
 

 
 

 

Šolski center Celje 
Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije 

 
 

 
 

 

 
 

NADALJEVANJE ŠOLANJA V PROGRAMIH  
POKLICNO-TEHNIŠKEGA  IZOBRAŽEVANJA (PTI)  

 
Dijaki, ki končujete srednje poklicno izobraževanje (3 leta) po programih inštalater strojnih inštalacij, klepar-krovec, 

mehatronik operater, oblikovalec kovin - orodjar imate možnost vpisa v naslednje programe PTI izobraževanja: 

 
 POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (PTI) 

SREDNJE 

POKLICNO 
IZOBRAŽEVANJE 

Tehnik 

računalništva 

Elektro 

tehnik 

Geotehnik Grafični 

tehnik 

Logistični 

tehnik 

Strojni 

tehnik 

Živilsko 

prehranski  
tehnik 

 Tehnik     

 mehatronike 

Inštalater 
strojnih 
inštalacij 

  X X X X X X 

Klepar-krovec   X  X X   

Mehatronik operater X X X X X X X X 

Oblikovalec kovin - 
orodjar 

  X X X X X X 

 

Trajanje izobraževanja: 2 leti 
Zaključek izobraževanja: poklicna matura 

Možnosti nadaljevanja izobraževanja: višje in visoke strokovne šole, univerzitetni programi  

                                                             (poklicna matura + opravljanje dodatnega maturitetnega predmeta)  
 

 
PRIJAVA: 

 prijavnico za vpis v 1. letnik poklicno-tehniškega izobraževanja kupite v knjigarni (obrazec DZS 1,20), 
 prijavnico potrdite pri svetovalni delavki P. Kunst v D-29, 

 izpolnjeno prijavnico posredujete izbrani srednji šoli do 19. 5. 2017, 

 26. 5. 2017 bo na spletni strani www.mss.gov.si objavljeno stanje prijav in še prosta mesta, 
 26. 5. - 13. 6. 2017 je možen prenos prijav na drugo srednjo šolo, 

 v primeru omejitve vpisa boste obveščeni do 4. 7. 2017, 
 merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:  

- učni uspeh iz SLO, MA in splošni učni uspeh v 1., 2., 3. letniku in    

- učni uspeh iz SLO, strokovnega predmeta in splošnega uspeha pri zaključnem izpitu srednjega     
  poklicnega izobraževanja. 

 
VPIS: O datumih vpisa in dokazilih, ki ji je potrebno predložiti ob vpisu, boste obveščeni pisno na dom.  

 

POSEBNOSTI: V program avtoservisni tehnik - PTI se lahko vpišejo dijaki, ki so pridobili enega od zgoraj 
naštetih poklicev in imajo najmanj triletne delovne izkušnje v avtoremontni dejavnosti.  

V PTI program elektrotehnik in tehnik računalništva pa direktno tisti, ki so pridobili poklic mehatronik operater, 
vsi ostali pa s triletnimi delovnimi izkušnjami v elektro oziroma računalniški dejavnosti.  

Program grafični tehnik – PTI se izvaja le kot izredno izobraževanje. 
 

 

 
 

Vse podrobnejše informacije dobite v Razpisu za vpis v šolsko leto 2017/2018, ki bo od februarja dostopen na 
spletni strani http://www.mss.gov.si.  

Svetovalno delavko P. Kunst lahko pokličete na tel. št. 03 428 58 49. 
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SAVINJSKA REGIJA 

Vzgojno izobraževalni zavod Program Naziv strokovne izobrazbe 
Predviden
o št. mest 
za novince 

    

Šolski center Celje  
Pot na Lavo 22 

   

   
    
Srednja šola za strojništvo, 
mehatroniko in medije 

Strojni tehnik  Strojni tehnik 28 

Tehnik mehatronike Tehnik mehatronike 28 
    
Srednja šola za storitvene dejavnosti 
in logistiko 
Ljubljanska c. 17  

Avtoservisni tehnik Avtoservisni tehnik 28 

    

Šolski center Šentjur 
Cesta na kmetijsko šolo 9 

   

   
Srednja poklicna in strokovna šola Kmetijsko-podjetniški tehnik Kmetijsko-podjetniški tehnik 28 
 Živilsko prehranski tehnik Živilsko prehranski tehnik 28 
    

Šolski center Velenje 
Trg mladosti 3  

   

   
    
Elektro in računalniška šola Elektrotehnik Elektrotehnik 28 
    
Strojna šola Strojni tehnik Strojni tehnik 28 
 Avtoservisni tehnik Avtoservisni tehnik 28 
    
    
 
Rudarska šola 
 

 
Geotehnik 

 
Geotehnik 

 
28 

 
SPODNJEPOSAVSKA REGIJA 
    

Šolski center Krško - Sevnica 
Cesta krških žrtev 131  

   
   

Srednja poklicna in strokovna šola Elektrotehnik Elektrotehnik 28 
Krško Strojni tehnik  Strojni tehnik 28 
    

 
ZASAVSKA REGIJA 

Srednja tehniška in poklicna šola 
Trbovlje 
Šuštarjeva kolonija 7a 

Strojni tehnik Strojni tehnik 28 

   

    

 
OSREDNJESLOVENSKA REGIJA 
 
Srednja šola tehniških strok Šiška 
Ljubljana, Litostrojska c. 51 

   

 Tehnik računalništva Tehnik računalništva 28 

Srednja poklicna in strokovna šola    
Bežigrad-Ljubljana    
Ptujska ul. 6    
    
 Logistični tehnik Logistični tehnik 28 

 
PODRAVSKA REGIJA 

Srednja elektro-računalniška šola 
Maribor 
Smetanova ul. 6 
 

Tehnik računalništva Tehnik računalništva 28 

 


