
SPL.  MAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Nižje poklicno izobraževanje 

Trajanje:  dve leti. 

Vpisni pogoji: namenjen je učencem, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost in končali najmanj 7 

razredov devetletne osnovne šole oziroma so končali osnovno šolo po prilagojenem izobraževalnem 

programu.  

Zaključek: zaključni izpit, ki obsega izdelek oziroma storitev ter zagovor.  

Kam naprej: po končanem izobraževanju je dijak usposobljen za opravljanje del na nivoju ozkega 

poklicnega profila, hkrati pa lahko nadaljuje izobraževanje v programih srednjega poklicnega 

izobraževanja.  

Poklici: obdelovalec lesa, pomočnik v tehnoloških procesih, pomočnik v biotehniki in oskrbi, 

preoblikovalec tekstilij 
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Programi srednjega poklicnega izobraževanja  

Trajanje:  tri leta. 

Vpisni pogoji: vpiše se lahko, kdor je končal osnovno šolo ali izobraževalni program nižjega 

poklicnega izobraževanja. 

Značilnost: Programi so pretežno praktično naravnani, saj vključujejo minimalno 24 tednov 

praktičnega usposabljanja z delom. V programih, ki so pripravljeni za širša poklicna področja dijak 

lahko izbira med različnimi izbirnimi moduli in se na ta način usposobi za določen poklic. 

Kam naprej: dijaki imajo odprto pot bodisi v zaposlitev bodisi v nadaljevanje izobraževanja po 

dvoletnem izobraževalnem programu poklicno-tehniške šole (3+2).  

Zaključek:  zaključni izpit, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine in izdelek oz. storitev z 

zagovorom. 

Poklici: administrator, avtokaroserist, avtoserviser, bolničar-negovalec, cvetličar, dimnikar, elektrikar, 

frizer, gastronom – hotelir, geostrojnik rudar, gospodar na podeželju, gozdar, grafični operater, 

inštalater strojnih inštalacij, izdelovalec kovinskih  konstrukcij,  izdelovalec oblačil, izdelovalec 

suhomontažne gradnje, kamnosek, klepar-krovec, mehanik kmetijskih in delovnih strojev, mehatronik 

operater, mesar, metalurg, mizar, mlekar, oblikovalec kovin-orodjar, pečar, pek, polagalec talnih 

oblog, računalnikar, slaščičar, slikopleskar-črkoslikar, steklar, tapetnik, tesar, trgovec, upravljalec težke 

gradbene mehanizacije, voznik, vrtnar, zidar, zlatar, živilec. 

 

Programi srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja  

Trajanje: štiri leta. 

Vpisni pogoji: namenjeni učencem, ki so končali osnovno šolo ali izobraževalni program nižjega 

poklicnega izobraževanja. 

Značilnost: programi obsegajo splošnoizobraževalne predmete, kot so slovenščina, tuji jezik, 

matematika, umetnost, fizika, kemija, biologija, geografija, zgodovina ter psihologija ali sociologija ter 

športna vzgoja.  Programi vključujejo obvezne strokovne module ter obvezno izbirne module, pri 

čemer dijak izbere enega ali več izbirnih modulov. Praktično usposabljanje z delom v programih 

srednjega strokovnega izobraževanja obsega od 4 do 10 tednov.  

Kam naprej: na eni strani omogočajo poklicno usposobljenost, na drugi strani pa ustrezno pripravo 

za nadaljnji študij v programih višjega in visokega strokovnega izobraževanja. Kdor opravi peti 

predmet splošne mature, se bo lahko vključil v univerzitetni študij določenih smeri.  

Zaključek: poklicna matura, ki je sestavljena iz obveznih predmetov (slovenščine in strokovno-

teoretični predmet) in izbirnih predmetov (tuji jezik ali matematika ter izdelek oz. storitev z 

zagovorom). 

Poklici: ekonomski tehnik, elektrotehnik, farmacevtski tehnik, fotografski tehnik, gastronomija in 

turizem, geodetski tehnik, gozdarski tehnik, geotehnik tehnik, gradbeni tehnik, grafični tehnik, 

hortikulturni tehnik, kemijski tehnik, kmetijsko - podjetniški tehnik, kozmetični tehnik, ladijski strojni 

tehnik, lesarski tehnik, logistični tehnik, okoljevarstveni tehnik, medijski tehnik, naravovarstveni 



tehnik, plovbni tehnik, vzgojitelj predšolskih otrok, strojni tehnik, tehnik elektronskih komunikacij, 

tehnik laboratorijske biomedicine, tehnik mehatronike, tehnik oblikovanja, tehnik optik, tehnik 

računalništva, tehnik steklarstva, tehnik varovanja, ustvarjalec modnih oblačil, veterinarski tehnik, 

zdravstvena nega, zobotehnik, živilsko prehranski tehnik. 

 

Programi poklicno-tehniškega izobraževanja  

Trajanje: dve leti. 

Vpisni pogoji: zaključen program srednjega poklicnega izobraževanja in izpolnjeni drugi z 

izobraževalnim programom določeni pogoji. 

Značilnost: Programi poklicno-tehniškega izobraževanja se oblikujejo kot nadgradnja programov 

srednjega poklicnega izobraževanja in absolventom poklicnega izobraževanja omogočajo doseči 

srednjo strokovno izobrazbo, ki je enakovredna štiriletnemu strokovnemu oz. tehniškemu 

izobraževanju. 

Kam naprej: : na eni strani omogočajo poklicno usposobljenost, na drugi strani pa ustrezno pripravo 

za nadaljnji študij v programih višjega in visokega strokovnega izobraževanja. Kdor opravi peti 

predmet splošne mature, se bo lahko vključil v univerzitetni študij določenih smeri.  

Zaključek: poklicna matura, ki je sestavljena iz obveznih predmetov (slovenščine in strokovno-

teoretični predmet) in izbirnih predmetov (tuji jezik ali matematika ter izdelek oz. storitev z 

zagovorom). 

Poklici: ekonomski tehnik, elektrotehnik, farmacevtski tehnik, fotografski tehnik, gastronomija in 

turizem, geodetski tehnik, gozdarski tehnik, geotehnik, gradbeni tehnik, grafični tehnik, hortikulturni 

tehnik, kemijski tehnik, kmetijsko - podjetniški tehnik, kozmetični tehnik, ladijski strojni tehnik, lesarski 

tehnik, logistični tehnik, medijski tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik, plovbni tehnik, 

vzgojitelj predšolskih otrok, strojni tehnik, tehnik elektronskih komunikacij, tehnik laboratorijske 

biomedicine, tehnik mehatronike, tehnik oblikovanja, tehnik optik, tehnik računalništva, tehnik 

steklarstva, tehnik varovanja, ustvarjalec modnih oblačil, veterinarski tehnik, zdravstvena nega, 

živilsko prehranski tehnik, zobotehnik. 

 

Program splošnega izobraževanja - gimnazija  

Trajanje: 4 leta 

Vpisni pogoji: uspešno končana osnovna šola, lahko pa tudi določeni preizkusi znanj, sposobnosti 

oz. nadarjenosti 

Program: a) Splošna gimnazija  

- Klasična gimnazija je program z obvezno latinščino in večjim poudarkom na humanističnih 
predmetih.  

- Gimnazija s športnim oddelkom s poudarkom na športni vzgoji. 
- Gimnazija z evropskim oddelkom, ki poudarja evropsko in globalno dimenzijo. 
- Zasebna katoliška gimnazija 
- Waldorfska gimnazija, ki izvaja srednješolsko izobraževanje po posebnih pedagoških 

načelih. 



- Program mednarodne mature, ki traja 2 leti. Vanj se lahko vpišejo dijaki po končanem 2. 
letniku katerekoli štiriletne srednje šole, če izpolnjujejo pogoje glede starosti, učnega uspeha, 
so aktivni na področju kulture, športa in dosegajo uspehe na različnih tekmovanjih iz znanja 
matematike, jezikov, naravoslovja in podobno. Program se konča z mednarodno maturo, ki 
omogoča vpis na več univerz po svetu. 

                   b) Strokovna gimnazija 

- Tehniška gimnazija, ki nudi tudi predmete z različnih področij tehnike: strojništva, 

elektrotehnike, računalništva, gradbeništva, lesarstva in agroživilstva.  

- Ekonomska gimnazija omogoča poglabljati znanje na ekonomskem področju. 

- Umetniška gimnazija omogoča izobraževanje v štirih smereh: glasbeni, plesni, dramsko-

gledališki in likovni.  

Zaključek: splošna matura, ki je sestavljena iz treh obveznih predmetov (slovenščine, matematike in 

angleščine) in dveh izbirnih predmetov. 

Kam naprej: omogoča vpis v univerzitetne študijske programe in študijske programe višjega ter 

visokega strokovnega izobraževanja. 

 

Programi poklicnega tečaja  

Trajanje: eno leto. 

Vpisni pogoji: uspešno končan četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik strokovne šole (brez mature)  

in izpolnjeni drugi z izobraževalnim programom določeni pogoji. 

Značilnost: dijakom so priznani splošnoizobraževalni predmeti iz predhodnega izobraževanja in imajo 

v programu le strokovne module s praktičnim usposabljanjem z delom. Poklicni tečaj je torej druga 

pot do naziva strokovne izobrazbe, za katerega obstaja tudi štiriletni program srednjega strokovnega 

ali tehniškega izobraževanja. S tem se pridobi prvi poklic na ravni srednje poklicne, tehniške in druge 

strokovne šole. 

Program: ekonomski tehnik, gastronomija in turizem,  predšolska vzgoja, tehnik računalništva. 

Zaključek: poklicna matura, s katero se pridobi izobrazba, ki je enakovredna izobrazbi, pridobljeni po 

izobraževalnih programih srednjega strokovnega izobraževanja.  

 

Maturitetni tečaj 

Trajanje: eno leto. 

Vpisni pogoji: v tečaj se lahko vpiše, kdor je končal: 

• program srednjega poklicnega ali srednjega strokovnega izobraževanja ali  

• tretji letnik gimnazijskega programa in je prekinil izobraževanje najmanj za eno leto ali  



• zasebni program gimnazije s priznanim statusom javno veljavnega programa po sklepu 
pristojnega strokovnega sveta, da zagotavlja minimalna znanja za uspešen zaključek 
izobraževanja ali 

• osnovno šolo in opravil preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazijskega 
programa. Preizkus znanja se opravlja iz predmetov: slovenščina (madžarščina ali 
italijanščina kot materni jezik), matematika, tuji jezik in iz dveh izbirnih maturitetnih 
predmetov. 

Značilnost: omogoča načrtno in sistematično pripravo na splošno maturo. 

Zaključek: splošna matura, s katero se pridobi izobrazba, ki je enakovredna izobrazbi, pridobljeni po 

izobraževalnih programih srednjega splošnega izobraževanja.  

 

 


