gradbeništvo 

 promet  ekonomija  

trgovina   upravno-

administrativno področje 

 

 kmetjistvo * živilstvo * 

vetrina * kemija* 

steklastvo* optika * 

tiskarstvo in mediji 



• 9. in 10. november - Dan dejavnosti – izpolnjevanje 
vprašalnikov – KIK, VPP, Holland – soglasje, obisk CIPSa 

•individualni razgovori z učenci in starši (po dogovoru) 

november 

• individualni razgovori z učenci in starši (po dogovoru) 

december 



•23. januar - izid razpisa za vpis v 1. letnik – objava na spletnih straneh 
MŠŠ in seznanjanje učencev vsebino in značilnostmi razpisa 

• individualni razgovori z učenci in starši (po dogovoru) 

• Predstavitev poklicev in šol 

januar 

• 9. in 10. februar – informativni dan na srednjih šolah in dijaških 
domovih 

• seznanjanje z vsebino in značilnostmi razpisa – roditeljski sestanek 

• individualni razgovori z učenci in starši (po dogovoru) 

februar 



•5. marec– prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, 
znanja in spretnosti na SŠ in posredovanje dokazil o izpolnjevanju 
posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) in 
ekonomska gimnazija (š)  (kandidati sami) 

•12. –24. marec – opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, 
znanja in spretnosti na SŠ in ugotavljanje izpolnjevanja posebnega 
vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) in ekonomska gimnazija 
(š) 

•19. do 23. marec - izpolnjevanje prijave za vpis v 1. letnik -  prijava 
za sprejem v dijaške domove 

• do 29. marec – posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih 
posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti na SŠ in izpolnjevanju 
posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) in 
ekonomska gimnazija (š) 

 

marec 



•do 5. april - sprejem prijav na SŠ 

• 10. april – javna objava številčnega stanja prijav na srednjih 
šolah (Internet) 

• 20. april – javna objava sprememb obsega vpisa in stanja 
prijav(Internet) 

• 25. april - rok za prenos prijav za vpis 

 

 

april 



• 4. maj – slovenščina NPZ 

• 7. maj – matematika NPZ  

• 9 maj – tretji predmet (angleščina) 

• 31. maj – objava seznama šol z omejitvijo vpisa na Internetu 
in obveščanje učencev na dom (6. 6.) o omejitvah vpisa na  
posameznih šolah – točkovanje  

 

 

 

 

 

 

maj 



•15. junij - spričevala 

•  19. do 22. junij do 14 ure – vpis oz. izvedba 1. kroga  izbirnega 
postopka za SŠ z omejitvijo – točkovanjem -  izberejo 90%  razpisanih 
mest 

• 22. junij do 15. ure – objava rezultatov izbirnega postopka 1. kroga, 
seznanitev neuspešnih kandidatov z možnostmi v 2. krogu, seznanitev 
s prostimi pesti v 2. krogu, vpis uspešnih učencev 

• 22. junij do 16h – javna objava (Internet) spodnjih mej izbirnega 
postopka za 1. krog 

• 27. junij do 11. ure - prijava kandidatov za 2. krog 

• 29. junij (do 15.00) – objava rezultatov 2. krog izbire SŠ z omejitvijo -  
izberejo 10% razpisanih mest 

junij 

 

• 5 . julij do 14 ure – vpis uspešnih učencev v 2. krogu 

• 6. julij- objava še prostih mest na SŠ na Internetu 

•  do 31. avgust – vpis učencev, kjer je še prostor 

julij/avgust 



Merila za izbiro kandidatov  
v primeru omejitve vpisa v srednje šole za 
šolsko leto 20017/18

 

Točke, pridobljene z učnim uspehom , in sicer v 7., 8.  

in 9. razredu osnovne šole:  

- zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. 

razreda. 

Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk.  

 



 Če se v 1. oziroma v 2. krogu izbirnega postopka na 

posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več 

kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi 

opravi na podlagi točk, doseženih na NPZ iz 

slovenščine in matematike. Dosežki NPZ kandidata 

se uporabijo na podlagi predhodnega soglasja 

kandidata in staršev mladoletnega kandidata. 

 

 

Postopek izbire kandidatov z istim številom 
točk na spodnji meji:  



PREDMET/RAZRED 7. r 8. r 9. r 

SLOVENŠČINA X X X 

MATEMATIKA X X X 

TUJ JEZIK X X X 

LIKOVNA VZGOJA X X X 

GLASBENA VZGOJA X X X 

GEOGRAFIJA X X X 

ZGODOVINA X X X 

DKE X X   

KEMIJA   X X 

FIZIKA   X X 

BIOLOGIJA   X X 

NARAVOSLOVJE X     

TEHNIKA IN 

TEHHNOLOGIJA X X   

ŠPORTNA VZGOJA X X X 

SPLOŠNI UČNI USPEH 
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• SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ŠOLA POSTOJNA 

 - program zdravstvena nega  (letos in lani brez omejitve a polno, 

prej 113/106, 129/127, 126/122 ); 

 - Bolničar (brez omejitve, a zasedeno) 

• ŠOLSKI CENTER POSTOJNA – strojni tehnik (polno) 

• ŠC Nova Gorica – avtoserviser 89/86 

• Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran 

 - Elektrotehnik 108/107 (102) 

 - lani Plovbni tehnik 96 

 

 



LJUBLJANSKA REGIJA 

 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana 

  - veterinarski tehnik (144, 145, 139, 145, 
141, 132), naravovarstveni tehnik 120 

 Srednja vzgojiteljska šola Ljubljana  

 - predšolska vzgoja – 131, 131 

 - gimnazija – 144 

 - umetniška gimnazija ne (plesna, dramska) 

 Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in 
zdravstvo Ljubljana  

 - farmacevtski tehnik 145, (147, 148, 145, 
149, 133) 

 - kozmetični tehnik 136(135, 139, 132, 136, 
132) 

 - zobotehnik 140, 133, 139 

 - tehnik laboratorijske medicine 141, 132, 
136 

 Srednja medijska in grafična šola Ljubljana 

 - medijski tehnik (114, 110, 113, 108) 

 Elektrotehniško-računalniška strokovna 
šola in gimnazija t. računalništva /, 128 

 Srednja šola za oblikovanje in fotografijo 
Ljubljana  

 - tehnik oblikovanja 130, 126 

 - fotografski tehnik /, 128 

 - umetniška gimnazija 144 

 Srednja zdravstvena šola Ljubljana 

 - bolničar 109, zdravstvena nega ne,  
126, 119 

 Srednja šola tehniških strok Šiška 

 - računalnikar 105, 100, 101,  

 - tehnik mehatronike 113, 118, 101 

 -  elektrikar 84 

 Srednja frizerska 94, 92 

 Srednja strojna in kemijska šola – 
kemijski tehnik 131, 124 

 - strojni tehnik 116 

 Gimnazija Bežigrad 171, 170 Gimnazija 
Šiška(splošni, športni), Vič ne, 168, 
Gimnazija Želimlje 167, 142, Škofijska 
klasična gimnazija Ljubljana 158, 157 

 



ŠOLSKO LETO št. programov z omejitvijo 

2003/04 69 

2004/05 54 

2005/06 57 

2006/07 69 

2007/08 45 

2008/09 54 

2009/10 53 

2010/11 54 

2011/12 59 

2012/13 46 

2013/14 51 

2014/15 60 

2015/16 59 

2016/17 74 



 Osnovna šola Antona Globočnika Postojna, Cesta na Kremenco 2, 
Postojna TEL: O5 7000 300; 05 7000 319 (7.00-14.00) 

 http://www.osagpostojna.si/ 

 CPI - http://www.mojaizbira.si/ 

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport- 
http://www.mizs.gov.si/ 

 Zavod RS za zaposlovanje - https://esvetovanje.ess.gov.si/ 

  CIPS Postojna Ljubljanska 5. a, Postojna, tel: 05 726 13 93 

     http://www.ess.gov.si/ncips/cips 

 Kadis - http://sl.kadis.si/ 

 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike 
Slovenije, Dunajska 21, 1000 Ljubljana; http://www.sklad-
kadri.si/si/stipendije/ 
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Hvala za pozornost in lep 
dan še naprej vam želim. 

 

Martina Kuzman 
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