
IZOBRAŽEVALNI SISTEM V 
SLOVENIJI





PROGRAMI Trajanje Zaključek Kdo?

Nižje poklicno izobraževanje (NPI) 2 leti zaključni izpit Kdor je izpolnil osnovnošolsko 

obveznost in končal (najmanj) 7. 

razred OŠ.

Srednje poklicno izobraževanje 

(SPI)
3 leta zaključni izpit

Kdor je uspešno zaključil OŠ ali 

program NPI.

*Poklicno tehniško izobraževanje
+ 2 leti poklicna matura

Kdor je zaključil 3-letni poklicni 

program.

Srednje strokovno in tehniško 

izobraževanje (SSI) 4 leta poklicna matura
Kdor je uspešno zaključil OŠ ali 

program NPI.

Gimnazijski programi
4 leta splošna matura

Kdor je uspešno zaključil OŠ in želi 

študirati na fakulteti.

Poklicni tečaj 1 leto poklicna matura Kdor ni opravil splošne mature in želi 

pridobiti poklic (je pa uspešno 

zaključil 4. letnik) ali kdor je zaključni 

letnik SSI (+PTI)

Maturitetni tečaj 1 leto splošna matura Kdor je uspešno končal PTI ali SSI in 

se želi vpisati na fakulteto.



NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Vpiše se lahko kdor:
1) je izpolnil osnovnošolsko obveznost in 
2) uspešno končal najmanj 7. razred OŠ

Čas trajanja: 2 leti

Konča: z zaključnim izpitom

Možnosti nadaljevanja izobraževanja:
1) Srednje poklicno izobraževanje
2) Srednje strokovno in tehniško izobraževanje



Vzgojno izobraževalni zavod Program

Šolski center Celje-Srednja šola za 

gradbeništvo in varovanje okolja
Pomočnik pri tehnologiji gradnje

Šolski center Celje-Srednja šola za 

strojništvo, mehatroniko in medije

Pomočnik v tehnoloških procesih

Šolski center Celje-Srednja šola za 

storitvene dejavnosti in logistiko
Preoblikovalec tekstilij

Šolski center Šentjur-Srednja poklicna 

in strokovna šola

Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Šolski center Maribor/Šolski center 

Ljubljana-Srednja lesarska šola
Obdelovalec lesa



SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Vpiše se lahko kdor je:

1) uspešno zaključilOŠali

2) uspešno zaključil program nižjega poklicnega izobraževanja (NPI)

V nekaterih programih veljajo posebni vpisni pogoji , npr. psihofizična sposobnost : geostrojnik

rudar

Čas trajanja: 3 leta

Konča: z zaključnim izpitom

Možnosti nadaljevanja izobraževanja:

1) Poklicno-tehniško izobraževanje (+2 leti)

2) Maturitetni tečaj



Vzgojno izobraževalni zavod Program

Ekonomska šola Celje-Gimnazija in srednja 

šola

• Administrator

• Prodajalec

Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje • Gastronom in hotelir

Srednja zdravstvena šola Celje • Bolničar-negovalec

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti 

Celje-Srednja poklicna in strokovna šola

• Vrtnar

• Cvetličar

Šolski center Celje-Srednja šola za 

gradbeništvo in varovanje okolja

• Zidar

• Tesar

• Pečar – polagalec keramičnih oblog

• Izvajalec suhomontažne gradnje

Šolski center Celje-Srednja šola za kemijo, 

elektrotehniko in računalništvo

• Elektrikar

Šolski center Celje-Srednja šola za 

strojništvo, mehatroniko in medije

• Oblikovalec kovin – orodjar

• Inštalater strojnih inštalacij

• Mehatronik operater



Vzgojno izobraževalni zavod Program

Šolski center Celje-Srednja šola za 

storitvene dejavnosti in logistiko

• Avtoserviser

• Avtokaroserist

• Frizer

Šolski center Šentjur-Srednja poklicna in 

strokovna šola

• Mehanik kmetijskih in delovnih strojev

• Slaščičar

• Pek

Šolski center Velenje-Rudarska šola • Geostrojnik rudar

Srednja gradbena šola in gimnazija 

Maribor

• Dimnikar

• Slikopleskar - črkoslikar

Šolski center Maribor – Srednja lesarska 

šola

• Mizar

• Gozdar 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana 

– Živilska šola

• Mesar

Srednja gradbena, geodetska in 

okoljevarstvena šola Ljubljana

• Upravljalec težke gradbene mehanizacije

• Kamnosek



POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Vpiše se lahko kdor je:

1) uspešno zaključil 3-letni poklicni program (SPI) (izvaja se le v nekaterih programih) in

2) izpolnjuje dodatne pogoje pri posameznih programih, npr. psihofizična sposobnost, 

delovne izkušnje

Čas trajanja: 2 leti

Zaključi se s: poklicno maturo.

Možnosti nadaljevanja izobraževanja:

1) Višje strokovno izobraževanje

2) Visoke strokovno izobraževanje

3) Univerzitetno izobraževanje (+predmet splošne mature)



PTI program Pridobljena strokovna izobrazba

EKONOMSKI TEHNIK prodajalec, administrator …

TEHNIK 

MEHATRONIKE

mehatronik operater, elektrikar, računalnikar, avtoserviser, 

avtomehanik, orodjar, oblikovalec kovin, strojni mehanik, 

finomehanik, inštalater strojnih instalacij, izdelovalec 

kovinskih konstrukcij, strojnik gradbene mehanizacije, 
grafičar, mehanik kmetijskih delovnih strojev …

ZDRAVSTVENA

NEGA

bolničar-negovalec

… …



SREDNJE STROKOVNO OZ. TEHNIŠKO 

IZOBRAŽEVANJE

Vpiše se lahko kdor je uspešno zaključil:
1) OŠali 
2) program nižjega poklicnega izobraževanja (NPI)

V nekaterih programih veljajo posebni vpisni pogoji, npr. psihofizična sposobnost: geotehnik; 
nadarjenost oz. spretnost: zobotehnik; fotografski tehnik; tehnik oblikovanja

Čas trajanja: 4 leta

Konča: s poklicno maturo

Možnosti nadaljevanja izobraževanja:
1) Višje strokovno izobraževanje 
2) Visoko strokovno izobraževanje 
3) Univerzitetno izobraževanje (+1 predmet splošne mature)



Vzgojno izobraževalni zavod Program

Ekonomska šola Celje • Ekonomski tehnik

• Tehnik varovanja

Gimnazija Celje-Center • Vzgojitelj predšolskih otrok

Srednja šola za gostinstvo in turizem 

Celje

• Gastronomsko-turistični tehnik

Srednja zdravstvena šola Celje • Zdravstvena nega

• Kozmetični tehnik

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti 

Celje – Srednja poklicna in strokovna 

šola

• Hortikulturni tehnik

• Aranžerski tehnik

Šolski center Celje – Srednja šola za 

gradbeništvo in varovanje okolja 

• Gradbeni tehnik

• Okoljevarstveni tehnik

Šolski center Celje – Srednja šola za 

kemijo, elektrotehniko in računalništvo

• Elektrotehnik

• Tehnik računalništva

• Kemijski tehnik



Vzgojno izobraževalni zavod Program

Šolski center Celje – Srednja šola za 

strojništvo, mehatroniko in medije

• Tehnik mehatronike

• Strojni tehnik

• Medijski tehnik

Šolski center Celje – Srednja šola za 

storitvene dejavnosti in logistiko

• Ustvarjalec modnih oblačil

• Logistični tehnik

Šolski center Rogaška Slatina • Tehnik optik

• Tehnik steklarstva

Šolski center Šentjur – Srednja poklicna in 

strokovna šola

• Kmetijsko-podjetniški tehnik

• Naravovarstveni tehnik

• Živilski prehranski tehnik

Šolski center Velenje – Rudarska šola • Geotehnik

Biotehniška šola MB/Biotehniški 

izobraževalni center LJ – Gimnazija in 

veterinarska šola

• Veterinarski tehnik



Vzgojno izobraževalni zavod Program 

Šolski center Maribor – Srednja lesarska 

šola

• Lesarski tehnik

• Gozdarski tehnik

Srednja medijska in grafična šola LJ • Grafični tehnik

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in 

zdravstvo LJ

• Farmacevtski tehnik

• Tehnik laboratorijske biomedicine

• Zobotehnik

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo LJ • Tehnik oblikovanja (grafični oblikovalec; 

modni oblikovalec; oblikovalec 

uporabnih predmetov)

• Fotografski tehnik

Šolski center za pošto, ekonomijo in 

telekomunikacije LJ

• Tehnik elektronskih komunikacij



GIMNAZIJSKI PROGRAMI

Vpiše se lahko, kdor je uspešno zaključil OŠ.

V nekaterih programih gimnazije veljajo posebni vpisni pogoji, npr. psihofizična sposobnost: 

umetniška gimnazija (glasbena in plesna smer), športni oddelek; nadarjenost oz. spretnost: 

umetniška gimnazija (likovna, glasbena, plesna smer)

Čas trajanja: 4 leta

Konča: s  splošno maturo

NE izobražujejo za poklic. Brez opravljene mature možen prehod v poklicni tečaj za pridobitev 

poklica.

Možnosti nadaljevanja izobraževanja: univerzitetni študij



VRSTE GIMNAZIJ

 SPLOŠNE GIMNAZIJE:

1) Gimnazija

2) Klasična gimnazija

3) Gimnazija s športnim 

oddelkom

 STROKOVNE GIMNAZIJE:

1) Ekonomska gimnazija

2) Tehniška gimnazija

3) Umetniška gimnazija



Gimnazija s športnim oddelkom

 Različica splošne gimnazije

 Vpisujejo se dijaki, ki so aktivni športniki

 Usklajevanje športnih in šolskih obveznosti

 Povečano število ur športne vzgoje

 Program športne gimnazije je organiziran drugače kot programi ostalih 

oddelkov, dijakom je omogočen obisk dodatnih ur pri posameznih 

predmetih, kjer lahko snov poglobijo, dobijo dodatno razlago, če zaradi 

treningov niso mogli obiskovati rednega pouka.



Dokazila za prijavo v športni oddelek

Športni dosežki so posebni pogoj za vpis.

Zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali potrdilo o rednem 
preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu ali potrdilo zdravnika 
specialista medicine dela in športa.

Izpolnjeni posebni obrazci (s strani nacionalne panožne športne zveze, 
društva ali kluba), ki so objavljeni na strani Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport (MIZŠ).



KLASIČNA GIMNAZIJA

Je različica splošne gimnazije z obvezno LATINŠČINO in večjim

poudarkom na humanističnih predmetih (zgodovina, filozofija).

Manjše število ur naravoslovnih predmetov.

Omogoča učenje 3. tujega jezika (špan., franc., nem., rus.)

Podlaga za nadaljnji študij jezikoslovja, zgodovine, arheologije,
umetnostne zgodovine, prava …

I. gimnazija v Celju



EKONOMSKA GIMNAZIJA

Za vse tiste, ki želijo poglabljati znanje na ekonomskem
področju.

Od splošnih gimnazij se razlikuje v tem, da ima namesto fizike in 

filozofije predmeta podjetništvo in ekonomija.

Ekonomska šola Celje



TEHNIŠKA GIMNAZIJA

Strokovni predmeti iz različnih področij tehnike: mehanika, elektrotehnika,

računalništva, ki jih dijaki lahko izberejo za splošno maturo.

Dijaki pridobijo pri strokovnih predmetih, ki temeljijo na matematiki in fiziki, 

predznanje za študij naravoslovja in tehnike, pa tudi drugih študijev, npr. 

medicine.

Šolski center Celje, Gimnazija Lava – 1 oddelek tehniške gimnazije



UMETNIŠKA GIMNAZIJA

Umetniška gimnazija ima več smeri:

 likovna (Gimnazija Celje Center …)

 glasbena (I. gimnazija v Celju: petje-instrument; Konservatorij za glasbo in balet LJ/MB: 

glasbeni stavek, petje-instrument, jazz)

 plesna (Konservatorij za glasbo in balet LJ: balet; Srednja vzgojiteljska šola in 

gimnazija LJ: sodobni ples)

 dramsko gledališka (Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija LJ)

Za vpis v nekatere smeri morajo učenci izpolnjevati dodatna pogoja:

 opravljen preizkus nadarjenosti (likovna/glasbena/plesna smer)

 psihofizično sposobnost: glasbena smer (petje, igranje pihal, trobil, pihal, tolkal) in plesna 

smer



PRIJAVA ZA VPIS

Učenec odda ENO izpolnjeno prijavnico (razen: vzporedni vpis Umetniška 

gimnazija: Glasbena in Plesna smer)

Ob prijavi je potrebno priložiti:

- potrdilo o psihofizičnih sposobnostih za programe, ki to posebej 

zahtevajo

- potrdilo o opravljenem preizkusu posebne nadarjenosti oz. sposobnosti

- za vpis v športni oddelek potrdilo o izpolnjevanju športnih pogojev



Posebni pogoji za vpis

PSIHOFIZIČNA SPOSOBNOST: potrdilo o tem, da ni zdravstvenih ovir za 

izobraževanje po programu, izda pooblaščeni zdravnik.

Psihofizična sposobnost je posebni pogoj za vpis v nekatere programe 

srednjega poklicnega in srednjega strokovnega oz. tehniškega 

izobraževanja:

Rudarstvo: geostrojnik rudar, geotehnik

Storitvene dejavnosti: frizer

Umetniška gimnazija: glasbena smer, plesna smer

Gimnazija: športni oddelek



Posebna nadarjenost oz. spretnost

 ZOBOTEHNIK (preizkus ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje)

 FOTOGRAFSKI TEHNIK (preizkus likovne nadarjenosti)

 TEHNIK OBLIKOVANJA (preizkus likovne nadarjenosti)

 UMETNIŠKA GIMNAZIJA (likovna, glasbena, plesna smer: preizkus likovne, glasbene, plesne 

nadarjenosti)

Preizkus likovne nadarjenosti za programa Tehnik oblikovanja in Umetniška gimnazija, likovna smer, je 

vsebinsko enak. Kandidati, ki bodo uspešno opravili preizkus likovne nadarjenosti enega ali drugega 

programa, bodo lahko kandidirali za oba programa.



VPISNI POSTOPEK

 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izda Razpis za vpis v srednje šole in dijaške

domove.

 Vsak učenec se prijavi v 1 izobraževalni program na eni šoli. Prijavnico odda šolski svetovalni 

delavki. 

 Na internetu bo objavljeno število prijav za vpis. Če je prijav v posamezni program več kot je 

prostih mest, se vpis omeji. Učenci lahko v 20-ih dneh prijavo prenesejo na katerokoli drugo šolo.

 V primeru omejitve vpisa se kandidate uvrsti na izbirni seznam glede na doseženo število točk. 

Izbirni postopek se nato izvede v dveh krogih:

1. krog: zapolni se 90% prostih mest.

2. krog: zapolni se preostalih 10% prostih mest.

Vsak kandidat po prednostnem vrstnem redu navede največ 10 izobraževalnih programov, v 

katere se želi vpisati. Sprejet je v prvi program, za katerega ima dovolj točk.

 Vsi, ki v izbirnem postopku niso bili izbrani ali se niso prijavili v noben program, se lahko najkasneje 

do začetka šolskega leta vpišejo v programe, ki še imajo prosta mesta po obeh krogih.



Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa

 Upoštevajo se zaključne ocene 
obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. 
razreda osnovne šole (največ175 
točk). 

 V primeru vpisa v športni oddelek 
gimnazije se upoštevajo še športni 
dosežki, ob vpisu v umetniško 
gimnazijo pa preizkus nadarjenosti.

 Če se v 1. oziroma 2. krogu izbirnega 
postopka na posamezni šoli na 
spodnji meji razvrsti več kandidatov z 
istim številom točk, se izbira med njimi 
opravi na podlagi dosežkov na NPZ iz 
slovenščine in matematike.



NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

 V 9. razredu je nacionalno preverjanje znanja obvezno za vse učence.

 Opravlja se iz treh predmetov: slovenščina, matematika in 3. predmeta. Tretji 

predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 

8. in 9. razreda izbere največ 4 predmete in določi, iz katerega 3. predmeta se bo 

preverjalo znanje na posamezni šoli.

 Vsi učenci 9. razreda na isti dan ob isti uri opravljajo isti predmet.

 Nacionalno preverjanje znanja traja 60 minut.

 Rezultati nacionalnega preverjanja se vpišejo v spričevalo v točkah in v %.


