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Datum: 21. 6. 2013 

SPODNJE MEJE 1. KROGA IZBIRNEGA POSTOPKA NA ŠOLAH Z OMEJITVIJO 
VPISA V ŠOLSKO LETO 2013/2014 

 
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, in je bil zato izbor 
opravljen na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja, so objavljene 
tudi te točke. 

 

NOTRANJSKO-KRAŠKA REGIJA 

 
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna 

 program Zdravstvena nega:  točke iz ocen 126. 
 

OBALNO-KRAŠKA REGIJA 

 
Srednja šola Izola 

 program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 106. 
 

OSREDNJESLOVENSKA REGIJA                                           

 
Srednja medijska in grafična šola Ljubljana 

  program Medijski tehnik: točke iz ocen 111. 
  
Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana 

 program Tehnik oblikovanja: točke iz ocen 125, 

 program Fotografski tehnik: točke iz ocen 106. 
 
Srednja šola tehniških strok Šiška 

 program Računalnikar: točke iz ocen 105, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 
57, 

 program Tehnik mehatronike: točke iz ocen 116, točke iz nacionalnih preizkusov 
znanja 65. 

 
Gimnazija Šiška 

 program Gimnazija, športni oddelek: točke iz ocen in športnega dosežka 154. 
 
Gimnazija Poljane 

 program Gimnazija: točke iz ocen 164, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 106, 

 program Klasična gimnazija: točke iz ocen 161. 
 
Gimnazija Vič 

 program Gimnazija: točke iz ocen 169, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 167. 
 



 

Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra 

 program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 126, točke iz nacionalnih preizkusov 
znanja 103. 

 
Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana:  

 program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 141, 

 program Umetniška gimnazija, dramsko-gledališka smer: točke iz ocen 150, 

 program Umetniška gimnazija, plesna smer, modul B  - sodobni ples: točke iz ocen 
122, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 82. 

 
Gimnazija Ledina 

  program Gimnazija: točke iz ocen 157. 
 
Srednja zdravstvena šola Ljubljana: 

 program Bolničar – negovalec: točke iz ocen 107, 

 program Zdravstvena nega:  točke iz ocen 123.  
 
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola  

 program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 141. 
 
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana 

 program Farmacevtski tehnik: točke iz ocen 149,  

 program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 136,  

 program Tehnik laboratorijske medicine: točke iz ocen 144,  

 program Zobotehnik: točke iz ocen 143, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 120. 
 
 

PODRAVSKA REGIJA                                           

 
Srednja šola za oblikovanje Maribor 

 program Medijski tehnik: točke iz ocen 127, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 
75, 

 program Tehnik oblikovanja: točke iz ocen 117, 

 program Frizer: točke iz ocen 95, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 55. 
 
Prva gimnazija Maribor  

 program Gimnazija: točke iz ocen 164,  

 program Klasična gimnazija: točke iz ocen 154. 
 
II. gimnazija Maribor 

 program Gimnazija, športni oddelek: točke iz ocen in športnega dosežka 182, točke 
iz nacionalnih preizkusov znanja 126, 

 program Gimnazija: točke iz ocen 171, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 111.  
 
III. gimnazija Maribor 

 program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 131. 
 
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor 

 program Bolničar – negovalec: točke iz ocen 121, 

 program Zdravstvena nega: točke iz ocen 136, 

 program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 147. 
 



 

Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše 

 program Farmacevtski tehnik: točke iz ocen 140, točke iz nacionalnih preizkusov 
znanja 107. 

 
 

SAVINJSKA REGIJA                                           

 
Srednja zdravstvena šola Celje 

 program Bolničar – negovalec: točke iz ocen 110,  

 program Zdravstvena nega: točke iz ocen 136, 

 program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 122. 
 
I. gimnazija v Celju  

 program Gimnazija, športni oddelek: točke iz ocen in športnega dosežka 165. 
 
Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 

 program Mehatronik operater: točke iz ocen 105,  

 program Medijski tehnik: točke iz ocen 128,  

 program Tehnik mehatronike: točke iz ocen 133,  

 program Strojni tehnik: točke iz ocen 119. 
 
Šolski center Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja, 

 program Okoljevarstveni tehnik: točke iz ocen 119,  
 

Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 

 program Tehnik računalništva: točke iz ocen 118, točke iz nacionalnih preizkusov 
znanja 94. 

 program Elektrikar: točke iz ocen 90, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 71. 
 

 

ZASEBNE ŠOLE  

 
 
Zavod Sv. Frančiška Saleškega, Gimnazija Želimlje 

 program Gimnazija: točke iz ocen 152. 
 
 


