
 
 

 

ŠOLSKI CENTER CELJE 
Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije 
 
 
 
 

INFORMACIJE ZA DIJAKE ZAKLJUČNIH LETNIKOV POKLICNIH PROGRAMOV 
 
 
 
Spoštovani dijaki! 
 
Pred vami je pomembna odločitev - Kam po končani poklicni šoli?  Da bi vam olajšala odločitev, vam 
posredujem nekaj osnovnih podatkov. 
 
Po končani poklicni šoli imate več možnosti, in sicer: 

 zaposlitev 
 nadaljevanje izobraževanja – PTI 
 druge možnosti izobraževanja 

 
 
ZAPOSLITEV 
 
Dijaki zaključnih letnikov imate status dijaka do 30.  9.  2022. Po tem datumu se morate, če ne nadaljujete 
izobraževanja, oglasiti na Zavodu za zaposlovanje, kjer boste dobili informacije o prijavi v evidenco zavoda, 
o predstavitvi na trgu dela ter možnosti iskanja zaposlitve doma in v tujini. 
 
 
NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA –  PTI 
 
Nekateri se boste odločili za nadaljnje šolanje v programih poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI), kar 
pomeni, da boste morali v mesecu maju napraviti prvi korak, in sicer se prijaviti za vpis na izbrani srednji 
šoli. 
Da bo odločitev pravilna je dobro, da v tem času zberete čim več informacij.  
 
Informacije, ki  vam bodo v pomoč pri odločitvah, lahko dobite pri: 
 

o pri šolski svetovalni službi -  informacije, svetovanje in usmerjanje, testi poklicnih interesov, 
zloženke šol, štipendije; 

o na spletni strani naše šole (rubrika Dijaki in starši – karierna orientacija); 
o na spletnih straneh drugih srednjih šol  

 
 
Kam se lahko vpišete?  
Dijaki, ki končujete srednje poklicno izobraževanje (3 leta) po programih oblikovalec kovin – orodjar, 
inštalater strojnih inštalacij in mehatronik operater imate možnost vpisa v naslednje programe PTI: 
 
 POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (PTI) 

POKLICNO 
IZOBRAŽEVANJE 

Tehnik 
računalništva 

Elektro 
tehnik 

Geotehnik Grafični 
tehnik 

Logistični 
tehnik 

Strojni 
tehnik 

Živilsko 
prehranski  
tehnik 

 Tehnik     
 mehatronike 

Instalater 
strojnih 
instalacij 

  X X X X X X 

Oblikovalec kovin - 
orodjar 

  X X X X X X 

Mehatronik operater  X X X X X X X X 

 
 
 
 
 



 
Ključne točke prijavno-vpisnega postopka: 
 

 prijavnico za vpis v srednjo šolo kupite v knjigarni (obr. DZS 1,20), 
 prijavnico potrdite pri svetovalni delavki P. Kunst v D-29, le če jo boste oddali na drugo srednjo šolo, 
 izpolnjeno prijavnico posredujete izbrani srednji šoli do 17. 5. 2022, 
 20. 5. 2022 bo na spletni strani www.mss.gov.si objavljeno stanje prijav in še prosta mesta, 
 20. 5. - 6. 6. 2022 je možen prenos prijav na drugo srednjo šolo, 
 v primeru omejitve vpisa boste obveščeni po pošti do 18. 6. 2022, 
 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. 

 

 
 

DRUGE MOŽNOSTI IZOBRAŽEVANJA  
 
Izobraževanje ob delu 
Dijaki se lahko v programih poklicno-tehniškega izobraževanja šolate tudi preko Izobraževanja odraslih na 
Šolskem centru Celje ali na Ljudskih univerzah. Izobraževanje poteka v popoldanskem času in je plačljivo. 
Vpis poteka v mesecu septembru. O izobraževanju na ŠC Celje dobite več informacij pri g. Kešetu, ki je 
dosegljiv na tel. št. 03 428 58 28.  
 
 
ZAPOSLITEV (3 leta) in opravljanje mojstrskega ali delovodskega izpita 
Dijaki se lahko po treh letih delovnih izkušenj in opravljenim mojstrskim ali delovodskim izpitom ter 
opravljenim izpitom iz slovenščine, matematike ali tujega jezika, vpišete na višje strokovne šole. Torej lahko 
dijaki z delovnimi izkušnjami ter opravljenimi nekaterimi dodatnimi izpiti pridobite V. raven izobrazbe. 
 
 
Maturitetni tečaj 
Maturitetni tečaj je enoletno izobraževanje, s katerim si lahko dijaki pridobite možnost opravljanja splošne 

mature. Tečaj traja eno šolsko leto. Šolanje je redno ali izredno. Razpis maturitetnih tečajev bo objavljen v 
Razpisu za vpis v srednješolsko izobraževanje. Prijave je potrebno oddati v septembru. Tečaj izvaja Srednja 
ekonomska šola Celje. Dijak, ki je dopolnil 21 let lahko pristopi k splošni maturi brez opravljenega 
maturitetnega tečaja. 
 
 
Informacije lahko dobite tudi v Razpisu za vpis v šolsko leto 2022/2023, ki ga od februarja dalje lahko 
pregledate na spletni strani http://www.mss.gov.si.  
 
Za vse dodatne informacije pa mi lahko pišete na pera.kunst@sc-celje.si ali pokličete na 03 428 58 49. 
 
 
Pred vami so torej pomembne odločitve. Poklicno-tehniško izobraževanje je zahtevno, zato vas prosim, da dobro 
razmislite o predstavljenih možnostih, o vaših željah in sposobnostih ter skupaj s starši sprejmete odločitev o 
nadaljnji poklicni poti. 
 
 

Šolska svetovalna delavka                                                                                                                 
Pera Kunst 

http://www.mss.gov.si/
http://www.mss.gov.si/
mailto:pera.kunst@sc-celje.si


SAVINJSKA REGIJA 

Vzgojno izobraževalni zavod Program 
Naziv strokovne izobrazbe 

Predvideno 

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 Živilsko prehranski tehnik Živilsko prehranski tehnik 28 

    

Šolski center Velenje 

Trg mladosti 3  
   

   

    

Elektro in računalniška šola Elektrotehnik Elektrotehnik 28 

    

Šola za strojništvo, geotehniko in okolje Strojni tehnik Strojni tehnik 28 

 Avtoservisni tehnik Avtoservisni tehnik 28 

 Geotehnik Geotehnik 28 

 

POSAVSKA REGIJA 

Vzgojno izobraževalni zavod Program 
Naziv strokovne izobrazbe 

Predvideno 

št. mest za 

novince 

Šolski center Krško - Sevnica 

Cesta krških žrtev 131  
   

   

Srednja poklicna in strokovna šola Elektrotehnik Elektrotehnik 28 

Krško Strojni tehnik  Strojni tehnik 28 

    

PODRAVSKA REGIJA 

Vzgojno izobraževalni zavod Program Naziv strokovne izobrazbe 

Predvideno 

št. mest za 

novince 

    

Srednja elektro-računalniška šola 

Maribor 

Smetanova ul. 6 
 

Tehnik računalništva 

Elektrotehnik 

 

Tehnik računalništva 

Elektrotehnik 

28 

28 

Tehniški šolski center Maribor    

Zolajeva ul. 12    

 Avtoservisni tehnik Avtoservisni tehnik 28 

Srednja strojna šola Strojni tehnik Strojni tehnik 28 

    

Šolski center Ptuj    

Volkmerjeva  c. 19    

    

Elektro in računalniška šola Elektrotehnik Elektrotehnik 28 

    

Strojna šola Avtoservisni tehnik Avtoservisni tehnik 28 

 Strojni tehnik Strojni tehnik 28 

    

OSREDNJESLOVENSKA REGIJA 

Vzgojno izobraževalni zavod Program Naziv strokovne izobrazbe 

Predvideno 

št. mest za 

novince 

Strokovni izobraževalni center Ljubljana     

    

Ptujska ul. 6 Avtoservisni tehnik Avtoservisni tehnik 56 

Srednja poklicna in strokovna šola Logistični tehnik Logistični tehnik 56 

Bežigrad Strojni tehnik Strojni tehnik 28 

 Tehnik mehatronike Tehnik mehatronike 28 

    

Srednja šola Domžale 

Cesta talcev 12 

 

 

 

 

 

 

Poklicna in strokovna šola Strojni tehnik Strojni tehnik 28 

    

Srednja šola tehniških strok Šiška 

Ljubljana, Litostrojska c. 51 

Elektrotehnik Elektrotehnik 56 

Tehnik računalništva Tehnik računalništva 28 

   

   

   

 


