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MERILA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE V PRIMERU OMEJITVE 

VPISA 

 

 

Če se za posamezen program prijavi preveč učencev (več kot jih šola lahko  

sprejme), pride do omejitve vpisa. To pomeni, da je sprejeto samo  

določeno število učencev. Pri tem se upoštevajo določena merila oz. 

kriteriji, in sicer:  

 

1. KRITERIJ -  ZAKLJUČNE OCENE IN UČNI USPEH  

 

- zaključne ocene obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu (vsi obvezni 

predmeti razen gospodinjstva in izbirnih predmetov)  

Z zaključnimi ocenami in uspehom se lahko zbere največ 175 točk (velja za 

tiste učence, ki bodo 9. razred zaključili junija 2013).  

 

2. REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA 

( slovenščina in matematika)  

 

Rezultati  NPZ  se  upoštevajo  samo  v  primeru,  če  je  na  spodnji  

meji  več kandidatov z istim številom točk iz ocen in uspeha.  

 

3. KRITERIJ -  MERILA POSAMEZNIH ŠOL  

 

Merila posameznih šol se upoštevajo samo v primeru, če je po upoštevanju 

rezultatov NPZ še vedno več kandidatov z istim številom točk.  

 

 

Več informacij o merilih najdete na spletni strani 

http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/vpi  

s_v_srednje_sole/ (glejte Vpis za šolsko leto 2012-2013 - dokument Sklep o 

merilih   za   izbiro   kandidatov   v   primeru   omejitve vpisa   v   programe  

srednjega  poklicnega  izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega  

izobraževanja ter gimnazij in dokument Merila posameznih srednjih šol).  

http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/
http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/
http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/


 

V spodnji tabeli si lahko ogledate spodnje meje izbirnega postopka v 

programih z omejitvijo vpisa za šolsko leto 2012/2013.  

 

 

SPODNJE MEJE 1. KROGA IZBIRNEGA POSTOPKA NA ŠOLAH Z 
OMEJITVIJO VPISA V ŠOLSKO LETO 2012/2013 

 

OPOMBA: Na šolah, na katerih je bilo na spodnji meji več kandidatov z istim številom točk, 

pridobljenih z učnimi uspehi (ocenami) v 7., 8. in 9. razredu ter je bil zato izbor opravljen na podlagi 

točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja, so objavljene tudi te točke. 

 

GORENJSKA REGIJA                                           

 

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica  

 program Medijski tehnik: točke iz ocen 109, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 94. 
 

Srednja šola Jesenice 

 program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 107, 

 program Zdravstvena nega: točke iz ocen 93. 
 

OSREDNJESLOVENSKA REGIJA                                           

 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola  

 program Tehniška gimnazija: točke iz ocen 145, 

 program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 133. 
 

Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana 

 program Tehnik računalništva: točke iz ocen 121. 
 

Gimnazija Bežigrad 



 program Gimnazija: točke iz ocen 173, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 140, 

 program Gimnazija, športni oddelek: točke iz ocen in športnega dosežka 181, točke iz nacionalnih 
preizkusov znanja 145. 

 

Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana 

  program Gimnazija: točke iz ocen 149, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 116. 
 

Gimnazija Ledina 

  program Gimnazija: točke iz ocen 152. 
 

Gimnazija Poljane 

 program Gimnazija: točke iz ocen 166, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 157, 

 program Klasična gimnazija: točke iz ocen 163. 

 

Gimnazija Šiška 

 program Gimnazija, športni oddelek: točke iz ocen in športnega dosežka 155, točke iz nacionalnih 
preizkusov znanja 126. 

 

Gimnazija Vič 

 program Gimnazija: točke iz ocen 164, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 152. 
 

Srednja medijska in grafična šola Ljubljana 

  program Medijski tehnik: točke iz ocen 104. 
 

Srednja šola tehniških strok Šiška 

 program Elektrikar: točke iz ocen 79, 

 program Računalnikar: točke iz ocen 93, 

 program Tehnik mehatronike: točke iz ocen 111. 
 
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana 

 program Farmacevtski tehnik: točke iz ocen 140,  

 program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 128,  

 program Tehnik laboratorijske medicine: točke iz ocen 133,  

 program Zobotehnik: točke iz ocen 133. 
 



 Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana 

 program Tehnik oblikovanja: točke iz ocen 124, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 85. 
 

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana:  

 program Gimnazija: točke iz ocen 138, 

 program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 144, 

 program Umetniška gimnazija, dramsko-gledališka smer: točke iz ocen 145. 
 

Srednja zdravstvena šola Ljubljana: 

 program Bolničar – negovalec: točke iz ocen 104, 

 program Zdravstvena nega:  točke iz ocen 119.  
 

Šolski center Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola 

 program Kemijski tehnik: točke iz ocen 137, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 145. 
 

Šolski center Rudolfa Maistra, Srednja ekonomska šola, 

 program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 136. 



 

 

 

 

 


