
Informativni dan za učence osnovnih šol 12. in 13. 2. 2021 

Sprejemanje prijav za vpis 2021/2022.   

Srednje šole bodo sprejemale prijave do vključno 2. 4. 2021. Učenci izpolnijo 

Prijavo za vpis (spletna stran MIZŠ) in jo oddajo v osnovni šoli. OŠ pošlje prija-

vo srednji šoli.  

do 2. 4. 2021 

Javna objava številčnega stanja prijav za vpis 2021/2022.  

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) bo do 8. 4. 2021 objavilo 
stanje prijav na srednjih šolah. 

8. 4. 2021 

Analiza prijav in svetovanje učencem o morebitnem prenosu prijave za vpis 

na drugo srednjo šolo ter morebitni prenosi prijav. 

Do 22. 4. 2021 lahko učenec dvigne prijavo in jo prenese na drugo srednjo šolo 

(ne glede na število prijav). Po tem datumu prijave ne bo več možno prenašati 

na druge šole, vse dokler ne bo končan postopek za izbiro. 

do 22. 4. 2021 

Obveščanje učencev o omejitvi vpisa. 

Do 27. 5. 2021 srednje šole obvestijo učence o morebitni omejitvi vpisa. 
do 27. 5. 2021 

Predložitev dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev in vpis učencev, ki bodo 

izbrani v prvem krogu. 

Točen datum, uro in postopek vpisa sporoči šola učencem po e-pošti.    

Učenci bodo predložili naslednje dokumente:   

• originalno spričevalo o končani osnovni šoli (na vpogled),  

• izpolnjeno gradivo, ki ga bodo prejeli po pošti. 

od 16. 6.  

do 21. 6. 2021 

do 14. ure 

Oddaja namer za drugi krog izbirnega postopka. 

 

24. 6. 2021 

do 14. ure 

 

Objava rezultatov drugega kroga izbirnega postopka. 
29. 6. 2021 

do 15. ure 

Vpis učencev, ki so bili uspešni v drugem krogu izbirnega postopka. 
30. 6. 2021 

do 14. ure 

Javna objava prostih mest (MIZŠ). 
 1. 7. 2021 

do 15. ure 

Vpis učencev na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta. do 31. 8. 2021 



 

Gimnazija in veterinarska šola 
Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana 

Vpisne informacije 

Rokovnik za vpis v srednje šole za šolsko leto 2021/2022 

Obseg vpisa za šolsko leto 

2021/2022 

   Program          Štev. odd.   Pogoji za vpis 

Tehniška gimnazija /TG  2                 Uspešno zaključ. OŠ 

Veterinarski tehnik/VT   3                 Uspešno zaključ. OŠ 

Spodnje meje 1. kroga izbirnega 

postopka v prejšnjih letih 

Število točk 

Šol. leto  
VT TG 

2020/2021 137 151 

2019/2020 139 153 

2018/2019 127 138 

2017/2018 144 / 

2016/2017 145 / 

Merila za izbiro dijakov v 

primeru omejitve vpisa 

Če bo za program število prijavljenih učencev 

večje od razpisanega števila mest, bo šola 

omejila vpis. Učence bomo izbirali na osnovi 

uspešnosti pri predmetih 7., 8. in 9. razreda 

osnovne šole. 

OŠ—PREDMETI 7. r 8. r 9. r 

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 

kemija                      5 5 

biologija                      5 5 

naravoslovje    5                       

5                     5  

športna vzgoja 5                     5 5 

SKUPAJ 55 65 55 

 Največje možno število točk je 175.                          

E-naslov:                 uros.verbovsek@bic-lj.si 

Domača stran: www.bic-lj.si/gimnazija-veterinarska-sola 

Možnost individualnega pogovora preko 

videokonference vsak četrtek med 15. in 16.30. 

Rezervacija termina na povezavi. 

https://outlook.office365.com/owa/calendar/BICLjubljanaGimnazijainveterinarskaola@biclj.onmicrosoft.com/bookings/s/GC-jJYi-kkSUDhTLFM2LxA2

