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PRILOGA II 

RAZPIS ZA VPIS V PROGRAME POKLICNO-TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA V ŠOLSKEM LETU 
2021/2022 

 
I. POGLAVJE  

INFORMACIJE O SPLOŠNIH IN POSEBNIH VPISNIH POGOJIH, ROKIH ZA PRIJAVE IN VPIS TER 
MERILIH ZA IZBIRO 

I. SPLOŠNI IN POSEBNI POGOJI ZA VPIS 

 
V programe poklicno-tehniškega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil 

ustrezni program srednjega poklicnega izobraževanja oziroma njemu ustrezen program po 
prejšnjih predpisih oziroma je pridobil ustrezni naziv srednje poklicne izobrazbe, hkrati pa 
izpolnjuje tudi druge pri posameznih programih navedene pogoje.  
Posebni pogoj, ki se zahteva pred vpisom v nekatere programe poklicno-tehniškega 
izobraževanja, je psihofizična sposobnost pa tudi ustrezne delovne izkušnje. Psihofizične 
sposobnosti kandidat dokazuje z zdravniškim potrdilom. Z njim dokaže, da ni zdravstvenih ovir za 
izobraževanje po posameznem programu. Delovne izkušnje kandidat dokazuje s potrdilom 
delodajalca ali delovno knjižico. 
V nadaljevanju so navedeni posebni pogoji, potrebni za vpis v programe poklicno-tehniškega 
izobraževanja. Za programe, kjer je to posebej navedeno, je treba ob prijavi priložiti zdravniško 
potrdilo oziroma dokazilo o ustreznih delovnih izkušnjah.  

- Avtoservisni tehnik: pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe s 
področja 
a) avtoservisne dejavnosti: avtoserviser, avtokaroserist, avtomehanik, avtoklepar, 

avtoličar, mehanik kmetijskih in delovnih strojev oziroma kmetijski mehanik; 
b) strojništva, elektrotehnike in računalništva: finomehanik, inštalater strojnih instalacij, 

klepar-krovec, konstrukcijski mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, orodjar, strojni 
mehanik, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin-orodjar, urar, elektrikar, elektrikar 
elektronik, elektrikar energetik, mehatronik operater ali računalnikar in najmanj 
triletne delovne izkušnje v avtoservisni dejavnosti. 
 

- Ekonomski tehnik: pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: 
prodajalec, administrator;  
 

- Elektrotehnik: pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: 
elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, mehatronik operater, računalnikar, 
avtoserviser, avtomehanik ali drugi nazivi srednje poklicne izobrazbe z najmanj tremi leti 
delovnih izkušenj na področju elektrotehnike;  
 

- Gastronomija: pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: 
gastronom hotelir, kuhar, natakar, kuhar-natakar, oskrbnik, kmetovalka-gospodinja, pek, 
slaščičar, slaščičar-konditor; 
 

- Geotehnik: pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: 
geostrojnik rudar, rudar, strojnik gradbene mehanizacije, upravljalec težke gradbene 
mehanizacije, izvajalec suhomontažne gradnje, avtomehanik, avtoklepar, avtoličar, 
avtoserviser, avtokaroserist, klepar-krovec, finomehanik, inštalater strojnih instalacij, 



 3 

strojni mehanik, orodjar, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin-orodjar, konstrukcijski 
mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, zlatar, urar, mehatronik operater, zidar, tesar, 
kamnosek, elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, mehanik kmetijskih in 
delovnih strojev, kmetijski mehanik, ali drugi nazivi srednje poklicne izobrazbe z najmanj 
tremi leti delovnih izkušenj na področju geotehnike. Kandidat mora predložiti zdravniško 
potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu 
(zdrava hrbtenica, dober vid in sluh); 
 

- Gradbeni tehnik: pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: 
strojnik gradbene mehanizacije, upravljalec težke gradbene mehanizacije, izvajalec 
suhomontažne gradnje, slikopleskar, črkoslikar, slikopleskar – črkoslikar, kamnosek, 
polagalec talnih oblog, pečar – keramik, pečar-polagalec keramičnih oblog, dimnikar, 
zidar, tesar;  
 

- Grafični tehnik: pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: 
avtoserviser, avtomehanik, elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, grafičar, 
grafični operater, inštalater strojnih instalacij, konstrukcijski mehanik, izdelovalec 
kovinskih konstrukcij, mehanik kmetijskih in delovnih strojev, kmetijski mehanik, 
mehatronik operater, oblikovalec kovin-orodjar, oblikovalec kovin, orodjar, računalnikar, 
strojnik gradbene mehanizacije, upravljalec težke gradbene mehanizacije, pa tudi, kdor 
ima srednjo poklicno izobrazbo in pridobljeno eno izmed naslednjih nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij – tiskar za ploski tisk ali tiskar za globoki tisk;  
 

- Hortikulturni tehnik: pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe 
vrtnar ali cvetličar; 
 

- Kmetijsko-podjetniški tehnik: pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne 
izobrazbe: kmetovalec, gospodar na podeželju, kmetovalka-gospodinja, gastronomske in 
hotelske storitve, kmetijski mehanik, mehanik kmetijskih in delovnih strojev, gozdar, 
cvetličar ali vrtnar;  
 

- Lesarski tehnik: pridobljen naziv srednje poklicne izobrazbe:  mizar, tapetnik ali drugi naziv 
srednje poklicne izobrazbe z najmanj tremi leti delovnih izkušenj na področju lesarstva;  
 

- Logistični tehnik: pridobljen naziv katerekoli srednje poklicne izobrazbe; 
 

- Strojni tehnik: pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: 
avtomehanik, avtoklepar, avtoserviser, avtokaroserist, avtoličar, klepar-krovec, 
finomehanik, inštalater strojnih instalacij, konstrukcijski mehanik, izdelovalec kovinskih 
konstrukcij, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin-orodjar, urar, 
zlatar,  mehatronik operater, elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, strojnik 
gradbene mehanizacije, upravljalec težke gradbene mehanizacije, rudar, geostrojnik rudar, 
kmetijski mehanik in mehanik kmetijskih strojev in naprav;  
 

- Tehnik mehatronike: pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: 
mehatronik operater, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, elektrikar, računalnikar, 
avtoserviser, avtomehanik, orodjar,  oblikovalec kovin, oblikovalec kovin – orodjar, strojni 
mehanik, finomehanik, inštalater strojnih instalacij, izdelovalec kovinskih konstrukcij, urar, 
zlatar, strojnik gradbene mehanizacije, upravljalec težke gradbene mehanizacije, grafičar, 
grafični operater, mehanik kmetijskih delovnih strojev, kmetijski mehanik, geostrojnik 
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rudar;  
 

- Tehnik računalništva: pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne 
izobrazbe: elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, računalnikar, mehatronik 
operater, avtoserviser, avtomehanik ali drugi naziv srednje poklicne izobrazbe z najmanj 
tremi leti delovnih izkušenj na področju računalništva; 
 

- Ustvarjalec modnih oblačil: pridobljen naziv katerekoli srednje poklicne izobrazbe; 
 

- Zdravstvena nega: pridobljen naziv srednje poklicne izobrazbe bolničar-negovalec;  
 

- Živilsko-prehranski tehnik: pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne 
izobrazbe: mlekar, pek, slaščičar, slaščičar-konditor, mesar, kuhar, natakar, kuhar-natakar, 
oskrbnik, gastronom hotelir, kmetovalka-gospodinja, kmetovalec, gospodar na podeželju, 
elektrikar, elektrikar elektronik, elektrikar energetik, mehatronik operater, inštalater 
strojnih instalacij, oblikovalec kovin, orodjar, oblikovalec kovin-orodjar ali prodajalec z 
najmanj tremi leti delovnih izkušenj pri prodaji živil. 

 
Izobraževanje po teh programih traja dve leti, zaključi pa se s poklicno maturo. Tako o 

posebnostih posameznih programov kot tudi o vsebini poklicne mature bodo kandidati seznanjeni 
na šoli, na katero se bodo prijavili oz. vpisali. Izobraževanje lahko nadaljujejo v študijskih 
programih za pridobitev višje strokovne, visoke strokovne izobrazbe, z opravljenim izpitom iz 
enega od predmetov splošne mature pa tudi v posamezne študijske programe za pridobitev 
univerzitetne izobrazbe. Vpisni pogoji so objavljeni v vsakoletnem Razpisu za vpis v prvi letnik 
študijskega leta, ki ga objavljajo univerze in samostojni visokošolski zavodi. 

 
I.2. PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI 
 

Vsak naj že pred prijavo dobro preveri, ali je treba za vpis v program, ki si ga je izbral, poleg 
splošnih izpolnjevati tudi  
morebitne posebne pogoje in do kdaj je treba predložiti dokazila o njihovem izpolnjevanju. 
 

Kandidati, ki se nameravajo vpisati v te programe, se za izbrani program, za vpis v katerega 
poleg splošnih izpolnjujejo tudi druge pogoje, prijavijo s prijavnico za vpis v 1. letnik srednjega 
izobraževanja, ki je na voljo na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v 
nadaljevanju: ministrstvo)  na naslovu: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/, v rubriki 
Povezane storitve, ali v Državni založbi Slovenije.  

 
 
Vsak kandidat odda samo eno izpolnjeno prijavnico. Izpolnjeno prijavnico posredujejo izbrani 
srednji šoli do 17. maja 2021.  
 

Ob prijavi za vpis v programe, za katere je to posebej navedeno v poglavju I.1., je treba priložiti 
zdravniško potrdilo.  

Po končanem prijavnem roku bo ministrstvo najkasneje do 21. maja 2021 na svojih spletnih 
straneh objavilo informacijo o številu prijav za vpis (skupaj s številom razpisanih mest) v 
navedene programe po šolah. Če ne bo dovolj prijavljenih kandidatov, bo srednja šola pred 
koncem roka za prenos prijav obvestila kandidate, da v šolskem letu 2021/2022 izobraževanja 
po tem programu ne bo organizirala. 
V roku prijavljeni kandidati bodo lahko zaradi spremembe namere na podlagi teh informacij ali 

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/
http://www.mss.gov.si/
http://www.mss.gov.si/
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iz drugih razlogov svojo prijavo dvignili na srednji šoli, na katero so se prvotno prijavili, in jo do 7. 
junija 2021 prenesli na drugo srednjo šolo. Vse šole jih bodo, ne glede na število že prejetih 
prijav, sprejemale do 7. junija 2021. Po tem roku prijav ne bo mogoče prenašati, dokler 
postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan.  
Vse dodatne informacije kandidati dobijo na izbrani šoli.  

 
I.3. VPIS IN ROKI 
 

Vpis in izbira kandidatov, ki so se prijavili do 17. maja 2021, bosta potekali na šolah do 1. 
julija 2021. O datumu in uri vpisa bodo kandidate obveščale šole. Šole, ki bodo po 1. juliju 2021 
imele še prosta mesta, bodo sprejemale prijave oz. vpisovale do zasedbe prostih mest, vendar 
najkasneje do 31. avgusta 2021. 
 
 
 
 
 
I.4. OMEJITEV VPISA, MERILA ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA IN IZBIRNI POSTOPEK  

1. OMEJITEV VPISA IN ROKI: 

Če bo na šoli število prijavljenih kandidatov za vpis v posamezni program poklicno-tehniškega 
izobraževanja tudi po 7. juniju 2021 bistveno večje od razpisanega števila mest v tem programu, 
bo šola s soglasjem ministra za izobraževanje, znanost in šport sprejela sklep o omejitvi vpisa. O 
tem bodo kandidati (s strani šol) obveščeni najpozneje do 22. junija 2021.  

2. MERILA ZA IZBIRO: 

 
Prijavljene kandidate šola izbere na podlagi točk, pridobljenih z: 

- učnim uspehom iz slovenščine (madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika), matematike 
in splošnim 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. 

3. IZBIRNI POSTOPEK: 

 
Šole, ki bodo omejile vpis, bodo v izbirnem postopku sprejele kandidate na vsa razpisana 

mesta.  
 
 



 6 

II. POGLAVJE 

INFORMACIJA O RAZMESTITVI PROGRAMOV POKLICNO-TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA IN 
OBSEGU VPISA V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

GORENJSKA REGIJA 

Vzgojno izobraževalni zavod Program Naziv strokovne izobrazbe 

Predvid
eno št. 
mest za 
novince 

Biotehniški center Naklo 
Strahinj 99 

   
Hortikulturni tehnik Hortikulturni tehnik 28 

Srednja šola Kmetijsko-podjetniški 
tehnik 

Kmetijsko-podjetniški 
tehnik 

28 

 Živilsko prehranski tehnik Živilsko prehranski tehnik 28 
    

Srednja gostinska in 
turistična šola Radovljica  
Kranjska c. 24  

Gastronomija Gastronomski tehnik 28 
   
   

    

Šolski center Kranj  
Kidričeva c. 55 

   
   

    
Srednja tehniška šola  Tehnik računalništva Tehnik računalništva 28 
 Tehnik mehatronike Tehnik mehatronike 28 
 Elektrotehnik Elektrotehnik 28 
    
Srednja ekonomska, 
storitvena in 

Ekonomski tehnik Ekonomski tehnik 28 

gradbena šola Gradbeni tehnik Gradbeni tehnik 28 
Cesta Staneta Žagarja 33    
    

Šolski center Škofja Loka 
Podlubnik 1b 

   

    
Srednja šola za strojništvo Avtoservisni tehnik Avtoservisni tehnik 28 
 Strojni tehnik  Strojni tehnik 28 
    
Srednja šola za lesarstvo Lesarski tehnik Lesarski tehnik 28 
Kidričeva c. 59    
    

GORIŠKA REGIJA 

Vzgojno izobraževalni zavod Program Naziv strokovne izobrazbe 

Predvid
eno št. 
mest za 
novince 

Šolski center Nova Gorica 
Cankarjeva ul. 10 
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Elektrotehniška in 
računalniška šola 

Elektrotehnik Elektrotehnik 28 

 Tehnik računalništva Tehnik računalništva 28 
    
Strojna, prometna in 
lesarska šola  

Avtoservisni tehnik Avtoservisni tehnik 28 

Erjavčeva ul. 4a Lesarski tehnik Lesarski tehnik 28 
 Strojni tehnik  Strojni tehnik 28 
 Tehnik mehatronike Tehnik mehatronike 28 
    
Biotehniška šola 
Šempeter pri Gorici, 
Ul. padlih borcev 26 

Živilsko prehranski tehnik Živilsko prehranski tehnik 28 
   
   

    
Srednja ekonomska in 
trgovska šola  
Erjavčeva ul. 8 

Ekonomski tehnik Ekonomski tehnik  28 

    

JUGOVZHODNA SLOVENIJA 

Vzgojno izobraževalni zavod Program Naziv strokovne izobrazbe 

Predvid
eno št. 
mest za 
novince 

Gimnazija in srednja šola 
Kočevje 
Ljubljanska c. 12 
 
 
 
 

Ekonomski tehnik Ekonomski tehnik 28 

Grm Novo mesto-center 
biotehnike in turizma 
Sevno 13  

   
   

    
Kmetijska šola Grm in 
biotehniška gimnazija 

Hortikulturni tehnik Hortikulturni tehnik 28 
Kmetijsko-podjetniški 
tehnik 

Kmetijsko-podjetniški 
tehnik 

28 

    
Srednja šola za gostinstvo in 
turizem 

Gastronomija Gastronomski tehnik 
28 

Ulica talcev 3    
    

Šolski center  Novo mesto 
Šegova ul. 112 

   
   

    
Srednja elektro šola in 
tehniška gimnazija 

Elektrotehnik Elektrotehnik 28 
Tehnik računalništva Tehnik računalništva 28 

    
Srednja gradbena, lesarska Lesarski tehnik Lesarski tehnik 28 
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in vzgojiteljska šola 
 

   

Srednja strojna šola Avtoservisni tehnik Avtoservisni tehnik 28 
 Strojni tehnik Strojni tehnik 28 
    
Srednja zdravstvena in 
kemijska šola 

Zdravstvena nega 
Tehnik zdravstvene nege 

28 

    

KOROŠKA REGIJA 

Vzgojno izobraževalni zavod Program Naziv strokovne izobrazbe 

Predvid
eno št. 
mest za 
novince 

Šolski center Ravne na 
Koroškem 
Srednja šola 
Koroška c. 10 

   

Strojni tehnik  Strojni tehnik 28 

   

    

Šolski center  Slovenj Gradec 
Koroška ul. 11 

   

   

   
Srednja šola Slovenj Gradec 
in Muta 

Ekonomski tehnik Ekonomski tehnik 28 

 Lesarski tehnik Lesarski tehnik 28 
Gastronomija Gastronomski tehnik 28 
   

Srednja zdravstvena šola 
Gosposvetska c. 2 

Zdravstvena nega Tehnik zdravstvene nege 28 
   

PRIMORSKO - NOTRANJSKA REGIJA 

Vzgojno izobraževalni zavod Program Naziv strokovne izobrazbe 

Predvid
eno št. 
mest za 
novince 

Šolski center Postojna 
Cesta v Staro vas 2 

   
   

Srednja šola Strojni tehnik  Strojni tehnik 28 
    

OBALNO-KRAŠKA REGIJA 

Vzgojno izobraževalni zavod Program Naziv strokovne izobrazbe 

Predvid
eno št. 
mest za 
novince 

Srednja ekonomsko-
poslovna šola Koper 
Martinčev trg 3 

Ekonomski tehnik (SI) Ekonomski tehnik 28 
   
   

Srednja šola Izola Gastronomija (SI) Gastronomski tehnik 28 
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Polje 41    
    

Srednja šola Pietro Coppo 
Izola 
Zustovičeva ul. 6 

Tehnik računalništva (IS) 
Strojni tehnik (IS) 

Tehnik računalništva 
Strojni tehnik 

16 
16 

   

Srednja tehniška šola Koper 
Šmarska cesta 4E 

Strojni tehnik (SI) Strojni tehnik 28 
Tehnik računalništva (SI) 
Tehnik mehatronike (SI) 

Tehnik računalništva 
Tehnik mehatronike 

28 
16 

    

OPOMBE: 
Srednja šola Izola bo izvajala program na lokaciji Ul. Prekomorskih brigad 7. 
 
 
 
OSREDNJESLOVENSKA REGIJA 

Vzgojno izobraževalni zavod Program Naziv strokovne izobrazbe 

Predvid
eno št. 
mest za 
novince 

Biotehniški izobraževalni 
center Ljubljana 
Ižanska c. 10 

   

   

Živilska šola Živilsko prehranski tehnik Živilsko prehranski tehnik 28 
    

Center za izobraževanje, 
rehabilitacijo 
in usposabljanje Kamnik, 
Srednja šola 
Novi trg 43a 

Ekonomski tehnik (GIB) Ekonomski tehnik po 
odločba

h o 
usmerit

vi  

Elektrotehnik (GIB) Elektrotehnik 

  

    

Srednja gradbena, 
geodetska in 
okoljevarstvena šola 
Ljubljana 
Dunajska c. 102 

Gradbeni tehnik Gradbeni tehnik 28 

   

   

    

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 56 
    

Srednja šola Domžale 
Cesta talcev 12 

 
Ekonomski tehnik 

 
Ekonomski tehnik 

 
28 

Poklicna in strokovna šola Strojni tehnik Strojni tehnik 28 
    

Srednja šola tehniških strok Elektrotehnik Elektrotehnik 56 
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Šiška 
Ljubljana, Litostrojska c. 51 

Tehnik računalništva Tehnik računalništva 28 
   

Srednja šola za 
gastronomijo in turizem 
Ljubljana 
Preglov trg 9 

Gastronomija Gastronomski tehnik 28 

   

   

    

Srednja trgovska šola 
Ljubljana 
Poljanska c. 28a 

Ekonomski tehnik Ekonomski tehnik 28 

  

    

Srednja zdravstvena šola 
Ljubljana 
Poljanska c.61 
 

Zdravstvena nega Tehnik zdravstvene nege 28 

Srednja upravno-
administrativna šola 
Ljubljana 
Zdravstvena pot 10 
 

Ekonomski  tehnik Ekonomski tehnik 28 

  

  

   

Šolski  center Ljubljana 
Aškerčeva c. 1 

   

   
Srednja lesarska šola Lesarski tehnik Lesarski tehnik 56 
    

Zavod za gluhe in naglušne 
Ljubljana 
Vojkova c. 74 

Grafični tehnik (GLU, 
GJM) 

Grafični tehnik 

po 
odločba

h 
o 

usmerit
vi 

Ustvarjalec modnih 
oblačil (GLU, GJM) 

Ustvarjalec modnih 
oblačil 

Lesarski tehnik (GLU, 
GJM) 

Lesarski tehnik 

Strojni tehnik (GLU, GJM) Strojni tehnik 

Tehnik računalništva 
(GLU, GJM) 

Tehnik računalništva 

   

Center IRIS - Center za 
izobraževanje, 
rehabilitacijo, inkluzijo in 
svetovanje za slepe in 
slabovidne, Ljubljana 
Langusova ul. 8 

Ekonomski tehnik (slepi in 
slabovidni) 

Ekonomski tehnik po 
odločba

h 
o 

usmerit
vi 

   

PODRAVSKA REGIJA 

Vzgojno izobraževalni zavod Program Naziv strokovne izobrazbe 

Predvid
eno št. 
mest za 
novince 

Biotehniška šola Maribor  
Vrbanska c. 30 

Kmetijsko-podjetniški 
tehnik 

Kmetijsko-podjetniški 
tehnik 

28 
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Izobraževalni center 
Piramida Maribor 
Park  mladih 3 

   

Srednja šola za prehrano in 
živilstvo 

Živilsko prehranski tehnik Živilsko prehranski tehnik 56 

    

Srednja elektro-računalniška 
šola 
Smetanova ul. 6 
 

Tehnik računalništva 
Elektrotehnik 
 

Tehnik računalništva 
Elektrotehnik 

28 
28 

 
 
 

Srednja gradbena šola in 
gimnazija Maribor 
Smetanova ul. 35 

Gradbeni tehnik Gradbeni tehnik 28 

   

Srednja šola Slovenska 
Bistrica 
Ulica dr. Jožeta Pučnika 21 

Ekonomski tehnik Ekonomski tehnik 28 

    

Srednja šola za gostinstvo in 
turizem Maribor 
Mladinska ul. 14a 

Gastronomija Gastronomski tehnik 56 

   

   
    

Srednja šola za trženje in 
dizajn Maribor  
Mladinska ul. 14 

Ekonomski tehnik Ekonomski tehnik 28 

  

  

Srednja zdravstvena in 
kozmetična šola Maribor 

 
Zdravstvena nega 

Tehnik zdravstvene nege 
 

28 
Trg Miloša Zidanška 3    
    

Tehniški šolski center 
Maribor 

   

Zolajeva ul. 12    
 Avtoservisni tehnik Avtoservisni tehnik 28 
Srednja strojna šola Strojni tehnik Strojni tehnik 28 
    

Lesarska šola Maribor  
Lesarska ul. 2 

Lesarski tehnik Lesarski tehnik 28 

    

Šolski center Ptuj    
Volkmerjeva  c. 19    
    
Biotehniška šola  Kmetijsko-podjetniški 

tehnik 
Kmetijsko-podjetniški 
tehnik 

28 

    
Ekonomska šola Ekonomski tehnik Ekonomski tehnik 28 
    
Elektro in računalniška šola Elektrotehnik Elektrotehnik 28 
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Strojna šola Avtoservisni tehnik Avtoservisni tehnik 28 
 Strojni tehnik Strojni tehnik 28 
    

POMURSKA REGIJA 

Vzgojno izobraževalni zavod Program Naziv strokovne izobrazbe 

Predvid
eno št. 
mest za 
novince 

Dvojezična srednja šola 
Lendava 
Kolodvorska ul. 2e 

Strojni tehnik (DV) 
Tehnik mehatronike (DV) 
Ekonomski tehnik (DV) 

Strojni tehnik 
Tehnik mehatronike 
Ekonomski tehnik 

16 
16 
16 

   

Ekonomska šola Murska 
Sobota 
Noršinska ul. 13 

   

   

Srednja šola in gimnazija Ekonomski tehnik Ekonomski tehnik 28 
    

Srednja poklicna in tehniška 
šola 
Murska Sobota  
Šolsko naselje 12 

Elektrotehnik Elektrotehnik 28 

Strojni tehnik Strojni tehnik 28 

   

    

Srednja šola za gostinstvo in 
turizem Radenci 
Mladinska ul. 5 

   

Gastronomija Gastronomski tehnik 28 

   

SAVINJSKA REGIJA 

Vzgojno izobraževalni zavod Program Naziv strokovne izobrazbe 

Predvid
eno št. 
mest za 
novince 

Ekonomska šola Celje 
Kosovelova ul. 4 

   

   
Gimnazija in srednja šola Ekonomski tehnik Ekonomski tehnik  28 
    

Srednja šola za gostinstvo in 
turizem Celje 
Kosovelova ul. 2 

Gastronomija Gastronomski tehnik 28 

   

   
 
 

   

Srednja zdravstvena in 
kozmetična šola Celje 
Ipavčeva ul. 10 
 

Zdravstvena nega Tehnik zdravstvene nege 28 

   

Šolski center Celje  
Pot na Lavo 22 

   

   
Srednja šola za strojništvo, 
mehatroniko in medije 

Strojni tehnik  Strojni tehnik 28 

Tehnik mehatronike Tehnik mehatronike 28 
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Srednja šola za storitvene 
dejavnosti in logistiko 
Ljubljanska c. 17  
 

Avtoservisni tehnik 
Ustvarjalec modnih 
oblačil 
 

Avtoservisni tehnik 
Ustvarjalec modnih 
oblačil 
 

28 
28 

 

Šolski center Šentjur 
Cesta na kmetijsko šolo 9 

   

Kmetijsko-podjetniški 
tehnik 

Kmetijsko-podjetniški 
tehnik 

28 

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 

 
Šola za storitvene dejavnosti Gastronomija Gastronomski tehnik 28 
    

Šola za hortikulturo in  
vizualne umetnosti Celje 
Ljubljanska c. 97       Hortikulturni tehnik      Hortikulturni tehnik

             28 
 
Srednja poklicna in strokovna šola 

POSAVSKA REGIJA 

Vzgojno izobraževalni zavod Program 
Naziv strokovne 
izobrazbe 

Predvid
eno št. 
mest za 
novince 

Ekonomska in trgovska šola 
Brežice 
Bizeljska c. 45 

   

   

Poklicna in strokovna šola Ekonomski tehnik Ekonomski tehnik 28 
    

Šolski center Krško - Sevnica 
Cesta krških žrtev 131  

   
   

Srednja šola Krško Elektrotehnik Elektrotehnik 28 
 Strojni tehnik  Strojni tehnik 28 
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ZASAVSKA REGIJA 

Vzgojno izobraževalni zavod Program 
Naziv strokovne 
izobrazbe 

Predvid
eno št. 
mest za 
novince 

Srednja šola Zagorje 
Zagorje ob Savi, Cesta zmage 
5 

Ekonomski tehnik Ekonomski tehnik 28 

Gastronomija Gastronomski tehnik 28 

    

 


