
Vrste srednjih šol 

 

NIŽJE POKLICNE ŠOLE (2 leti) 
Izvajajo skrajšan program – šolanje traja 2 leti. Ob koncu 
izobraževanja dijaki naredijo zaključni izpit, ki omogoča zaposlitev ali 
pa  vpis v prvi letnik kateregakoli izobraževalnega programa 
srednjega poklicnega oziroma srednjega strokovnega izobraževanja.  
Nazivi poklicne izobrazbe: pomočnik v biotehniki in oskrbi, pomočnik 
pri tehnologiji gradnje, pomočnik v tehnoloških procesih, 
preoblikovalec tekstilij, pomočnik v biotehniki in oskrbi, obdelovalec 
lesa.  

 
 
 

 

  



SREDNJE POKLICNE ŠOLE (3 leta) 
Šolanje traja 3 leta. Ob koncu izobraževanja dijaki opravijo zaključni 
izpit, ki omogoča  zaposlitev ali pa vpis v 2-letni poklicno-tehniških 
program (3+2), ki se konča z opravljanje poklicne mature. S tem 
potem pridobijo srednjo strokovno izobrazbo in lahko nadaljujejo 
izobraževanje na višji strokovni šoli. 
Del pouka poteka v učilnicah, del pa kot praktično delo v šolskih 
delavnicah ali na praksi pri obrtnikih ali podjetnikih. Poklici, 
pridobljeni na srednjih poklicnih šolah, omogočajo takojšnjo 
zaposlitev. 
Učenci, ki se po koncu šolanja zaposlijo, si lahko po treh letih 
delovnih izkušenj z opravljanjem ustreznega mojstrskega oziroma 
delovodskega ali poslovodskega izpita pridobijo srednjo strokovno 
izobrazbo. Če opravijo še izpite iz splošnih predmetov poklicne 
mature, lahko nadaljujejo izobraževanje na višji strokovni šoli.  
Nazivi poklicne izobrazbe: pek, slaščičar, mesar, frizer, zidar, tesar, 
upravljalec težke gradbene mehanizacije, kamnosek, pečar, 
izdelovalec oblačil, oblikovalec kovin – orodjar, klepar-krovec, 
avtoserviser, avtokaroserist, mehatronik operater, prodajalec, 
inštalater strojnih inštalacij, avtoserviser, elektrikar, računalnikar, 
gastronom hotelir, administrator, bolničar – negovalec, mizar, 
grafični operater.    
 

 



SREDNJE STROKOVNE ŠOLE (4 leta) 

Šolanje traja 4 leta. Dijaki ob koncu izobraževanja opravijo poklicno 
maturo, ki omogoča  zaposlitev ali pa vpis v vse programe višjega 
strokovnega izobraževanja in v visokošolske strokovne študijske 
programe prve bolonjske stopnje. Univerzitetni študij omogoča 
poklicna matura ali štiripredmetni zaključni izpit in dodatni 
maturitetni izpit v okviru stroke. Za tiste, ki se odločijo za 
univerzitetni študij, so na voljo maturitetni tečaji, ki omogočajo 
pripravo na splošno maturo.  
Nazivi poklicne izobrazbe: živilsko prehranski tehnik, naravovarstveni 
tehnik, veterinarski tehnik, ekonomski tehnik, elektrotehnik, tehnik 
računalništva, vzgojitelj predšolskih otrok, gradbeni tehnik, geodetski 
tehnik, okoljevarstveni tehnik, grafični tehnik, medijski tehnik, 
logistični tehnik, ustvarjalec modnih oblačil, tehnik mehatronike, 
farmacevtski tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine, zobotehnik, 
kozmetični tehnik, gastronomsko – turistični tehnik, tehnik 
oblikovanja, fotografski tehnik, aranžerski tehnik, srednja medicinska 
sestra/srednji zdravstvenik, lesarski tehnik, strojni tehnik, kemijski 
tehnik, tehnik varovanja, tehnik elektronskih komunikacij. 

     
 

 

 

GIMNAZIJE (4 leta) 



Šolanje traja 4 leta. Dijaki ob koncu izobraževanja opravijo splošno 
maturo iz petih predmetov, ki omogoča vpis na katerokoli nadaljnjo 
stopnjo izobraževanja.  Ločimo splošne, športne, klasične,strokovne 
in  evropski oddelek gimnazije. Strokovne gimnazije so tehniške 
(elektro računalniška, biotehniška) in umetniške (plesna, likovna, 
glasbena, dramsko gledališka) gimnazije. Tudi ob vpisu na strokovne 
gimnazije po koncu šolanja dijak nima pridobljenega poklica izbrane 
smeri. Te gimnazije so namenjene učencem, ki točno vedo, katera 
smer jih zanima in nameravajo po opravljeni splošni maturi 
nadaljevati izobraževanje v tej smeri na univerzitetnem programu.  
Če se dijaki po končani gimnaziji ne odločijo za nadaljnje 
izobraževanje v višjem ali visokem šolstvu, se lahko dijaki odločijo za 
poklicni tečaj in pridobijo strokovna znanja, ki jih bodo potrebovali za 
opravljanje poklica na izbranem področju.  
         

  


