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Možnosti šolanja v Sloveniji – Razpis za šol. leto 2021/22 
 
Srednja šola    program oz. poklic  trajanje   

šolanja 
PTUJ 
 
Šolski center Ptuj – Šola za ekonomijo, gospodar na podeželju  3 leta 
turizem in kmetijstvo   cvetličar    3 leta 
    gastronomske in hotelske  3 leta 
    storitve 

     kmetijsko-podjetniški tehnik 4 leta 
                                                     trgovec     3 leta  
     aranžerski tehnik   4 leta 

ekonomski tehnik    4 leta 
   

Šolski center Ptuj – Elektro in računal. elektrikar     3 leta 
šola    mehatronik operater  3 leta 

elektrotehnik    4 leta 
   tehnik računalništva   4 leta 
   tehnik mehatronike   4 leta 

 
Šolski center Ptuj – Strojna šola  oblikovalec kovin – orodjar  3 leta 
      klepar – krovec   3 leta 

inštalater strojnih instalacij  3 leta 
avtoserviser    3 leta 
avtokaroserist   3 leta 
strojni tehnik    4 leta 

     
Gimnazija Ptuj    gimnazija                        4 leta 

   gimnazija (š) - športni oddelek     4 leta 
                                                                umetniška gimnazija: 

- smer gledališče in film       4 leta 
- likovna smer                      4 leta 

MARIBOR 
 
Biotehniška šola Maribor   mehanik kmetijskih in del. strojev 3 leta 
      naravovarstveni tehnik   4 leta 
      veterinarski tehnik    4 leta 
                                                                      
Gimnazija in srednja kemijska šola kemijski tehnik   4 leta 
Ruše      farmacevtski tehnik   4 leta 
                                                              
II. gimnazija Maribor   gimnazija + športni oddelek 4 leta 
 
III. gimnazija Maribor   predšolska vzgoja   4 leta 

     gimnazija    4 leta 

 
Srednja šola za gostinstvo in turizem gastronomsko-turistični tehnik 4 leta 
Maribor  
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Srednja šola    program oz. poklic  trajanje   
šolanja 
 

Izobraževalni center Piramida   pek     3 leta 
Maribor     slaščičar    3 leta 
      mesar     3 leta 
                                                                 
Konservatorij za glasbo in balet Marib. umetniška gimnazija –  

1. glasbena smer  
 - glasbeni stavek,  
 - petje – instrument   4 leta 

     2. plesna smer -balet  4 leta 
      

Prometna šola Maribor   logistični tehnik   4 leta 
      tehnik varovanja   4 leta 
 
Prva gimnazija Maribor   gimnazija     4 leta 

klasična gimnazija   4 leta 
 
Lesarska šola Maribor   mizar     3 leta 
      gozdar    3 leta 

lesarski tehnik   4 leta 
      gozdarski tehnik   4 leta 
 
Srednja elektro-računalniška šola računalnikar    3 leta 
Maribor     tehniška gimnazija   4 leta. 
                                                                                                                                 
Srednja gradbena šola in gimn. Maribor  zidar      3 leta 

tesar     3 leta 
slikopleskar – črkoslikar  3 leta 
 pečar – polagalec keramič. oblog 3 leta 
izvajalec suhomontažne gradnje  3 leta 
dimnikar     3 leta 

 gradbeni tehnik    4 leta 
      tehniška gimnazija    4 leta. 
                                                               zidar                                               3 leta 
                                                               okoljevarstveni tehnik                    4 leta 
 
Srednja šola za oblikovanje Maribor frizer      3 leta 

medijski tehnik   4 leta 
      tehnik oblikovanja   4 leta 
 
Srednja zdravstvena in kozmetična  bolničar – negovalec  3 leta 
šola Maribor     srednja medicinska sestra/ 4 leta 

     srednji zdravstvenik 
     kozmetični tehnik   4 leta 

 
Škofijska gimnazija Maribor  gimnazija- zasebni zavod  4 leta 
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Srednja šola    program oz. poklic  trajanje   
šolanja 

ORMOŽ 
 
Gimnazija Ormož    gimnazija    4 leta 
    predšolska vzgoja   4 leta 
    zdravstvena vzgoja   4 leta 
 

SLOV. BISTRICA 
 
Srednja šola Slov. Bistrica   metalurški tehnik   4 leta 
 

ROGAŠKA SLATINA 
 
Šolski center Rogaška Slatina  tehnik steklarstva   4 leta 
      tehnik optik    4 leta 
                                                                gimnazija                                      4 leta 
                                                                steklar (*vajeniška oblika*)           3 leta 

 
VELENJE 
 
Šolski center Velenje –   geostrojnik rudar    3 leta 
Šola za strojništvo, geotehniko               geotehnik                      4 leta 
In okolje                     
 

LJUBLJANA 
 
Biotehniški izobraževalni center Ljub. živilsko prehranski tehnik  4 leta 
 
Srednja šola za farmacijo in zdr. Ljub. tehnik laboratorijske biomedicine 4 leta 

     zobotehnik    4 leta 
                                                      

 
Srednja vzgojiteljska š. in gimn. Ljub. umetniška gimnazija –  4 leta 
      sodobni ples  

 
Srednja medijska in grafična šola Lj. grafični tehnik   4 leta 
 
Strokovni izobraževalni center Lj.  izdelovalec oblačil   3 leta 
      papirničar    3 leta 
      ustvarjalec modnih oblačil  4 leta 
 
Sr. gradbena, geodet. in ekonom. š. Lj. geodetski tehnik   4 leta 

     kamnosek    3 leta 
      upravljalec težke  

gradbene mehanizacije  3 leta 
pečar – polagalec keramičnih 
oblog                                             3 leta 
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Srednja šola    program oz. poklic  trajanje   
šolanja 

 
Zavod sv. Fr. S. – Gimn. Želimlje  gimnazija    4 leta 
(zasebni zavod) 
 
Waldorfska šola Ljubljana (zasebni z.) Waldorfska gimnazija  4 leta 
 
EURO šola Ljubljana   gimnazija     4 leta 
 

 
PORTOROŽ 
 
Srednja pomorska šola Portorož  plovbni tehnik   4 leta 
      ladijski strojni tehnik  4 leta  
       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
POMEMBNO 
 
Vsi našteti programi oz. poklici so navedeni v večini primerov le enkrat in sicer je 
navedena šola, ki je v naši bližini; razen gimnazij.   
 
Informacije najdete tudi na spletnih straneh:  
 
http://www.mojaizbira.si/   
 
http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/ (Zavod za zaposlovanje) in na strani ministrstva  
 
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_t
er_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/  
(o vpisu v srednje šole).  
 
Informacije najdete tudi na spletni strani OŠ Ljudski vrt pod rubriko učenci - karierna 
orientacija. 
 

Darija Erbus, svetovalna delavka 
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