
Kam naprej? 
Srednješolski programi v Sloveniji 



SREDNJE ŠOLE V SLOVENIJI
O srednješolskem sistemu smo se že pogovarjali v lanskem šolskem letu, letos smo ponovili na
razredni uri. Izbiraš lahko med 3-letnimi ali 4-letnimi strokovnimi šolami in gimnazijami.

V naslednjih drsnicah boš našel/la naštete:

 vse programe 3-letnih strokovnih šol v Sloveniji , 

 vse programe 4-letnih strokovnih srednjih šol v Sloveniji in

 gimnazije.

Oglej si programe, da dobiš vpogled, med čim boš lahko zbiral. Če te kateri od programov
strokovnih šol bolj podrobno zanima, imaš na zadnji drsnici z naslovom KJE LAHKO VEČ IZVEM O
PROGRAMIH IN POKLICIH povezave do spletnih strani s slikami, filmi in podrobnimi opisi
posameznih poklicev.

Če imaš dodatna vprašanja, me lahko pokličeš na tel. 398 30 04 (na šoli sem tudi v času
epidemije.) napišeš sporočilo v Teamsih ali pišeš na e-pošto: alenka.pegan-colja@guest.arnes.si

Vprašanja si lahko tudi zapisuješ in se bomo pogovorili o njih po ponovnem odprtju šol.

Januarja 2021 bo na spletni strani MIZŠ izšel Razpis za vpis v srednje šole, kjer bomo spremljali
število razpisanih mest za vse programe srednjih šol v Sloveniji, ki se bodo izvajali v naslednjem
šolskem letu.
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Programi 4-letnih strokovnih šol 

 predšolska vzgoja 

 tehnik računalništva

 elektrotehnik

 tehnik mehatronike

 logistični tehnik

 zdravstvena nega

 kmetijsko-podjetniški tehnik

 naravovarstveni tehnik

 ekonomski tehnik

 medijski tehnik



✓ gastronomija in turizem

✓ strojni tehnik

✓ gradbeni tehnik

✓ lesarski tehnik

✓ kemijski tehnik

✓ farmacevtski tehnik

✓ kozmetični tehnik

✓ metalurški tehnik

✓ ladijski strojni tehnik

✓ plovbni tehnik 



❖ aranžerski tehnik

❖ veterinarski tehnik

❖ ustvarjalec modnih oblačil

❖ fotografski tehnik

❖ okoljevarstveni tehnik

❖ živilsko prehranski tehnik

❖ geodetski tehnik

❖ gozdarski tehnik 

❖ zobotehnik

❖ tehnik varovanja

❖ tehnik elektronskih 
komunikacij

❖ tehnik optik



➢ hortikulturni tehnik

➢ tehnik steklarstva

➢ tehnik laboratorijske biomedicine

➢ tehnik oblikovanja:

grafični oblikovalec,

modni oblikovalec in

oblikovalec uporabnih predmetov



Programi 3-letnih strokovnih šol 

 mehatronik operater

 elektrikar 

 avtokaroserist

 oblikovalec kovin-orodjar 

 mizar

 vrtnar

 gastronom hotelir

 računalničar

 inštalater strojnih inštalacij

 avtoserviser

 voznik

 slaščičar



✓ trgovec

✓ administrator

✓ cvetličar

✓ mesar

✓ zidar

✓ bolničar

✓ metalurg

✓ gastronom hotelir

✓ gozdar

✓ frizer

✓ pek

✓ kamnosek

✓ tesar

✓ mlekar

✓ slikopleskar

✓ pečar-polagalec keramičnih oblog

✓ upravljalec težke gradbene mehanizacije



GIMNAZIJE

Pri nas imamo več vrst gimnazij:  

 Največ devetošolcev se vpiše v splošno gimnazijo.

 Klasična gimnazija ima v svojem predmetniku tudi grščino in latinščino. Sem bi lahko
uvrstili tudi poznane škofijske gimnazije. (Nam najbližja je v Vipavi.)

 Športniki se vpisujejo v oddelke športne gimnazije, kjer je potrebno dostaviti tudi
dokazila kluba in panožne zveze.

 Tehniška gimnazija ima v svojem predmetniku poleg splošnih predmetov še strokovne
predmete s področja strojništva, računalništva, elektrotehnike, učenci izberejo
področje, ki jih bolj zanima.

 Umetniških gimnazij je več: plesna, likovna, glasbena, gledališče in film. Za večino teh
gimnazij je značilno, da je potrebno pred vpisom opraviti preizkus posebnih
nadarjenosti, znanja in spretnosti.

 Gimnazije so zahtevne srednje šole, ki izobražujejo dijake za nadaljevanje študija.



KAKO SE ZAKLJUČI IZOBRAŽEVANJE NA 
STROKOVNIH ŠOLAH?

3-LETNE STROKOVNE ŠOLE

ZAKLJUČNI IZPIT 

 Pisni in ustni izpit iz slovenščine in

 izdelek oziroma storitev in zagovor za ustrezen 
izobraževalni program.

(ta del zaključnega izpita je različen od programa do 
programa, npr. frizer ima drugačen zaključni izpit kot vrtnar 
ali lesar)

Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu se dijak lahko
vpiše naprej še 2 leti (program 3+2) in pridobi po 5 letih
srednjo strokovno izobrazbo. (npr. oblikovalec kovin
zaključi 3-letni program, nadaljuje še dve leti in po 5 letih
postane strojni tehnik.)

Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu ali poklicni
maturi pridobi dijak poklic. Lahko nadaljuje študij ali se
zaposli.

4- LETNE STROKOVNE ŠOLE 

POKLICNA MATURA

 Slovenščina

 Matematika ali angleščina

2. del poklicne mature se navezuje na
program in je različen:

 Sinteza strokovnih predmetov (npr.
strojništvo pri strojnem tehniku,
mehatronika pri tehniku meh., vzgoja
predšolskega otroka pri programu
predšolska vzgoja….)

 Izdelek ali storitev in zagovor



KAKO SE ZAKLJUČI ŠOLANJE NA GIMNAZIJI?

Splošna matura je nekoliko bolj obsežna in obsega izpite iz petih predmetov:

 Slovenščina

 Matematika 

 tuji jezik

2. del mature je izbirni. Dijaki izberejo dva maturitetna predmeta. Lahko izbirajo med
zgodovino, kemijo, biologijo, geografijo… Običajno izbirajo med predmeti, ki jih bolj
zanimajo, so bolj uspešni in se navezujejo na dijakove želje v povezavi z nadaljnjim
študijem.

Po uspešno opravljeni splošni maturi
pridobi dijak naziv splošni maturant in
mora nadaljevati šolanje, da pridobi poklic.



KJE LAHKO VEČ IZVEM O PROGRAMIH IN 
POKLICIH? 

 Spletna stran, namenjena učencem 9. razredov, kjer so zbrani vsi programi in poklici v Sloveniji 
je www.mojaizbira.si

 Na spletni strani Zavoda za zaposlovanje www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev so opisi 
poklicev s fotografijami in video prikazi.

 Zelo pomembno je raziskati svoje osebnostne lastnosti, saj te pomembno vplivajo na 
uspešnost pri opravljanju poklica. Na spletni strani Zavoda za zaposlovanje  
https://esvetovanje.ess.gov.si/KaksenSem/ lahko sam rešuješ delovne liste in raziskuješ svoje 
osebnostne lastnosti. 

 V Novi Gorici v okviru LUNG-a deluje KARIERNI PLAC za mlade. Na njihovi spletni strani 
https://karierniplac.si/ dobiš veliko zanimivih informacij zase ali jih obiščeš.  V Kariernem Placu 
te bosta z veseljem sprejeli Anja Nemec in Mojca Špacapan, ki ju lahko kontaktiraš tudi po 
telefonu 031 681 164 ali 05 335 31 13 in po elektronski 
pošti anja.nemec@lung.si ali mojca.spacapan@lung.si.

 Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport https://www.gov.si/teme/vpis-
v-srednjo-solo/ so objavljeni vsi rokovniki, razpis in pomembne informacije v zvezi z vpisom v 
srednjo šolo. 
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