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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. 
 

 


