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1.

Nižje poklicno izobraževanje (NPI)

Trajanje: 2 leti (2 leti in pol)
Zaključek: zaključni izpit
Vpisni pogoji: v nižje poklicno izobraževanje se lahko vpišeš po
uspešno končani osnovni šoli.
Kam naprej? Uspešno končan izobraževalni program nižjega
poklicnega izobraževanja omogoča vpis v izobraževalne
programe srednjega poklicnega in srednjega strokovnega
izobraževanja ali zaposlitev.
Programi izobraževanja: obdelovalec lesa, gradbinec, ličar,
obdelovalec kovin, pomočnik v tehnoloških procesih, pomožni
administrator,...

2. Srednje poklicno izobraževanje
(SPI)
Trajanje: 3 leta
Program: imaš splošne predmete in strokovne module; 1 tuj jezik
Zaključek: zaključni izpit – 2 predmeta (SL + izdelek/storitev)
Vpisni pogoji: uspešno končana osnovna šola ali program nižjega poklicnega
izobraževanja
Kam naprej? Po končanem šolanju se lahko zaposliš; Uspešno končan
izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v
ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja (3+2), po
določenem številu let delovnih izkušenj, pa tudi pristop k opravljanju ustreznega
delovodskega ali poslovodskega izpita.
Programi izobraževanja: administrator, avtoserviser, avtoklepar, avtomehanik,
elektrikar, gastronomske in hotelske storitve, inštalater strojnih inštalacij,
mehatronik operater, oblikovalec kovin – orodjar, pečar – polagalec keramičnih
oblog, računalnikar, trgovec, bolničar – negovalec, cvetličar, črkoslikar, frizer,
gozdar, klepar, kuhar, mizar, natakar, orodjar, slaščičar, steklar, urar, zidar, zlatar,...

3. Srednje strokovno izobraževanje
(SSI)
Trajanje: 4 leta
Program: imaš splošne predmete in strokovne module; 1 ali 2 tuja jezika (odvisno od programa)
Zaključek: poklicna matura - 4 predmeti:
2 obvezna (SL + temeljni strokovni predmet)
2 izbirna (MA/AN + izdelek/storitev/seminarska naloga/izpit)
Vpisni pogoji: v program srednjega strokovnega izobraževanja se lahko vpišeš z uspešno končano osnovno
šolo ali programom nižjega poklicnega izobraževanja.
Kam naprej? Možnosti za študij:
•
z opravljeno poklicno maturo se lahko vpišeš v višješolske programe (višje strokovno
izobraževanje) in v visokošolske strokovne programe prve stopnje (1. stopnja strokovna)
•
z opravljeno poklicno maturo se lahko vpišeš tudi v nekatere univerzitetne programe prve
stopnje (1. stopnja univerzitetna) in v nekatere magistrske programe druge stopnje (2. stopnja magisterij),
vendar pa moraš prej opraviti še izpit iz enega predmeta splošne mature
•
če opraviš maturitetni tečaj (traja 1 leto in se konča s splošno maturo), pa se lahko vpišeš v
univerzitetne programe prve stopnje (1. stopnja univerzitetna) in v magistrske programe druge stopnje (2.
stopnja magisterij)
Programi izobraževanja: aranžerski tehnik, gostinski tehnik, fotografski tehnik, farmacevtski tehnik,
gradbeni tehnik, kemijski tehnik, strojni tehnik, predšolska vzgoja, vrtnarski tehnik, veterinarski tehnik,
živilski tehnik, zdravstvena nega, grafični tehnik, medijski tehnik,...

4. Poklicno – tehniško izobraževanje
(PTI)
Trajanje: 2 leti
Zaključek: poklicna matura (4 predmeti)
Vpisni pogoji: v program poklicno-tehniškega izobraževanja se lahko vpišeš z uspešno končano
osnovno šolo ali z zaključenim programom srednjega poklicnega izobraževanja.
Kam naprej: Možnosti za študij:
•
z opravljeno poklicno maturo se lahko vpišeš v višješolske programe (višje strokovno
izobraževanje) in v visokošolske strokovne programe prve stopnje (1. stopnja strokovna)
•
z opravljeno poklicno maturo se lahko vpišeš tudi v nekatere univerzitetne programe
prve stopnje (1. stopnja univerzitetna) in v nekatere magistrske programe druge stopnje (2.
stopnja magisterij) , vendar pa moraš prej opraviti še izpit iz enega predmeta splošne mature
•
če opraviš maturitetni tečaj (traja 1 leto in se konča s splošno maturo), pa se lahko
vpišeš v univerzitetne programe prve stopnje (1. stopnja univerzitetna) in v magistrske
programe druge stopnje (2. stopnja magisterij)
Programi izobraževanja: ekonomski tehnik, elektrotehnik, gastronomija, strojni tehnik,
geotehnik, prometni tehnik, lesarski tehnik, tehnik zdravstvene nege, živilsko prehranski
tehnik, ustvarjalec modnih oblačil,...

5. Gimnazija
Trajanje: 4 leta
Program: imaš splošne predmete; v nekaterih gimnazijah tudi strokovne predmete; 2 tuja
jezika (ali več)
Zaključek: splošna matura - 5 predmetov: 3 obvezni (SL,MA,AN) + 2 izbirna
Vpisni pogoji: pogoj za vpis v Umetniško gimnazijo (razen v dramsko-gledališko smer) je
izpolnjevanje posebnih pogojev: psihofizična sposobnost in posebna nadarjenost.
Kam naprej? Opravljena splošna matura omogoča vpis na vse obstoječe univerzitetne
študijske programe in študijske programe višjega ter visokega strokovnega izobraževanja.
Vrste gimnazij:
•
splošna
•
športna (poudarek na športni vzgoji)
•
klasična (obvezna latinščina)
•
ekonomska (strokovni predmeti s področja ekonomije, podjetništva)
•
tehniška (strokovni predmeti s področja elektrotehnike, računalništva,
naravoslovja)
•
umetniška (likovna, glasbena, plesna, dramska)
Če po končani gimnaziji ne želiš študirati, se lahko vključiš v poklicni tečaj (traja 1 leto in se
konča s poklicno maturo). Tako pridobiš poklic in se lahko zaposliš.

