
SPODNJE MEJE IZBIRNEGA POSTOPKA  
NA ŠOLAH Z OMEJITVIJO VPISA 

 
 
ŠOLSKO LETO 2019/20 
 
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 NPZ 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 NPZ 
130 

 program Gimnazija – likovna smer: točke iz ocen 123 

 program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 137, točke 
iz NPZ 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 NPZ 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 

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 Tehnik računalništva: točke iz ocen 128, 
točke iz NPZ 119 

 program Elektrikar: točke iz ocen 97 

 program Elektrotehnik: točke iz ocen 115 

 program Kemijski tehnik: točke iz ocen 144 

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

 program Tehnik računalništva: točke iz ocen 120, 

točke iz NPZ 88 

 program Elektrikar: točke iz ocen 99 

 program Elektrotehnik: točke iz ocen 111 

 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, 
točke iz NPZ 96 

Šolski center Velenje, Gimnazija 

 program Tehnik računalništva: točke iz ocen 110, 
točke iz NPZ 113 

Šolski center Velenje, Gimnazija 

 program Tehnik računalništva: točke iz ocen 109, 
točke iz NPZ 90 

 
 
 
 
 
 
 



SPODNJE MEJE IZBIRNEGA POSTOPKA  
NA ŠOLAH Z OMEJITVIJO VPISA 

 
 
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 
 

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 

I. gimnazija v Celju 
/ 
 

I. gimnazija v Celju 

 program Klasična gimnazija: točke iz ocen 134 
 

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 instalacij: 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 121; točke iz 
nacionalnih preizkusov znanja 108 

 program Mehatronik operater: točke iz ocen 108 

 program Inštalater strojnih instalacij: točke iz ocen 
97 

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

 program Elektrikar: točke iz ocen 112 

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 in športnih dosežkov 163 

Šolski center Velenje, Gimnazija 

 program Gimnazija – športni oddelek: točke iz 
ocen in športnih dosežkov 161 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPODNJE MEJE IZBIRNEGA POSTOPKA  
NA ŠOLAH Z OMEJITVIJO VPISA 

 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPODNJE MEJE IZBIRNEGA POSTOPKA  
NA ŠOLAH Z OMEJITVIJO VPISA 

 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPODNJE MEJE IZBIRNEGA POSTOPKA  
NA ŠOLAH Z OMEJITVIJO VPISA 

 
 
 
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. 

 

 
 
 
 
 
 



SPODNJE MEJE IZBIRNEGA POSTOPKA  
NA ŠOLAH Z OMEJITVIJO VPISA 

 
 
 
 
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, 

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. 
 



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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPODNJE MEJE IZBIRNEGA POSTOPKA  
NA ŠOLAH Z OMEJITVIJO VPISA 

 
 

 
 
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. 
 

 

 
 
 
 
 
 



SPODNJE MEJE IZBIRNEGA POSTOPKA  
NA ŠOLAH Z OMEJITVIJO VPISA 

 
 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPODNJE MEJE IZBIRNEGA POSTOPKA  
NA ŠOLAH Z OMEJITVIJO VPISA 

 
 
 
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. 

 

 
 
 
 
 

 

 


