
 
Šolski center Celje 
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Celje, 11. 6. 2021 
 
 
 
 
 
 

DATUMI VPISA NOVINCEV V IZOBRAŽEVALNE PROGRAME  
SREDNJE ŠOLE ZA STROJNIŠTVO, MEHATRONIKO IN MEDIJE  

za šolsko leto 2021/2022 
 
 

Vsi kandidati prijavljeni na izobraževalne programe naše šole so dobili točne informacije glede vpisa po navadni pošti.  
Lepo prosimo, če se držite napisanega v poslanem dopisu. 
 
 
DATUMI VPISA in SPREJEM DOKUMENTOV: 
 

 17. 6. 2021, v telovadnici na lokaciji Lava se bodo vpisali:  
9.00-10.00 učenci, ki so se prijavili v izobraževalni program oblikovalec kovin – orodjar, 
10.00-11.30 učenci, ki so se prijavili v izobraževalni program inštalater strojnih inštalacij, 
11.30–13.00 učenci, ki so sodelovali v omejitvenem postopku za program mehatronik operater in so sprejeti v 1. krogu. 

 
 

 18. 6. 2021, v telovadnici na lokaciji Lava se bodo vpisali:  
9.00-10.30 učenci, ki so sodelovali v omejitvenem postopku za program tehnik mehatronike in so sprejeti v 1. krogu, 
10.30-12.30 učenci, ki so sodelovali v omejitvenem postopku za program strojni tehnik in so sprejeti v 1. krogu. 

 
 

 21. 6. 2021, v telovadnici na lokaciji Lava se bodo vpisali:  
9.00-13.00 učenci, ki so sodelovali v omejitvenem postopku za program medijski tehnik in so sprejeti v 1. krogu. 
 
 

 22. 6. 2021, 10.30-13.00, v telovadnici na lokaciji Lava:  
-     sprejem dokumentov za dijake, ki so se prijavili v program strojni tehnik – PTI in tehnik mehatronike – PTI, 
-     vpis dijakov, ki so zaključili nižje poklicno izobraževanje in nadaljujejo v srednjem poklicnem izobraževanju. 

 
 

 29. 6. 2021, v telovadnici na lokaciji Lava se bodo vpisali: 
10.00-10.30 učenci, ki so sprejeti v 2. krogu izbirnega postopka v program strojni tehnik, 
10.30-11.00 učenci, ki so sprejeti v 2. krogu izbirnega postopka v program mehatronik operater, 
11.00-11.30 učenci, ki so sprejeti v 2. krogu izbirnega postopka v program tehnik mehatronike, 
11.30-12.00 učenci, ki so sprejeti v 2. krogu izbirnega postopka v program medijski tehnik, 
 

 12.00-13.00 učenci, ki so se prijavili v izobraževalmni program pomočnik v tehnoloških procesih. 
 
 

 30. 6. 2021, v telovadnici na lokaciji Lava se bodo vpisali: 
9.00-10.00 dijaki, ki so sprejeti v izobraževalni program tehnik mehatronike – PTI, 
10.00-11.00 dijaki, ki so sprejeti v izobraževalni program strojni tehnik – PTI. 

 
 
 
Pera Kunst 
šolska svetovalna delavka 

 
 


