
 
 

 
 
Datum: 6. 7. 2020 
 
SPODNJE MEJE 1. KROGA IZBIRNEGA POSTOPKA NA ŠOLAH Z OMEJITVIJO 
VPISA V ŠOLSKO LETO 2020/2021 
 
 
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, pridobljenih iz zaključnih ocen iz 7., 8. in 9. razreda 
osnovne šole pri predmetih slovenščina (italijanščina oziroma madžarščina kot 
materni jezik), matematika in prvi tuj jezik, so objavljene tudi te točke (slednjih je 
možno največ 45 točk).  

 
 

GORENJSKA REGIJA 
 
Gimnazija Franceta Prešerna Kranj 

• program Gimnazija: točke iz ocen 143, točke iz ocen treh predmetov 38, 
• program Ekonomska gimnazija: točke iz ocen 131,  
• program Ekonomska gimnazija – športni oddelek: točke iz ocen in športnih 

dosežkov 145; 
 
Šolski center Kranj, Srednja tehniška šola 

• program Tehnik računalništva: točke iz ocen 107, 
• program Tehniška gimnazija: točke iz ocen 133, 
• program Tehnik mehatronike: točke iz ocen 109, točke iz ocen treh 

predmetov 26, 
• program Računalnikar, točke iz ocen 90; 

 
Srednja šola Jesenice 

• program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 109, točke iz ocen treh 
predmetov 26; 

 
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica 

• program Medijski tehnik: točke iz ocen 110, točke iz ocen treh predmetov 
23. 
 

JUGOVZHODNA REGIJA 
 
Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija 

• program Tehniška gimnazija: točke iz ocen 144, točke iz ocen treh 
predmetov 38, 

• program Računalnikar: točke iz ocen 91, točke iz ocen treh predmetov 22. 
 

 

OBALNO - KRAŠKA REGIJA 
 
Gimnazija Koper 

• program Gimnazija (SI): točke iz ocen 152, 



 

• program Gimnazija – športni oddelek (SI): točke iz ocen in športnih 
dosežkov 170; 

 
Srednja tehniška šola Koper 

• program Frizer (SI): točke iz ocen 97, 
• program Avtoserviser (SI): točke iz ocen 99; 

 
Srednja šola Izola 

• program Kozmetični tehnik (SI): točke iz ocen 112,  
• program Predšolska vzgoja (SI): točke iz ocen 110, točke iz ocen treh 

predmetov 22, 
• program Zdravstvena nega (SI): točke iz ocen 91, točke iz ocen treh 

predmetov 20; 
 
Šolski center Srečka Kosovela Sežana 

• program Aranžerski tehnik: točke iz ocen 113. 
 

PRIMORSKO- NOTRANJSKA REGIJA 
 
Šolski center Postojna Gimnazija Ilirska Bistrica 

• program Tehnik računalništva: točke iz ocen 109, točke iz ocen treh 
predmetov 29. 

 
 

OSREDNJESLOVENSKA REGIJA                                           
 
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola  

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

• program Tehniška gimnazija: točke iz ocen 151, točke iz ocen treh 
predmetov 36; 
 

Elektrotehniško – računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana  
• program Tehnik računalništva: točke iz ocen 136, točke iz ocen treh 

predmetov 33, 
• program Elektrotehnik: točke iz ocen 120, 
• program Tehniška gimnazija: točke iz ocen 128; 

 
Ekonomska šola Ljubljana 

• program Ekonomska gimnazija: točke iz ocen 126, 
• program Ekonomski tehnik: točke iz ocen 119; 

 
Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik 

• Predšolska vzgoja: točke iz ocen 120, točke iz ocen treh predmetov 25; 
 
Gimnazija Šentvid 

• program Gimnazija: točke iz ocen 142, 
• program Gimnazija - športni oddelek: točke iz ocen in športnih dosežkov 

165; 
 
 



 

Gimnazija Poljane 
• program Gimnazija: točke iz ocen 162, 
• program Klasična gimnazija: točke iz ocen 157, točke iz ocen treh 

predmetov 38; 
 

Gimnazija Šiška 
• program Gimnazija: točke iz ocen 149, točke iz ocen treh predmetov 36, 
• program Gimnazija - športni oddelek: točke iz ocen in športnih dosežkov 

164; 
 
Gimnazija Bežigrad 

• program Gimnazija: točke iz ocen 171, točke iz ocen treh predmetov 42; 
 
Gimnazija Moste 

• program Gimnazija: točke iz ocen 127; 
 
Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana 

• program Gimnazija: točke iz ocen 125, točke iz ocen treh predmetov 26; 
 

Srednja medijska in grafična šola Ljubljana 
• program Medijski tehnik: točke iz ocen 111; 
 

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana 
• program Farmacevtski tehnik: točke iz ocen 136,   
• program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 141, 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; 

 
Srednja šola tehniških strok Šiška 

• program Računalnikar: točke iz ocen 108, točke iz ocen treh predmetov 30, 
• program Tehnik mehatronike: točke iz ocen 127, točke iz ocen treh 

predmetov 29; 
 
Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška 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, 
• program Gimnazija: točke iz ocen 143, 
• program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 121; 

 
Srednja frizerska šola Ljubljana 

• program Frizer: točke iz ocen 100, točke iz ocen treh predmetov 21; 
 
Srednja šola za oblikovanje in fotografijo 

• program Tehnik oblikovanja:  točke iz ocen 137, 
• program Fotografski tehnik: točke iz ocen 131; 

 
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije 

• program Ekonomski tehnik:  točke iz ocen 112, točke iz ocen treh 
predmetov 25; 

 
 
 



 

Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana 
• program Gradbeni tehnik:  točke iz ocen 99, točke iz ocen treh predmetov 

21; 
 
Srednja ekonomska šola Ljubljana 

• program Ekonomski tehnik:  točke iz ocen 108. 
 

 

PODRAVSKA REGIJA                                           
 
Prva gimnazija Maribor 

• program Gimnazija: točke iz ocen 159; 
 
II. gimnazija Maribor 

• program Gimnazija: točke iz ocen 169; 
 

III. gimnazija Maribor 
• program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 130, 
• program Gimnazija – športni oddelek: točke iz ocen in športnih dosežkov 

170, 
• program Gimnazija: točke iz ocen 133; 

 
Srednja šola za oblikovanje Maribor 

• program Medijski tehnik: točke iz ocen 133,  
• program Tehnik oblikovanja: točke iz ocen 130, 
• program Frizer: točke iz ocen 108; 

 
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor 

• program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 145, 
• program Zdravstvena nega: točke iz ocen 124; 

 
Srednja elektro – računalniška šola Maribor 

• program Računalnikar: točke iz ocen 115, 
• program Elektrikar: točke iz ocen 98, točke iz ocen treh predmetov 25, 
• program Tehnik računalništva: točke iz ocen 132. 

 
 

POMURSKA REGIJA                                           
 
Srednja zdravstvena šola Murska Sobota 

• program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 101; 
 
Gimnazija Murska Sobota 

• program Gimnazija – športni oddelek: točke iz ocen in športnih dosežkov 
160. 

 
 
 
 



 

SAVINJSKA REGIJA                                           
 
Gimnazija Celje - Center 

• program Umetniška gimnazija – likovna smer: točke iz ocen 147, točke iz 
ocen treh predmetov 38, 

• program Gimnazija: točke iz ocen 162, točke iz ocen treh predmetov 37, 
• program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 141; 

 
Srednja zdravstvena šola Celje 

• program Kozmetični tehnik: točke iz ocen 123, 
• program Zdravstvena nega: točke iz ocen 117; 

 
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; 
 
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 kemijo, elektrotehniko in računalništvo 

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

• program Elektrotehnik: točke iz ocen 111,  
• program Elektrikar: točke iz ocen 93; 

 
Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola 

• program Tehnik mehatronike: točke iz ocen 107. 
 
 

POSAVSKA REGIJA                                           
 
Ekonomska in trgovska šola Brežice 

• program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 103. 
 
 
DODATNA INFORMACIJA 
 
Srednja šola za oblikovanje in fotografijo na programu Umetniška gimnazija – likovna 
smer, na katerem je na 56 razpisanih mest prejela 59 prijav, vpisa ni omejevala, pač 
pa je sprejela vse prijavljene kandidate, saj ne predvideva ponavljalcev. Zaradi 
naknadne odjave enega kandidata tudi Šolski center Velenje, Gimnazija, na programu 
Umetniška gimnazija-glasbena smer, petje-inštrument (vzporedno 
izobraževanje), na katerem je na 12 razpisanih mest prvotno prejel 13 prijav, prav 
tako ni omejeval vpisa, pač pa je sprejel vseh preostalih 12 prijavljenih kandidatov, ki 
so do prvega kroga izbirnega postopka izpolnjevali vpisne pogoje.  
 


