SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE
NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
namenjeno je predvsem tistim, ki ne končajo osnovne šole; traja 2 leti in pol;
zaključi se z zaključnim izpitom; pridobi se poklic; po končanem šolanju je možna
zaposlitev ali pa nadaljevanje šolanja v srednjem poklicnem izobraževanju ali
srednjem tehničnem in strokovnem izobraževanju.

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
traja 3 leta
imaš splošne predmete in strokovne module; 1 tuj jezik
zaključi se z zaključnim izpitom – 2 predmeta (SL + izdelek/storitev)
pridobiš poklic
po končanem šolanju se lahko zaposliš ali pa nadaljuješ šolanje v poklicno
tehniškem izobraževanju (sistem 3+2)

POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE - PTI
pogoj: zaključen ustrezen program srednje poklicne šole
traja 2 leti
zaključi se s poklicno maturo (4 predmeti)
pridobiš poklic
po končanem šolanju se lahko zaposliš ali pa nadaljuješ s študijem
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)

SREDNJE TEHNIŠKO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
traja 4 leta
imaš splošne predmete in strokovne module; 1 ali 2 tuja jezika (odvisno od

programa)
zaključi se s poklicno maturo - 4 predmeti:
2 obvezna (SL + temeljni strokovni predmet)
2 izbirna (MA/AN + izdelek/storitev/seminarska naloga/izpit)
pridobiš poklic
po končanem šolanju se lahko zaposliš ali pa nadaljuješ s študijem
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)

SPLOŠNO SREDNJE IZOBRAŽEVANJE - GIMNAZIJA
traja 4 leta
imaš splošne predmete; v nekaterih gimnazijah tudi strokovne predmete; 2 tuja
jezika (ali več)
zaključi se s splošno maturo - 5 predmetov: 3 obvezni (SL,MA,AN) + 2 izbirna
ne pridobiš poklica
pripravlja na študij
po končanem šolanju lahko se lahko vpišeš kamorkoli (v višješolske programe, v
visokošolske strokovne programe prve stopnje, v univerzitetne programe prve
stopnje in v magistrske programe druge stopnje)
več vrst 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 npr. biologije)
* 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.

Informacije o pogojih za vpis v srednješolske programe ter o tem katere srednje
šole so v Ljubljani in katere programe izvajajo lahko najdeš na spletni strani
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_s
olstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednj
e_sole/#c17906

VIŠJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
traja 2 leti
pogoj za vključitev: poklicna matura ali splošna matura
120 kreditnih točk

VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE
glej desno stran sheme – Visokošolsko izobraževanje po reformi

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PRVE STOPNJE
traja 3 leta
pogoj za vključitev: poklicna matura ali splošna matura
180 kreditnih točk

UNIVERZITETNI PROGRAM PRVE STOPNJE
traja 3 do 4 leta
pogoj za vključitev: splošna matura
nekateri programi: (ustrezna) poklicna matura + izpit iz enega predmeta splošne

mature
180-240 kreditnih točk

ENOVIT MAGISTRSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE
traja 5 do 6 let
pogoj za vključitev: splošna matura
nekateri programi: (ustrezna) poklicna matura + izpit iz enega predmeta splošne mature
300-360 kreditnih točk
Več informacij o pogojih za vpis v visokošolske študijske programe najdeš na

http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo_in_znanost/sekto
r_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/

