
NADALJEVANJE ŠOLANJA V PROGRAMIH  

POKLICNO-TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA (PTI) 

 
 

INFORMACIJE ZA DIJAKE SPI 
zidar,  tesar, pečar-polagalec keramičnih oblog,  

izvajalec suhomontažne gradnje   

 
 
Dijaki, ki končujete srednje poklicno izobraževanje (3-letni program) po programih zidar, tesar, pečar-polagalec 
keramičnih oblog, izvajalec suhomontažne gradnje imate možnost vpisa v naslednje programe poklicno-
tehniškega izobraževanja (PTI): 
 

IZOBRAŽEVALNI 
PROGRAM 

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE 

GEOTEHNIK 
GRADBENI 

TEHNIK 
LOGISTIČNI 

TEHNIK 
USTVARJALEC 

MODNIH OBLAČIL 
LESARSKI 
TEHNIK** 

Pečar – polagalec 
keramičnih oblog 

  X X X X 

Izvajalec 
suhomontažne 
gradnje 

X X X X X 

Tesar X X X X X 

Zidar X X X X X 

  ** Lesarski tehnik: pridobljen naziv srednje poklicne izobrazbe: mizar, tapetnik ali drugi naziv srednje poklicne 
izobrazbe z najmanj tremi leti delovnih izkušenj na področju lesarstva. 
 
Trajanje izobraževanja: 2 leti 
 

Zaključek izobraževanja: poklicna matura 
 

Možnosti nadaljevanja izobraževanja:  višje in visoke strokovne šole; z dodatnim maturitetnim predmetom (poklicna  
                                                                        matura + dodatni 5. predmet)  splošne mature pa na univerzitetnih študijskih  
                                                                               programih, ki tako možnost dopuščajo. 
                                                                        

INFORMATIVNI DAN: 
- v petek, 11. februarja 2022, ob 9. in 15. uri, ter 
- v soboto, 12. februarja 2022, ob 9. uri. 

 

PRIJAVA: 
▪ S prijavnico z oznako MŠŠ-2-1,20/08 za vpis v 1. letnik srednjega izobraževanja, ki je na voljo na spletnih 

straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (PRIJAVA ) ali v knjigarnah (DZS 1,20 ).  
Prijava mora biti potrjena z žigom srednje šole, ki jo obiskujete. Potrdite jo pri svetovalni delavki na vaši 

šoli; 
Vsak kandidat odda samo eno izpolnjeno prijavnico; 
Izpolnjeno prijavnico posredujete izbrani srednji šoli do 17. 5. 2022; 

 
▪ *Ob prijavi za vpis je potrebno za program geotehnik priložiti zdravniško potrdilo s katerim kandidat 

dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu (zdrava hrbtenica, dober vid in sluh); 
 

▪ 20. 5. 2022 bo na spletni strani  https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/  objavljeno stanje prijav; 
 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/pdf/obrazci/Prijava_vpis_srednje.pdf
https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/


NADALJEVANJE ŠOLANJA V PROGRAMIH  

POKLICNO-TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA (PTI) 

 
 

▪ Od 20. 5. do 6. 6. 2022 je možen prenos prijav na drugo srednjo šolo zaradi spremembe namere ali drugih 
razlogov ne glede na število že prejetih prijav;  
Če ne bo dovolj prijavljenih kandidatov, bo srednja šola pred koncem roka za prenos prijav obvestila 
kandidate, da  v šolskem letu 2022/2023 izobraževanja po tem programu ne bo organizirala; 

 

• V primeru omejitve vpisa boste obveščeni s strani šole najpozneje do 24. 6. 2022. 
 
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:  
▪ učni uspeh iz SLO, MA in splošni učni uspeh v 1., 2., 3. letniku (45 točk) in    
▪ učni uspeh iz SLO, strokovnega predmeta in splošni uspeh pri  zaključnem izpitu srednjega                 

poklicnega izobraževanja (15 točk) 
 

VPIS: 

• Vpis in izbira kandidatov, ki so se prijavili do 17. 5. 2022 bosta potekali na šolah do 1. 7. 2022. 

• Šole, ki bodo imele po 1. 7. 2022 še prosta mesta, bodo sprejemale prijave oz. vpisovale do zasedbe 
prostih mest, vendar najkasneje do 31. 8. 2022; 

• O datumu vpisa in dokazilih, ki ji je potrebno predložiti ob vpisu, boste obveščeni pisno na dom.  
 

Vse pomembne informacije v zvezi s prijavno-vpisnim postopkom najdete v 
Razpisu za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2022 2023, 

ki je objavljen na spletni strani 
https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ 

 
NASLOVI SREDNJIH ŠOL 
 

Gradbeni 
tehnik 

PODRAVSKA REGIJA 
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor 
Smetanova ulica 35, 2000 Maribor 

28 mest 
 

OSREDNJESLOVENSKA 
REGIJA    

Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena   
šola Ljubljana 
Dunajska cesta 102, 1000 Ljubljana   

28 mest 

GORENJSKA REGIJA       
Šolski center Kranj 
Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola 
Cesta Staneta Žagarja 33, 4000 Kranj 

28 mest 
 

Logistični 
tehnik 

OSREDNJESLOVENSKA 
REGIJA    

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad – 
Ljubljana 
Ptujska ul. 6, 1000 Ljubljana 

56 mest 

Geotehnik SAVINJSKA REGIJA 
Šolski center Velenje, Šola za strojništvo, 
geotehniko in okolje, Trg mladosti 3, Velenje 

28 mest 

Ustvarjalec 
modnih 
oblačil 

SAVINJSKA REGIJA 
Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko 
Ljubljanska c. 17, 3000 CELJE 28 mest 

 

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/
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BIVANJE V DIJAŠKEM DOMU 
 

• INFORMATIVNI DAN – 11. in 12. 2. 2022, bo tudi letos potekal na spletu. Kandidatom svetujemo, da 
si podrobno pogledajo spletne strani dijaških domov, v katere se želijo vpisati. Povezava do njihovih 
spletnih strani bo na voljo tudi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na 

naslovu: https://www.gov.si/teme/dijaski-domovi/ 

 

• PRIJAVA – do 4. aprila 2022 - prijavnica za sprejem v dijaški dom (Obr. PSDD-MŠŠ-1/07) je objavljena 
na spletnih straneh portala gov.si in e-uprava (prijavnica). 

• Vsak kandidat se lahko prijavi samo za en dijaški dom, v katerem želi bivati. Kandidati lahko prijave 
prenesejo v drug dijaški dom 25. aprila 2022, Do tega roka lahko prvo prijavo oddajo tudi kandidati, ki 
bi zaradi zaradi prenosa prijave v drugo srednjo šolo želeli bivati v dijaškem domu. 

 
• OBVESTILO o morebitnih omejitvah oziroma nadaljnjih postopkih za vpis - do 27. maja 2022 (objava 

na spletnih straneh ministrstva in dijaških domov). 
  

• VPIS v DD 

o brez omejitve vpisa: od 16. junija 2022 do 21. junija 2022 oz. 1. julija 2022 za kandidate, ki se 
bodo vpisali v srednje šole z omejitvijo vpisa v drugem krogu vpisnega postopka;.. 

o z omejitvijo vpisa od 4. julija 2022 do 13. julija 2022; 
o Po tem datumu in do 31. avgusta pa še vpis na prosta mesta za kandidate, ki se niso prijavili za 

vpis v DD do 4. aprila 2022 v DD, ki še imajo prosta mesta.  
 
Ob vpisu v dijaški dom mora kandidat predložiti dokazilo o statusu dijaka. 
 

Vse podrobnejše informacije dobite v  
Razpisu za vpis v srednje šole in dijaške domove v šolskem letu 2022/2023,  

ki ga lahko pregledate ali na spletni strani  

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ 
 

https://www.gov.si/teme/dijaski-domovi/
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=523
https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

