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SPODNJE MEJE IZBIRNEGA POSTOPKA NA ŠOLAH Z OMEJITVIJO VPISA 

 
ŠOLSKO LETO 2020/2021 
 
SAVINJSKA REGIJA  2020/21                                         
 
 

Gimnazija Celje - Center 

• program Gimnazija: točke iz ocen 162; točke iz 
ocen treh predmetov: 37  

• program Gimnazija – likovna smer: točke iz ocen 
147; točke iz ocen treh predmetov: 38 

• program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 141 

Gimnazija Celje - Center 

• program Gimnazija: točke iz ocen 157 

• program Gimnazija – likovna smer: točke iz ocen 
143, točke iz ocen treh predmetov: 40 

• program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 137; točke 
iz ocen treh predmetov: 32 

Srednja zdravstvena šola Celje 

• program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 123 

• program Zdravstvena nega: točke iz ocen 117 
 

Srednja zdravstvena šola Celje 

• program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 113 

• program Zdravstvena nega: točke iz ocen 104 
 

I. gimnazija v Celju 

• program Gimnazija: točke iz ocen: 153; točke iz 
ocen treh predmetov 35 

•  program Gimnazija – športni oddelek: točke iz 
ocen in športnih dosežkov: 174 

I. gimnazija v Celju 

• program Gimnazija: točke iz ocen: 146; točke iz ocen 
treh predmetov 35 

• program Gimnazija – športni oddelek: točke iz ocen 
in športnih dosežkov: 173 

Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, 
mehatroniko in medije 

• program Medijski tehnik: točke iz ocen 118 

• program Mehatronik operater: točke iz ocen 
100 
 

Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, 
mehatroniko in medije 

• program Medijski tehnik: točke iz ocen 128 

• program Mehatronik operater: točke iz ocen 97 
 

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

• program Elektrikar točke iz ocen 93 

• program Elektrotehnik točke iz ocen 111 

• program Tehnik računalništva: točke iz ocen 
136, točke iz ocen treh predmetov 33 

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

• program Elektrikar točke iz ocen 97 

• program Elektrotehnik točke iz ocen 108; točke iz 
ocen treh predmetov 25 

• program Tehnik računalništva: točke iz ocen 132, 
točke iz ocen treh predmetov 31 

Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola 

• program Tehnik mehatronike: točke iz ocen 
107 
 

Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola 

• program Tehnik mehatronike: točke iz ocen 
99 

 
 
 
OSTALE REGIJE 2020/21 
 

1.KROG 2.KROG 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, 
Gimnazija in veterinarska šola  

• program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 137, 
točke iz ocen treh predmetov 28 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija 
in veterinarska šola  

• program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 131, 
točke iz ocen treh predmetov 27 

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo 
Ljubljana 

• program Farmacevtski tehnik: točke iz ocen 
136 

• program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 141, 

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo 
Ljubljana 

• program Farmacevtski tehnik: točke iz ocen 125, 
točke iz ocen treh predmetov 31 

• program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 138 
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točke iz ocen treh predmetov: 36 

• program Tehnik laboratorijske medicine: točke 
iz ocen 128 

• program Zobotehnik: točke iz ocen 131, točke iz 
ocen treh predmetov 30 

• program Tehnik laboratorijske medicine: točke iz 
ocen 125 

• program Zobotehnik: točke iz ocen 128 

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo: (LJ) 

• program Tehnik oblikovanja:  točke iz ocen 137 

• program Fotografski tehnik:  točke iz ocen 1131 

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo: (LJ) 

• program Tehnik oblikovanja:  točke iz ocen 132 

• program Fotografski tehnik:  točke iz ocen 130 
 

• Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija 
Ljubljana 

• program Umetniška gimnazija – smer gledališče 
in film: točke iz ocen 153 

• program Umetniška gimnazija – plesna smer, 
modul B, sodobni ples: točke iz ocen 145 

•  

• Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija 
Ljubljana 

• program Umetniška gimnazija – smer gledališče in 
film: točke iz ocen 151 

• program Umetniška gimnazija – plesna smer, modul 
B, sodobni ples: točke iz ocen 140, točke iz ocen 
treh predmetov 34 
 

Srednja šola za oblikovanje Maribor 

• program Tehnik oblikovanja: točke iz ocen 130 

Srednja šola za oblikovanje Maribor 

• program Tehnik oblikovanja: točke iz ocen 12 
 

 
 
ŠOLSKO LETO 2019/2020 
 
SAVINJSKA REGIJA  2019/20                                         
 

1.KROG 2.KROG 

Gimnazija Celje - Center 

• program Gimnazija: točke iz ocen 165;  

• program Gimnazija – likovna smer: točke iz ocen 
127; točke iz nacionalnih preizkusov znanja 137 

• program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 137; 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 103 

Gimnazija Celje - Center 

• program Gimnazija: točke iz ocen 160, točke iz 
nacionalnih preizkusov znanja 130 

• program Gimnazija – likovna smer: točke iz ocen 123 

• program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 137; točke 
iz nacionalnih preizkusov znanja 96 

Srednja zdravstvena šola Celje 

• program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 135 

• program Zdravstvena nega: točke iz ocen 115 
 

Srednja zdravstvena šola Celje 

• program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 133 

• program Zdravstvena nega: točke iz ocen 112,točke 
iz nacionalnih preizkusov znanja: 104 
 

Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, 
mehatroniko in medije 

• program Medijski tehnik: točke iz ocen 121,  

• program Strojni tehnik: točke iz ocen 128 

• program Mehatronik operater: točke iz ocen 
111 

• program Oblikovalec kovin - orodjar: točke iz 
ocen 94 

• program Inštalater strojnih inštalacij: točke iz 
ocen 99 
 

Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, 
mehatroniko in medije 

• program Medijski tehnik: točke iz ocen 116  

• program Strojni tehnik: točke iz ocen 119 

• program Mehatronik operater: točke iz ocen 109 

• program Oblikovalec kovin- orodjar: točke iz ocen 93 

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

• program Elektrikar točke iz ocen 97 

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

• program Elektrikar točke iz ocen 99 
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• program Elektrotehnik točke iz ocen 115 

• program Tehnik računalništva: točke iz ocen 
128, točke iz nacionalnih preizkusov znanja: 119 

• program Kemijski tehnik: točke iz ocen 144 
 

 

• program Elektrotehnik točke iz ocen 111 

• program Tehnik računalništva: točke iz ocen 
120, točke iz nacionalnih preizkusov znanja: 88 

• program Kemijski tehnik: točke iz ocen 140 
 

Šolski center Šentjur 

• program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 132 
 

Šolski center Šentjur 

• program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 127 
 

Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola 

• program Tehnik računalništva: točke iz ocen 
110, točke iz nacionalnih preizkusov znanja: 113 

 

Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola 

• program Tehnik računalništva: točke iz ocen 
109, točke iz nacionalnih preizkusov znanja: 90 

 
 
OSTALE REGIJE 2019/20 
 

1.KROG 2.KROG 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, 
Gimnazija in veterinarska šola  

• program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 139, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja: 104 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija 
in veterinarska šola  

• program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 136, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja: 102 

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo 
Ljubljana 

• program Farmacevtski tehnik: točke iz ocen 
140, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 98   

• program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 134, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 71 

• program Tehnik laboratorijske medicine: točke 
iz ocen 147 

 

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo 
Ljubljana 

• program Farmacevtski tehnik: točke iz ocen 138, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 86   

• program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 130, točke 
iz nacionalnih preizkusov znanja 82 

• program Tehnik laboratorijske medicine: točke iz 
ocen 141 

 

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo: (LJ) 

• program Tehnik oblikovanja:  točke iz ocen 127, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 92 

• program Fotografski tehnik:  točke iz ocen 118  

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo: (LJ) 

• program Tehnik oblikovanja:  točke iz ocen 124 

• program Fotografski tehnik:  točke iz ocen 121 
 

• Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija 
Ljubljana 

• Program Umetniška gimnazija – smer gledališče 
in film: točke iz ocen 148 

• Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija 
Ljubljana 

• Program Umetniška gimnazija – smer gledališče in 
film: točke iz ocen 146, točke iz nacionalnih 
preizkusov znanja 116 

Srednja šola za oblikovanje Maribor 

• program Tehnik oblikovanja: točke iz ocen 129 

Srednja šola za oblikovanje Maribor 

• program Tehnik oblikovanja: točke iz ocen 124 
 

 
ZASEBNE ŠOLE 2019/20 
 

1.KROG 2.KROG 

Zavod Sv. Frančiška Saleškega, Gimnazija 
Želimlje 

• program Gimnazija: točke iz ocen 169, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 
179 

 

/ 
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ŠOLSKO LETO 2018/2019 
 
SAVINJSKA REGIJA  2018/19                                         
 

1.KROG 2.KROG 

Gimnazija Celje - Center 

• program Gimnazija: točke iz ocen 150;  

• program Gimnazija – likovna smer: točke iz ocen 
145 

• program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 126; 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 131 

Gimnazija Celje - Center 

• program Gimnazija: točke iz ocen 141 

• program Gimnazija – likovna smer: točke iz ocen 
135 

• program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 123; 
 

I. gimnazija v Celju  

• program Klasična gimnazija: točke iz ocen 
149 
 

I. gimnazija v Celju  

• program Klasična gimnazija: točke iz ocen 134 

Srednja zdravstvena šola Celje 

• program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 133 
 

Srednja zdravstvena šola Celje 

• program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 130; 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 91 
 

Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, 
mehatroniko in medije 

• program Medijski tehnik: točke iz ocen 122,  

• program Tehnik mehatronike: točke iz ocen 152 

• program Strojni tehnik: točke iz ocen 128 

• program Mehatronik operater: točke iz ocen 
111 

• program Inštalater strojnih inštalacij: točke iz 
ocen 99 
 

Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, 
mehatroniko in medije 

• program Medijski tehnik: točke iz ocen 117  

• program Tehnik mehatronike: točke iz ocen 144 

• program Strojni tehnik: točke iz ocen 12 in točke iz 
nacionalnih preizkusov znanja 108 

• program Mehatronik operater: točke iz ocen 108 

• program Inštalater strojnih inštalacij: točke iz ocen 
97 
 

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

• program Elektrikar točke iz ocen 99, točke iz 
nacionalnih preizkusov znanja 65 

 

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

• program Elektrikar točke iz ocen 98, točke iz 
nacionalnih preizkusov znanja 80 
 

Šolski center Šentjur 

• program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 112 
 

Šolski center Šentjur 

• program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 106 
 

Šolski center Velenje, Gimnazija 

• program Gimnazija – športni oddelek: točke iz 
ocen 163 

Šolski center Velenje, Gimnazija 
program Gimnazija – športni oddelek: točke iz 
ocen 161 

 
OSTALE REGIJE 2018/19 
 

1.KROG 2.KROG 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, 
Gimnazija in veterinarska šola  

• program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 127 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija 
in veterinarska šola  

• program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 111 
 

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo 
Ljubljana 

• program Farmacevtski tehnik: točke iz ocen 
135, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 132   

• program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 136,  

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo 
Ljubljana 

• program Farmacevtski tehnik: točke iz ocen 131, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 90    

• program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 133, 
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• program Tehnik laboratorijske medicine: točke 
iz ocen 138, točke iz nacionalnih preizkusov 
znanja  128 

• program Zobotehnik: točke iz ocen 136, točke iz 
nacionalnih preizkusov znanja  117 

 

točke iz nacionalnih preizkusov znanja 124 

• program Tehnik laboratorijske medicine: točke iz 
ocen 135 

• program Zobotehnik: točke iz ocen 133, točke iz 
nacionalnih preizkusov znanja  83 

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo: (LJ) 

• program Tehnik oblikovanja:  točke iz ocen 136, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 90 

• program Fotografski tehnik:  točke iz ocen 116  

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo: (LJ) 

• program Tehnik oblikovanja:  točke iz ocen 135, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja  109 

• program Fotografski tehnik:  točke iz ocen 113, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja  103 

 

• Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija 
Ljubljana 

• Program Umetniška gimnazija – smer gledališče 
in film: točke iz ocen 143, točke iz nacionalnih 
preizkusov znanja  129 

• Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija 
Ljubljana 

• Program Umetniška gimnazija – smer gledališče in 
film: točke iz ocen 140, točke iz nacionalnih 
preizkusov znanja 125 

Srednja šola za oblikovanje Maribor 

• program Tehnik oblikovanja: točke iz ocen 134, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 74 

 

Srednja šola za oblikovanje Maribor 

• program Tehnik oblikovanja: točke iz ocen 130, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 101 

 
 
ZASEBNE ŠOLE 2018/19 
 

1.KROG 2.KROG 

Waldorfska šola Ljubljana 

• program Waldorfska gimnazija: točke iz 
ocen 138 

/ 
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ŠOLSKO LETO 2017/2018 
 
SAVINJSKA REGIJA  2017/18                                         
 

1.KROG 2.KROG 

Gimnazija Celje - Center 

• program Gimnazija: točke iz ocen 158; točke iz 
nacionalnih preizkusov znanja 137 

• program Gimnazija – likovna smer: točke iz ocen 
148 

• program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 131; 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 115 

Gimnazija Celje - Center 

• program Gimnazija: točke iz ocen 156; točke iz 
nacionalnih preizkusov znanja 114 

• program Gimnazija – likovna smer: točke iz ocen 
141 

• program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 128; 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 77 

Srednja zdravstvena šola Celje 

• program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 131 

• program Zdravstvena nega: točke iz ocen 129 

• program Bolničar - negovalec: točke iz ocen 101 
 

Srednja zdravstvena šola Celje 

• program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 125 

• program Zdravstvena nega: točke iz ocen 121 

• program Bolničar - negovalec: točke iz ocen 93 
 

Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, 
mehatroniko in medije 

• program Medijski tehnik: točke iz ocen 124,  
točke iz nacionalnih preizkusov znanja: 94 

• program Tehnik mehatronike: točke iz ocen 140 

• program Mehatronik operater: točke iz ocen 98 
 

Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, 
mehatroniko in medije 

• program Medijski tehnik: točke iz ocen 123,  
točke iz nacionalnih preizkusov znanja: 76 

• program Tehnik mehatronike: točke iz ocen 135 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja: 117 

• program Mehatronik operater: točke iz ocen 93 

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

• program Tehnik računalništva: točke iz ocen 136 

• program Elektrotehnik: točke iz ocen 110 

• program Kemijski tehnik: točke iz ocen 143 

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

• program Tehnik računalništva: točke iz ocen 127 

• program Elektrotehnik: točke iz ocen 104 

• program Kemijski tehnik: točke iz ocen 134 

Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene 
dejavnosti in logistiko 

• program Frizer: točke iz ocen 100 

• program Avtoserviser: točke iz ocen 84 
 

Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene 
dejavnosti in logistiko 

• program Frizer: točke iz ocen  97 

• program Avtoserviser: točke iz ocen 92 

Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola 

• program Tehnik računalništva: točke iz ocen 109 

Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola 

• program Tehnik računalništva: točke iz ocen 104 
 
OSTALE REGIJE 2017/18 
 

1.KROG 2.KROG 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, 
Gimnazija in veterinarska šola  

• program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 
144, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 
127; 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija 
in veterinarska šola  

• program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 140 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, 
Živilska šola  

• program Naravovarstveni tehnik: točke iz 
ocen 120 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska 
šola  

• program Naravovarstveni tehnik: točke iz ocen 106 

 
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in 
zdravstvo Ljubljana 

 
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo 
Ljubljana 
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• program Farmacevtski tehnik: točke iz ocen 
145, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 125   

• program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 136, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 79 

• program Tehnik laboratorijske medicine: 
točke iz ocen 141, točke iz nacionalnih 
preizkusov znanja  109 

• program Zobotehnik: točke iz ocen 140 
 

• program Farmacevtski tehnik: točke iz ocen 133  
 

• program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 134, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 103 

• program Tehnik laboratorijske medicine: točke iz 
ocen 139, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 
127 

• program Zobotehnik: točke iz ocen 137 

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo: (LJ) 

• program Tehnik oblikovanja:  točke iz ocen 
130, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 
91 

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo: (LJ) 

• program Tehnik oblikovanja:  točke iz ocen 109 
 

• Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija 
Ljubljana 

• Program Umetniška gimnazija – smer 
gledališče in film: točke iz ocen 145 

• Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija 
Ljubljana 

• Program Umetniška gimnazija – smer gledališče in 
film: točke iz ocen 141, točke iz nacionalnih 
preizkusov znanja 138 

Srednja šola za oblikovanje Maribor 

• program Medijski tehnik: točke iz ocen 125 

• točke iz nacionalnih preizkusov znanja 110 

• program Tehnik oblikovanja: točke iz ocen 
133, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 
118 

 

Srednja šola za oblikovanje Maribor 

• program Medijski tehnik: točke iz ocen 119, 

• program Tehnik oblikovanja: točke iz ocen 118, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 118 

• program Tehnik oblikovanja: točke iz ocen 127 
 

 
ZASEBNE ŠOLE 2017/18 
 

1.KROG 2.KROG 

Zavod Sv. Frančiška Saleškega, Gimnazija 
Želimlje 

• program Gimnazija: točke iz ocen 167 
 

/ 

Zavod Sv. Stanislava, Škofijska klasična 
gimnazija 

• program Gimnazija: točke iz ocen 158. 

/ 
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ŠOLSKO LETO 2016/2017 
 
SAVINJSKA REGIJA  2016/17                                         
 

1.KROG 2.KROG 

Srednja zdravstvena šola Celje 

• program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 123 

• program Zdravstvena nega: točke iz ocen 121 

• program Bolničar - negovalec: točke iz ocen 101 
 

Srednja zdravstvena šola Celje 

• program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 122, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 94 

•  program Zdravstvena nega: točke iz ocen 119, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 82 

•  program Bolničar - negovalec: točke iz ocen 115, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 65 

Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, 
mehatroniko in medije 

• program Medijski tehnik: točke iz ocen 118,  

• program Strojni tehnik: točke iz ocen 122,  

• program Tehnik mehatronike: točke iz ocen 144, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 107; 

• program Mehatronik operater: točke iz ocen 
113,  

• program Oblikovalec kovin - orodjar: točke iz 
ocen 94; 

 

Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, 
mehatroniko in medije 

• program Medijski tehnik: točke iz ocen 114 

• program Strojni tehnik: točke iz ocen 117 

• program Tehnik mehatronike: točke iz ocen 142 

• program Mehatronik operater: točke iz ocen 111, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 109 

• program Oblikovalec kovin - orodjar: točke iz ocen 
92 

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

• program Tehnik računalništva: točke iz ocen 
109,  

• program Elektrotehnik: točke iz ocen 117, 

• program Kemijski tehnik: točke iz ocen 149, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 111;  

• program Elektrikar: točke iz ocen 97, točke iz 
nacionalnih preizkusov znanja 68; 

 

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

• program Tehnik računalništva: točke iz ocen 97 

• program Elektrotehnik: točke iz ocen 112 

• program Kemijski tehnik: točke iz ocen 147, točke 
iz nacionalnih preizkusov znanja 111 

• program Elektrikar: točke iz ocen 98 

Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene 
dejavnosti in logistiko 

• program Frizer: točke iz ocen 97 
 

Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene 
dejavnosti in logistiko 

• program Frizer: točke iz ocen 96 

 
 
OSTALE REGIJE 2016/17 
 

1.KROG 2.KROG 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, 
Gimnazija in veterinarska šola  

• program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 
145, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 
105; 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija 
in veterinarska šola  

• program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 143 

 
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in 
zdravstvo Ljubljana 

• program Farmacevtski tehnik: točke iz ocen 
147, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 126   

• program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 135 

 
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo 
Ljubljana 

• program Farmacevtski tehnik: točke iz ocen 145 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 114   

• program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 130 
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• program Tehnik laboratorijske medicine:točke 
iz ocen 132 

• program Zobotehnik: točke iz ocen 133 
 

 

• program Tehnik laboratorijske medicine: točke iz 
ocen 131, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 
84 

• program Zobotehnik: točke iz ocen 126, točke iz 
nacionalnih preizkusov znanja 129 

 

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo: 

• program Fotografski tehnik: točke iz ocen 128 

• program Tehnik oblikovanja:  točke iz ocen 
126, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 
90 

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo: 

• program Fotografski tehnik: točke iz ocen 123 

• program Tehnik oblikovanja:  točke iz ocen 119, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 93 

 

Biotehniška šola Maribor 

• program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 
127. 

 

Biotehniška šola Maribor 

• program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 117 
 

 
 

ZASEBNE ŠOLE 2016/17 
 

1.KROG 2.KROG 

Zavod Sv. Frančiška Saleškega, Gimnazija 
Želimlje 

• program Gimnazija: točke iz ocen 142. 
 

/ 

Zavod Sv. Stanislava, Škofijska klasična 
gimnazija 

• program Gimnazija: točke iz ocen 157. 

/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

ŠOLSKO LETO 2015/2016 
 
SAVINJSKA REGIJA  2015/16                                         
 

1.KROG 2.KROG 

Gimnazija Celje - Center 

• program Gimnazija: točke iz ocen 156, točke iz 
nacionalnih preizkusov znanja 132, 

• program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 116. 
 

Gimnazija Celje - Center 

• program Gimnazija: točke iz ocen 152, točke iz 
nacionalnih preizkusov znanja 154, 

• program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 108. 
 

I. gimnazija v Celju  

• program Gimnazija, športni oddelek: 
točke iz ocen in športnega dosežka 178. 

 
 

I. gimnazija v Celju  

• program Gimnazija, športni oddelek: točke iz 
ocen in športnega dosežka 178. 

 

Srednja zdravstvena šola Celje 

• program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 117. 
 

Srednja zdravstvena šola Celje 

• program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 114, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 97. 

 

Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, 
mehatroniko in medije 

• program Mehatronik operater: točke iz ocen 
94, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 
115,  

• program Medijski tehnik: točke iz ocen 134,  

• program Tehnik mehatronike: točke iz ocen 
141.  

 

Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, 
mehatroniko in medije 

• program Mehatronik operater: točke iz ocen 90,  

• program Medijski tehnik: točke iz ocen 128, točke 
iz nacionalnih preizkusov znanja 158,  

• program Tehnik mehatronike: točke iz ocen 140.  
 

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

• program Tehnik računalništva: točke iz ocen 
132,  

• program Elektrotehnik: točke iz ocen 120, 

• program Elektrikar: točke iz ocen 90. 
 

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

• program Tehnik računalništva: točke iz ocen 127, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 125,  

• program Elektrotehnik: točke iz ocen 118, 

• program Elektrikar: točke iz ocen 102 

Šolski center Velenje, Gimnazija 

• program Gimnazija, športni oddelek: točke iz 
ocen in športnega dosežka 163, točke iz 
nacionalnih preizkusov znanja 144. 

 

Šolski center Velenje, Gimnazija 

• program Gimnazija, športni oddelek: točke iz ocen 
in športnega dosežka 158. 

 

 
 
OSTALE REGIJE 2015/16 
 

1.KROG 2.KROG 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, 
Gimnazija in veterinarska šola  

• program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 
139 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija 
in veterinarska šola  

• program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 137, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 124; 

 
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in 
zdravstvo Ljubljana 

• program Farmacevtski tehnik: točke iz ocen 

 
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo 
Ljubljana 

• program Farmacevtski tehnik: točke iz ocen 142,   
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148,   

• program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 139,  

• program Tehnik laboratorijske medicine: 
točke iz ocen 136,  

• program Zobotehnik: točke iz ocen 139. 
 

• program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 136,  

• program Tehnik laboratorijske medicine: točke iz 
ocen 134,  

• program Zobotehnik: točke iz ocen 134, točke iz 
nacionalnih preizkusov znanja 95. 

 

Biotehniška šola Maribor 

• program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 
126. 

 

Biotehniška šola Maribor 

• program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 124, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 100. 

 

Prva gimnazija Maribor 

• program Gimnazija: točke iz ocen 162, 

• program Klasična gimnazija: točke iz ocen 
159. 

 

Prva gimnazija Maribor 

• program Gimnazija: točke iz ocen 159, 

• program Klasična gimnazija: točke iz ocen 157, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 152. 

 

Srednja šola za oblikovanje Maribor 

• program Medijski tehnik: točke iz ocen 110,  

• program Tehnik oblikovanja: točke iz ocen 
126. 

 

Srednja šola za oblikovanje Maribor 

• program Medijski tehnik: točke iz ocen 116, točke 
iz nacionalnih preizkusov znanja 107,  

• program Tehnik oblikovanja: točke iz ocen 122, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 68. 

 

 
ZASEBNE ŠOLE 2015/16 
 

1.KROG 2.KROG 

Zavod Sv. Frančiška Saleškega, Gimnazija 
Želimlje 

• program Gimnazija: točke iz ocen 165. 
 

/ 

Zavod Sv. Stanislava, Škofijska klasična 
gimnazija 

• program Gimnazija: točke iz ocen 163. 

/ 
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ŠOLSKO LETO 2014/2015 
 
SAVINJSKA REGIJA  2014/2015                                      
 

1.KROG 2.KROG 

Srednja zdravstvena šola Celje 

• program Bolničar – negovalec: točke iz ocen 
101,  

• program Zdravstvena nega: točke iz ocen 130, 

• program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 122. 
 

Srednja zdravstvena šola Celje 

• program Bolničar – negovalec: točke iz ocen 114,  

• program Zdravstvena nega: točke iz ocen 126, 

• program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 120. 
 
 

I. gimnazija v Celju  

• program Gimnazija, športni oddelek: 
točke iz ocen in športnega dosežka 171. 

 

I. gimnazija v Celju  

• program Gimnazija, športni oddelek: točke iz 
ocen in športnega dosežka 169. 

 
 

Gimnazija Celje - Center 

• program Umetniška gimnazija – likovna smer: 
točke iz ocen 139, 

• program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 124, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 81. 

 

Gimnazija Celje - Center 

• program Umetniška gimnazija – likovna smer: 
točke iz ocen 129, 

• program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 113, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 98. 

 

Šolski center Velenje, Gimnazija 

• program Gimnazija, športni oddelek: točke iz 
ocen in športnega dosežka 159. 

 

Šolski center Velenje, Gimnazija 

• program Gimnazija, športni oddelek: točke iz ocen 
in športnega dosežka 155. 

 

Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, 
mehatroniko in medije 

• program Mehatronik operater: točke iz ocen 
99,  

• program Medijski tehnik: točke iz ocen 124, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 131,  

• program Tehnik mehatronike: točke iz ocen 
146, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 
155,  

• program Strojni tehnik: točke iz ocen 118. 
 

Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, 
mehatroniko in medije 

• program Mehatronik operater: točke iz ocen 113,  

• program Medijski tehnik: točke iz ocen 122, točke 
iz nacionalnih preizkusov znanja 108,  

• program Tehnik mehatronike: točke iz ocen 145,  

• program Strojni tehnik: točke iz ocen 112. 
 

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

• program Tehnik računalništva: točke iz ocen 
117,  

• program Elektrotehnik: točke iz ocen 117, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 124, 

• program Kemijski tehnik: točke iz ocen 140, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 127. 

 

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

• program Tehnik računalništva: točke iz ocen 112,  

• program Elektrotehnik: točke iz ocen 114, 

• program Kemijski tehnik: točke iz ocen 139. 
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OSTALE REGIJE  2014/15 
 

1.KROG 2.KROG 

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo 
Ljubljana 

• program Tehnik oblikovanja: točke iz 
ocen 131, točke iz nacionalnih preizkusov 
znanja 86, 

• program Fotografski tehnik: točke iz ocen 
131, 

• program Umetniška gimnazija – likovna 
smer: točke iz ocen 138. 
 

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana 

• program Tehnik oblikovanja: točke iz ocen 
125, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 
89, 

• program Fotografski tehnik: točke iz ocen 127, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 94, 

• program Umetniška gimnazija – likovna smer: 
točke iz ocen 121. 
 

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana:  

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

 

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana:  

• program Umetniška gimnazija, dramsko-gledališka 
smer: točke iz ocen 144. 

 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, 
Gimnazija in veterinarska šola  

• program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 
145, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 
127. 

 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija 
in veterinarska šola  

• program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 137. 
 

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in 
zdravstvo Ljubljana 

• program Farmacevtski tehnik: točke iz ocen 
145, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 
106,  

• program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 132,  

• program Tehnik laboratorijske medicine: 
točke iz ocen 134,  

• program Zobotehnik: točke iz ocen 142, točke 
iz nacionalnih preizkusov znanja 101. 

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo 
Ljubljana 

• program Farmacevtski tehnik: točke iz ocen 143,  

• program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 136,  

• program Tehnik laboratorijske medicine: točke iz 
ocen 141,  

• program Zobotehnik: točke iz ocen 140, točke iz 
nacionalnih preizkusov znanja 114. 

 

Biotehniška šola Maribor 

• program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 
123. 

 

Biotehniška šola Maribor 

• program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 112, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 75. 

 

 
 

ZASEBNE ŠOLE 2014/15 
 

1.KROG 2.KROG 

Zavod Sv. Frančiška Saleškega, Gimnazija 
Želimlje 

• program Gimnazija: točke iz ocen 144. 
 

 

Zavod Sv. Stanislava, Škofijska klasična 
gimnazija 

• program Gimnazija: točke iz ocen 122. 
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ŠOLSKO LETO 2013/2014 
 
SAVINJSKA REGIJA  2013/14                                       
 

1.KROG 2.KROG 

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. 
 

Srednja zdravstvena šola Celje 

• program Bolničar – negovalec: točke iz ocen 112,  

• program Zdravstvena nega: točke iz ocen 129, 

• program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 128. 
 

I. gimnazija v Celju  

• program Gimnazija, športni oddelek: točke iz 
ocen in športnega dosežka 165. 

 

I. gimnazija v Celju  

• program Gimnazija, športni oddelek: točke iz ocen 
in športnega dosežka 161. 

 

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 strojništvo, 
mehatroniko in medije, 

• program Mehatronik operater: točke iz ocen 101,  

• program Medijski tehnik: točke iz ocen 118, točke 
iz nacionalnih preizkusov znanja 107, 

• program Tehnik mehatronike: točke iz ocen 130,  

• program Strojni tehnik: točke iz ocen 106, točke iz 
nacionalnih preizkusov znanja 125. 

 
 

Šolski center Celje, Srednja šola za gradbeništvo 
in varovanje okolja, 

• program Okoljevarstveni tehnik: točke iz ocen 
119,  

 

Šolski center Celje, Srednja šola za gradbeništvo in 
varovanje okolja, 

• program Okoljevarstveni tehnik: točke iz ocen 105. 
 

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. 

 

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

• program Tehnik računalništva: točke iz ocen 114, 

• program Elektrikar: točke iz ocen 94. 
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OSTALE REGIJE 2013/14 
 

1.KROG 2.KROG 

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo 
Ljubljana 

• program Tehnik oblikovanja: točke iz ocen 
125, 

• program Fotografski tehnik: točke iz ocen 106. 
 

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo  
Ljubljana 

• program Tehnik oblikovanja: točke iz ocen 119, 

• program Fotografski tehnik: točke iz ocen 96. 
 

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana:  

• 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. 

 
 

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana:  

• program Umetniška gimnazija, dramsko-gledališka 
smer: točke iz ocen 147, 

• program Umetniška gimnazija, plesna smer, modul 
B  - sodobni ples: točke iz ocen 122. 

 
 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, 
Gimnazija in veterinarska šola  

• program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 
141. 

 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija 
in veterinarska šola  

• program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 140, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 115. 

 

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. 

 

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo 
Ljubljana 

• program Farmacevtski tehnik: točke iz ocen 146, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 108, 

• program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 136,  

• program Tehnik laboratorijske medicine: točke iz 
ocen 143, točke iz nacionalnih 
preizkusov znanja 135, 

• program Zobotehnik: točke iz ocen 140. 
 

Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše 

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

 

Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše 

• program Farmacevtski tehnik: točke iz ocen 136. 
 

 
 

ZASEBNE ŠOLE 2013/14 
 

1.KROG 2.KROG 

Zavod Sv. Frančiška Saleškega, Gimnazija 
Želimlje 

• program Gimnazija: točke iz ocen 152. 
 

/ 
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ŠOLSKO LETO 2012/2013 
 
SAVINJSKA REGIJA  2012/13                                       
 

1.KROG 2.KROG 

Gimnazija Celje Center 

• program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 131. 
 

Gimnazija Celje Center 

• program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 128. 
 

I. gimnazija v Celju  

• program Gimnazija, športni oddelek: točke iz 
ocen in športnega dosežka 172. 

 

I. gimnazija v Celju  

• program Gimnazija, športni oddelek: točke iz ocen 
in športnega dosežka 158. 

 

Srednja zdravstvena šola Celje 

• program Bolničar – negovalec: točke iz ocen 
105,  

• program Zdravstvena nega: točke iz ocen 130. 
 

Srednja zdravstvena šola Celje 

• program Bolničar – negovalec: točke iz ocen 116,  

• program Zdravstvena nega: točke iz ocen 123, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 107. 

 

Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in 
mehatroniko 

• program Mehatronik operater: točke iz ocen 
95, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 72, 

• program Medijski tehnik: točke iz ocen 137, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 81, 

• program Tehnik mehatronike: točke iz ocen 
130, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 
91. 

 

Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in 
mehatroniko 

• program Mehatronik operater: točke iz ocen 95, 

• program Medijski tehnik: točke iz ocen 135, točke 
iz nacionalnih preizkusov znanja 116, 

• program Tehnik mehatronike: točke iz ocen 127. 
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OSTALE REGIJE 2012/13 
 

1.KROG 2.KROG 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, 
Gimnazija in veterinarska šola  

• program Tehniška gimnazija: točke iz ocen 
145, 

• program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 
133. 

 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija 
in veterinarska šola  

• program Tehniška gimnazija: točke iz ocen 146, 

• program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 130. 
 

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 farmacijo, kozmetiko in zdravstvo 
Ljubljana 

• program Farmacevtski tehnik: točke iz ocen 132, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 92. 

• program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 130,  

• program Tehnik laboratorijske medicine: točke iz 
ocen 129,  

• program Zobotehnik: točke iz ocen 130. 
 

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo 
Ljubljana 

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

 

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana 

• program Tehnik oblikovanja: točke iz ocen 123. 
 

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana:  

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

 

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana:  

• program Umetniška gimnazija, dramsko-gledališka 
smer: točke iz ocen 148. 

 

 
 

ZASEBNE ŠOLE 2012/13 
 

1.KROG 2.KROG 

 
Zavod sv. Frančiška Saleškega, Gimnazija 
Želimlje 

• program Gimnazije Želimlje: točke iz ocen 
144. 

 

/ 

Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična 
gimnazija 

• program Klasična gimnazija: točke iz ocen 159. 
 

/ 
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ŠOLSKO LETO 2011/2012 
 
SAVINJSKA REGIJA  2011/12                                       
 

1.KROG 2.KROG 

Gimnazija Celje Center 

• program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 121. 
 

Gimnazija Celje - Center 

• program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 118, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 118. 

 

I. gimnazija v Celju  

• program Gimnazija, športni oddelek: točke iz 
ocen in športnega dosežka 161, točke iz 
nacionalnih preizkusov znanja 114. 

 

I. gimnazija v Celju  

• program Gimnazija, športni oddelek: točke iz ocen 
in športnega dosežka 159. 

 

• Srednja zdravstvena šola Celje 

• program Bolničar – negovalec: točke iz ocen 
98, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 55, 

• program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 116, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 87, 

• program Zdravstvena nega: točke iz ocen 131. 
 

Srednja zdravstvena šola Celje 

• program Bolničar – negovalec: točke iz ocen 108, 

• program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 116, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 110, 

• program Zdravstvena nega: točke iz ocen 127, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 119. 

 
 

Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in 
mehatroniko 

• program Medijski tehnik: točke iz ocen 132, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 117, 

• program Tehnik mehatronike: točke iz ocen 
139. 

 

Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in 
mehatroniko 

• program Medijski tehnik: točke iz ocen 129. 

• program Tehnik mehatronike: točke iz ocen 137. 
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OSTALE REGIJE 2011/12 
 
 

1.KROG 2.KROG 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, 
Gimnazija in veterinarska šola  

• program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 
132. 

 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija 
in veterinarska šola  

• program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 115. 

 

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in 
zdravstvo Ljubljana 

• program Farmacevtski tehnik: točke iz ocen 
129, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 
118, 

• program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 132, 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 91, 

• program Tehnik laboratorijske medicine: 
točke iz ocen 119, točke iz nacionalnih 
preizkusov znanja 70, 

• program Zobotehnik: točke iz ocen 138, točke 
iz nacionalnih preizkusov znanja 123. 

 

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo 
Ljubljana 

• program Farmacevtski tehnik: točke iz ocen 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 133, 

• program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 129, 

• program Tehnik laboratorijske medicine: točke iz 
ocen 124, točke iz nacionalnih preizkusov znanja
115, 

• program Zobotehnik: točke iz ocen 137, točke iz 
nacionalnih preizkusov znanja 110. 

 

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo 
Ljubljana 

• program Fotografski tehnik: točke iz ocen 137, 

• program Tehnik oblikovanja: točke iz ocen 
122. 

 

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana

• program Fotografski tehnik: točke iz ocen 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 137, 

• program Tehnik oblikovanja: točke iz ocen 
točke iz nacionalnih preizkusov znanja 123. 

 

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana:  

• program Umetniška gimnazija, dramsko-
gledališka smer: točke iz ocen 147. 

 
 

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana:  

• program Umetniška gimnazija, dramsko-gledališka 
smer: točke iz ocen 144. 

 
 

Biotehniška šola Maribor 

• program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 
118. 

 

Biotehniška šola Maribor 

• program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 115
 

 
 

 
ZASEBNE ŠOLE 2011/12 
 

1.KROG 2.KROG 

 
Zavod sv. Frančiška Saleškega, Gimnazija 
Želimlje 

• program Gimnazije Želimlje: točke iz ocen 
155. 

 

/ 

Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična 
gimnazija 

• program Klasična gimnazija: točke iz ocen 165. 
 

/ 

 
 


