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SREDNJE ŠOLE, KI BODO OMEJILE VPIS V 1. LETNIK ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018 
 
 
1. Gimnazija Franceta Prešerna Kranj za programa: 

 Gimnazija na 62 mest in 

 Ekonomska gimnazija na 61 mest; 
 

2. Šolski center Kranj na Srednji tehniški šoli za program: 

 Tehnik računalništva na 56 mest; 
 

3. Šolski center Nova Gorica, na Strojni, prometni in lesarski šoli, za program: 

 Avtoserviser na 26 mest; 
 
4. Gimnazija Nova Gorica za program: 

 Gimnazija na 95 mest; 
 
5. Šolski center Novo mesto, na Srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli, za 

programa: 

 Predšolska vzgoja na 56 mest in 

 Mizar na 26 mest; 
 
na Srednji zdravstveni in kemijski šoli za program: 

 Kozmetični tehnik na 28 mest; 
 

na Srednji strojni šoli za program: 

 Strojni tehnik na 56 mest; 
 
na Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji za program: 

 Tehnik računalništva na 56 mest; 
 

6. Gimnazija, elektro in pomorski šoli Piran za program: 

 Elektrotehnik na 31 mest; 
 

7. Srednja šola Izola za program: 

 Zdravstvena nega na 56 mest; 
 
8. Srednja tehniška šola Koper za program: 

 Frizer na 26 mest; 
 

9. Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik za program: 

 Gimnazija na 112 mest; 
 

10. Gimnazija Šiška za programa: 

 Gimnazija na 56 mest in 

 Gimnazija – športni oddelek na 72 mest; 
 

11. Gimnazija Šentvid za programa: 

 Gimnazija na 112 mest in 

 Gimnazija – športni oddelek na 36 mest; 
 



 

12. Gimnazija Bežigrad za programa: 

 Gimnazija na 220 mest in 

 Gimnazija – športni oddelek na 22 mest; 
 

13. Gimnazija Poljane za programa: 

 Gimnazija na 168 mest in 

 Klasična gimnazija na 56 mest; 
 
14. Gimnazija Ledina za program: 

 Gimnazija na 210 mest; 
 
15. Biotehniški izobraževalni center Ljubljana za programa: 

 Veterinarski tehnik na 84 mest in 

 Naravovarstveni tehnik na 28 mest; 
 
16. Srednja frizerska šola Ljubljana za program: 

 Frizer na 162 mest; 
 

17. Srednja šola tehniških strok Šiška za programe: 

 Računalnikar na 52 mest, 

 Elektrikar na 78 mest in 

 Tehnik mehatronike na 84 mest; 
 

18. Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana za programa: 

 Umetniška gimnazija – smer gledališče in film na 56 mest in 

 Predšolska vzgoja na 112 mest; 
 
19. Srednja medijska in grafična šola Ljubljana za program: 

 Medijski tehnik na 140 mest; 
 

20. Srednja šola za oblikovanje in fotografijo za programa: 

 Umetniška gimnazija – likovna smer na 56 mest in 

 Tehnik oblikovanja na 84 mest; 
 

21. Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo za programe: 

 Farmacevtski tehnik na 84 mest, 

 Kozmetični tehnik na 56 mest, 

 Zobotehnik na 56 mest in 

 Tehnik laboratorijske medicine na 28 mest; 
 
22. Srednja zdravstvena šola Ljubljana za program: 

 Bolničar - negovalec na 26 mest; 
 
23. Šolski center Ljubljana, na Srednji strojni in kemijski šoli, za programa: 

 Kemijski tehnik na 56 mest in 

 Strojni tehnik na 140 mest; 
 
24. Srednja šola za oblikovanje Maribor za programe: 

 Frizer na 104 mesta, 

 Medijski tehnik na 56 mest in 

 Tehnik oblikovanja na 56 mest; 
 
25. Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor za program: 

  Tehniška gimnazija na 31 mest; 
 
26. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor za programa: 

 Zdravstvena nega na 140 mest in 

 Kozmetični tehnik na 28 mest; 
 



 

27. Prva gimnazija Maribor za program: 

 Gimnazija na 140 mest; 
 

28. II. gimnazija Maribor za programa: 

 Gimnazija na 168 mest in 

 Gimnazija – športni oddelek na 18 mest; 
 

29. Tehniški šolski center Maribor za program: 

 Tehnik mehatronike na 31 mest; 
 
30. Srednja šola Slovenska Bistrica za program: 

 Metalurški tehnik na 31 mest; 
 

31. Srednja elektro – računalniška šola Maribor za program: 

 Računalnikar na 26 mest; 
 
32. Konservatorij za glasbo in balet Maribor za program: 

 Umetniška gimnazija – glasbena in plesna smer (celotni program) na 30 mest; 
 
33. Srednja zdravstvena šola Murska Sobota za program: 

 Kozmetični tehnik na 28 mest; 
 
34. Srednja zdravstvena šola Celje za programe: 

 Kozmetični tehnik na 56 mest, 

 Zdravstvena nega na 140 mest in 

 Bolničar – negovalec na 52 mest; 
 

35. Gimnazija Celje – Center za programe: 

 Predšolska vzgoja na 84 mest, 

 Umetniška gimnazija – likovna smer na 28 mest in 

 Gimnazija na 112 mest; 
 

36. I. gimnazija v Celju za program: 

 Gimnazija na 140 mest; 
 
37. Šolski center Celje, na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije, za 

programe: 

 Medijski tehnik na 56 mest, 

 Tehnik mehatronike na 28 mest in 

 Mehatronik operater na 26 mest; 
 
na Srednji šoli za kemijo, elektrotehniko in računalništvo za programe: 

 Tehnik računalništva na 56 mest, 

 Elektrotehnik na 56 mest in 

 Kemijski tehnik na 30 mest; 
 

na Srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko za programa: 

 Frizer na 78 mest in 

 Avtoserviser na 52 mest; 
 
38. Šolski center Velenje, na Elektro in računalniški šoli za program: 

 Tehnik računalništva na 56 mest; 
 
39. Ekonomska in trgovska šola Brežice za program: 

 Predšolska vzgoja na 31 mest. 
 

 
 



 

Vpis novincev v 1. letnik srednje šole za šolsko leto 2017/2018 bosta omejili tudi dve zasebni 
šoli, in sicer: 
                                
40. Zavod Sv. Frančiška Saleškega, Gimnazija Želimlje za program: 

 Gimnazija na 56 mest; 
 
41. Zavod Sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija za program: 

 Gimnazija na 160 mest.  
 
 

 
 
 

 


