
Pogosta vprašanja in odgovori – informativni dan 

 

Koliko prostih mest imate, ali bo vpis omejen, koliko točk potrebujem? 

V šolskem letu 2022/23 bomo vpisali v program  

 Elektrikar  (3-letni program) - 26 dijakov 

 Mehatronik operater ( 3-letni program) – 26 dijakov 

 Računalnikar (3-letni program) -  26 dijakov 

 Elektrotehnik (4-letni program) 56 dijakov 

 Tehnik mehatronike (4-letni program) - 56 dijakov 

 Tehnik računalništva  (4-letni program) - 84 dijakov 

Prijavo za vpis v 1. letnik oddajte do 4. aprila 2022 na program, ki vas najbolj zanima.  Število 

prijavljenih učencev bo objavljeno na spletni strani Srednje tehniške šole pod zavihkom VPIS 

V ZAČETNI LETNIK. Na tej strani lahko najdete Rokovnik za vpis in ostale informacije v zvezi 

z vpisom. 

Do 25. aprila 2022  boste prijavo lahko prenesli na drug program.  

V kolikor se bo prijavilo več kandidatov kot je razpisanih mest bomo zaprosili za povečanje 

obsega vpisa ali pa za omejitev. Glede na možnosti oblikujemo tudi kombiniran oddelek – 

sestavljen iz dveh programov. 

Če vas bo zanimalo na katerem mestu ste po številu točk, boste informacijo dobili pri 

svetovalni delavki. Upoštevajo se vse zaključne ocene obveznih predmetov zadnje triade 

osnovne šole.  Učence se razvrsti  po številu doseženih točk.  Sprejme se toliko učencev kot 

je prostih mest. Zato minimalnega števila točk za sprejem ni mogoče vnaprej predvideti. 

Če bo vpis v določen program omejen, vas bomo obvestili po pošti. 

Ali se lahko med šolskim letom prepišem v drug ali manj zahteven program? 

Prepis iz 4-letnega na 3-letni program, menjava programa na isti stopnji ipd. je možna na 

osnovi dijakove prošnje, če ima šola prosta mesta.  Najlažji je prepis v prvih mesecih (do 

decembra).  

Dijak se lahko prepiše tudi po 1. letniku. V tem primeru so mu lahko določeni predmetni 

izpiti iz strokovnega dela programa, ki jih dijak lahko opravi do konca 2. letniku. 

Kakšni so pogoji za vpis v poklicno tehniško izobraževanje (3+2)? 

Pogoj za vpis je končano srednje poklicno izobraževanje (3 letni program) Dijaki naše šole se 

lahko vpišejo v katerikoli program PTI, ki ga izvajamo na naši šoli ne glede na končan 3- letni 

program.  

V naše programe se lahko vpišejo tudi dijaki drugih šol, če opravijo zaključni izpit v 

ustreznem programu (glej Razpis za vpis v srednje šole) 



Vsako leto razpišemo po 1 oddelek programa elektrotehnik, tehnik mehatronike in tehnik 

računalništva.   

Kako poteka pouk? 

Pouk se začne ob 7. 15 in traja najdalj do 14.40. Vmes je 1 šolska ura namenjena topli malici. 

Dijaki se zaradi manj ugodnih prometnih povezav z razrednikom lahko dogovorijo za 

zamujanje ali predčasen odhod. 

Kakšno je razmerje med številom ur splošnih, strokovnih predmetov in prakse? 

V 3 letnem srednje poklicnem izobraževanju imajo dijaki približno 30% ur splošnih 

predmetov, 30 % strokovno teoretičnim predmetov, 15%  pa praksi v šoli. In 25% pouka je 

namenjene praktičnemu usposabljanju pri delodajalcu (2. in 3. letnik). 

V 4 letnem srednjem strokovnem izobraževanju imajo dijaki približno 45% ur splošnih 

predmetov, 35 % strokovno teoretičnim predmetov, 13% praktičnega pouka v šoli, 4 tedne 

so  praktičnemu usposabljanju pri delodajalcu. 

Kakšna je razlika med vajeniškim in šolskim sistemom izobraževanja? 

Bistvena razlika je v organizaciji in št. ur praktičnega pouka. Za vpis vajeniški sitem učenci 

potrebujejo sklenjeno pogodbo o vajeništvu. V vajeniškem sistemu je prakse  več, poteka pa 

že v 1. letniku (14 tednov), v 2. letniku ( 18 tednov ) in v 3.letniku (24 tednov). 

V šolskem sistemu je prakse pri delodajalcu vsega skupaj 24 tednov in sicer – v 2. letniku  7 

tednov in v tretjem letniku 17 tednov. 

Glede pridobljene izobrazbe in nadaljevanja izobraževanja sta programa povsem 

enakovredna. 

Kakšno štipendijo lahko dobim? 

Dijaki lahko pridobite državno štipendijo, kadrovsko štipendijo, štipendijo za deficitarne 

poklice (elektrikar, mehatronik operater), Zoisovo štipendije,…. 

Vse o štipendijah boste našli na spletni strani štipendije. 

Kje lahko nadaljujem šolanje? 

Dijaki 4-letnih strokovnih in 2-letnih PTI programov šolanje zaključijo s poklicno maturo. Le-
ta je ustrezen vpisni pogoj za nadaljevanje izobraževanja v visokošolskih in 
višješolskih strokovnih študijskih programih. Poklicna matura in opravljanje maturitetnega 
predmeta pa bolj ambicioznim dijakom omogoča vpis v določene univerzitetne in enovite 
magistrske študijske programe. Več informacij dobite  v aktualnih razpisih za višje in 
visokošolski študij.   
  
 
 
 
 

https://www.srips-rs.si/stipendije


Ali lahko pridobim status športnika, kulturnika….? 

 

Dijakom prilagodimo šolske obveznosti iz različnih razlogov ( šport, kultura, zdravstveni 
razlogi in podobno). Dijaki vlogo z ustreznimi dokazili oddajo v začetku šolskega leta 
razredniku.  

 

Dijaki s posebnimi potrebami – ko na šolo prejmemo odločbo o usmeritvi povabimo na 
razgovor dijaka in starše, da pripravimo individualiziran program.  
  
Ali je v bližini dijaški dom? 

 

Dijaki iz oddaljenih krajev lahko bivajo v dijaškem domu, ki je v neposredni bližini šole.  Več 
informacij lahko najdete na spletni strani dijaški dom 

  
Ali imate garderobne omarice? 
 
Da, imamo garderobne omarice, ki jih dijaki lahko najamejo za celo šolsko leto proti plačilu 
10 evrov. Garderobnih omaric imamo trenutno 610; včasih imata eno omarico po dogovoru 
skupaj dva dijaka. 
 

Kako je z izvajanjem prakse v tujini? 
 
Mobilnost, oziroma prakso v tujini opravljajo dijaki v okviru rednega praktičnega 
usposabljanja na delovnem mestu (PUD). V SSI programu je to v 3 letniku v jesenskem času 
in v PTI programu v 1 letniku v pozno spomladanskem času. 
 
Razpis za mobilnost objavimo v mesecu marcu za naslednje šolsko leto. Prijavijo se lahko 
dijaki 2 letnika SSI programa, ter dijaki zaključnih letnikov SPI programa, ki se bodo prijavili 
na PTI program. 
 
Dijaki se na usposabljanje odpravijo v okviru opravljanja praktičnega usposabljanja na 

delovnem mestu, kar lahko traja od najmanj 14 do največ 28 dni. Prek ustaljenih partnerskih 

šol in podjetij ponujamo možnost opravljanja prakse v Italiji (Modena, Torino), na Danskem 

(Sønderborg), v Estoniji (Narva, Jõhvi), Belgiji (Mortsel), na Poljskem (Krakov), Portugalskem 

(Barcelos), v Grčiji (Atene) in v Nemčiji (Berlin). 

Dijak se sam za države ne more odločiti. V katerem mestu bo opravljal prakso določi 

koordinator za mobilnosti, saj ima vsaka država svoje zahteve in dijake razporedimo glede na 

smer poklica in število prijavljenih po posameznem razredu. 

 

Kakšna je razlika med poklicno maturo in splošno maturo?  
 
Poklicna matura je zaključek srednjega strokovnega izobraževanja (4 letni programi) in 
vsebuje 4 predmete: slovenščino, matematiko ALI angleščino, strokovni predmet in Izdelek z 
zagovorom. S poklicno maturo se dijaki lahko vpišejo na višješolsko strokovno izobraževanje 
in visokošolske strokovne študijske programe.  

http://www.dsd-kranj.si/


 
Splošna matura je zaključek gimnazijskih programov in vsebuje 5 predmetov; slovenščino, 
matematiko, tuj jezik in 2 izbirna predmeta. S splošno maturo se dijaki lahko vpišejo v vse 
univerzitetne študijske programe, visokošolske strokovne in višješolske strokovne študijske 
programe. 

 

Kdaj so točni datumi za oddajo vpisnih vlog?  
 
Točni datumi so vsako leto znani z izidom Razpisa za vpis v januarju. Za šolsko leto 
2022/2023 je zadnji dan za oddajo prijave za vpis v začetni letnik 4.april. Učenci lahko svojo 
prijavo na podlagi zbranih informacij o stanju prijav  prenesejo na drug program ali šolo 
najkasneje 25.aprila. 
 

Ali imamo možnost dveh tujih jezikov na 4 – letnem programu?  
 
V programih srednjega strokovnega izobraževanja se v skladu z veljavnim  predmetnikom 
izvaja  en tuj jezik (angleščina). 
 
 
Ali je možno imeti kot tuji jezik nemščino?  
 
Tuj jezik nemščina ponujamo v okviru interesnih dejavnosti. Če je interesa med dijaki dovolj 
se tečaj nemščine dejansko tudi izvede. 
 
Kako je s petim predmetom za maturo?  
 
Dijaki se v začetku 4.letnika na šoli lahko prijavijo za opravljanje 5 predmeta iz splošne 
mature. Opravljanje petega maturitetnega predmeta bolj ambicioznim dijakom omogoča 
vpis v določene univerzitetne in enovite magistrske študijske programe. Več informacij 
dobite  v aktualnih razpisih za višje in visokošolski študij.  Največkrat se naši odločajo za izpit 
iz fizike oz. matematike. Šola jim v okviru urnika organizira tudi priprave na ta izpit. 
 
Kakšna tekmovanja imate na šoli? 
 
Na šoli organiziramo pestro izbiro tekmovanj. Najbolje so obiskana tekmovanja iz strokovnih 
področij: programiranje, logika (Bober), robotika (Robobum), elektrotehnika, … 
Izvajamo tudi tekmovanja iz matematike, astronomije, zgodovine, geografije, sladkorne 
bolezni, … 
 
Dijake spremljamo tudi na področna in državna tekmovanja iz različnih individualnih in 
skupinskih športov, kot so: atletika, plavanje, smučanje, plezanje, strelstvo, odbojka, košarka, 
nogomet, … 
 

Razlika med tehniško gimnazijo in srednjo strokovno šolo? 
 
Najpomembnejša razlika je v predmetnikih, zaključku šolanja in nadaljevanju izobraževanja. 
Predmetnik strokovnih izobraževalnih programov vsebuje več strokovnih modulov; zaključi 
se s poklicno maturo. Dijaki si pridobijo poklic tehnik računalništva, tehnik mehatronike, 



elektrotehnik. Šolanje lahko nadaljujejo na višjih ali visokih strokovnih izobraževalnih 
programih. 
 
Predmetnik tehniške gimnazije pa  od drugega letnika dalje vsebuje tudi dva predmeta iz 
strokovnih področij (izbira dijaka) - mehanika, računalništvo ali elektrotehnika. Značilnost 
gimnazijskih programov je tudi drugi tuj jezik (nemščina). Šolanje se zaključi s splošno 
maturo. Dijaki lahko izobraževanje nadaljujejo v vseh univerzitetnih, visokošolskih strokovnih 
ali višješolskih strokovnih programih. 
 
 

 

  
  
  
  
  
 


