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POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE 

 EKONOMSKI TEHNIK – 28 mest 

 GRADBENI TEHNIK – 28 mest 

 
V program poklicno-tehniškega izobraževanja EKONOMSKI TEHNIK se lahko vpiše, kdor je 

uspešno zaključil program srednjega poklicnega izobraževanja administrator ali trgovec. 
V program poklicno-tehniškega izobraževanja GRADBENI TEHNIK se lahko vpiše, kdor je 

uspešno zaključil program srednje poklicnega izobraževanja strojnik gradbene mehanizacije, 
izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar, kamnosek, pečar – polagalec 
keramičnih oblog, dimnikar, zidar ali tesar. 

Izobraževanje po tem programu traja dve leti, zaključi pa se s poklicno maturo. 

PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI 

 
Vsi, ki se nameravajo v šolskem letu 2019/20 vpisati v začetni letnik poklicno-tehniškega 

izobraževanja, morajo izbrani srednji šoli v predpisanih rokih in na predpisanih obrazcih  oddati  
prijavo za vpis. Vsak odda samo eno izpolnjeno  prijavnico.   

 
Kandidati  se prijavijo s prijavnico za vpis v 1. letnik srednjega izobraževanja, ki jo lahko 
kupijo v knjigarnah (DZS 1,20). Prijavnica je na voljo tudi na spletnih straneh ministrstva 
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/pdf/obrazci/Prijava_
vpis_srednje.pdf  
 

IZPOLONJENE PRIJAVNICE ODDAJTE SVETOVALNI DELAVKI DO 17. 5. 2019.  
 

Po končanem prijavnem roku bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 24. 
maja 2019 na svojih spletnih straneh objavilo število prijav za vpis (skupaj s številom 
razpisanih mest) v navedene programe po šolah. V roku prijavljeni kandidati bodo lahko 
zaradi spremembe namere na podlagi teh informacij ali iz drugih razlogov svojo prijavo 
dvignili na srednji šoli, na katero so se prvotno prijavili, in jo do 6. junija 2019 prenesli na 
drugo srednjo šolo. Po tem roku prijav ne bo mogoče prenašati, dokler postopek za izbiro 
kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan.  
 
Če bo število prijav bistveno manjše od števila razpisanih mest začetnega letnika programa 
poklicno-tehniškega izobraževanja, bo srednja šola takoj obvestila kandidate, da v šolskem 
letu 2019/20 programa ne bo izvajala. Če bo na šoli število prijavljenih kandidatov za vpis v 
posamezni program poklicno-tehniškega izobraževanja tudi po 6. juniju 2019 bistveno večje 
od razpisanega števila mest v tem programu, bo šola s soglasjem ministra za izobraževanje, 

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/pdf/obrazci/Prijava_vpis_srednje.pdf
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znanost, kulturo in šport sprejela sklep o omejitvi vpisa. O tem bodo kandidati (s strani šol) 
obveščeni najpozneje do 27. junija 2019.  
 

V primeru omejitve vpisa bodo upoštevana naslednja merila za izbiro: 
 
Prijavljene kandidate šola izbere na podlagi točk, pridobljenih z: 
- učnim uspehom iz slovenščine (madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika), 

matematike in splošni učnim uspehom v 1., 2. in 3. letniku srednjega poklicnega 
izobraževanja, pri čemer dijak lahko dobi največ 45 točk; kandidatom, ki so zaključili 
srednje poklicno izobraževanje po programu, katerega predmetnik v posameznem 
letniku ne vključuje matematike, se v postopku omejitve kot nadomestilo za to oceno 
upošteva oceno pri tem predmetu v zadnjem letniku, ko se po tem programu predmet 
še izvaja; 

- učnim uspehom iz slovenščine (madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika), 
strokovnega predmeta in splošnim uspehom pri zaključnem izpitu srednjega 
poklicnega izobraževanja, pri čemer dijak lahko dobi največ 15 točk. 

 
 
Vpis kandidatov, ki so se za programe poklicno-tehniškega izobraževanja prijavili do 17. maja 
2019, bo potekal na šolah do 8. julija 2019. Prijavljeni kandidati bodo prejeli vabilo na vpis. 
 
Za vse dodatne informacije se obrnite na svetovalni delavki SESGŠ : 
tel.: 059093904  ali na elektronski pošti: sanela.hajdarovic@sckr.si 

 
 
 
 
 
 
 
 


