
KAM  PO  KONČANI  OŠ? 
 

OSNOVNA ŠOLA 
 

I. stopnja: osnovna šola – nedokončana 

Nedokončana osnovna šola predstavlja prvo stopnjo izobrazbe in je razmeroma redka. 

II. stopnja: osnovna šola – dokončana 

Velja za vse, ki niso dokončali srednje šole in je OŠ zadnja dokončana stopnja izobrazbe. To 
drži tudi za tiste, ki so opravili srednjo šolo, vendar je niso zaključili s poklicno oz. splošno 
maturo. 

Informacije o poklicih, izobraževalnih programih in srednjih šolah lahko najdeš na 

spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_iz
obrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/ 

Spletne povezave:  

 Moja izbira  http://www.mojaizbira.si/ 

 Filternet  http://www.filternet.si/ 

 Zavod za zaposlovanje http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev 

 Center za poklicno izobraževanje http://www.cpi.si/   Izbereš zavihek Strokovna 
področja in potem želeno področje. 

 spletne strani srednjih šol 

 

Kje lahko nadaljujem šolanje po OŠ? 

SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 

III. stopnja: Nižje poklicno izobraževanje (NPI – 2 leti) 

V ta program se lahko vpišete tudi z nedokončano osnovno šolo (obiskovali ste jo 9 let), imeti 
morate zaključen vsaj 7. razred.  

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 

IV. stopnja: Srednje poklicno izobraževanje (SPI – 3 leta) 

Programi srednjega poklicnega izobraževanja – zaključijo se z zaključnim izpitom. Po njem se 
lahko vpišete na poklicno-tehniško izobraževanje. 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/
http://www.mojaizbira.si/
http://www.filternet.si/
http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev
http://www.cpi.si/


Srednje poklicno izobraževanje  

 traja 3 leta 

 imaš splošne predmete in strokovne module ter 1 tuj jezik 

 zaključi se z zaključnim izpitom – 2 predmeta (SLJ + izdelek/storitev) 

 pridobiš poklic     

 po končanem šolanju se lahko zaposliš ali pa nadaljuješ šolanje v poklicno tehniškem 
izobraževanju PTI oz. v sistemu 3+2 

V. stopnja: PTI, SSI  in gimnazije (4 leta) 

Poklicno tehniško izobraževanje – PTI  

 pogoj za vključitev: 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 

Končana srednja šola (4 letna, gimnazija) zagotavlja 5. stopnjo izobrazbe, lahko pa do nje 
pridete tudi po sistemu 3+2. Zaključek je z maturo. 

Srednje tehniško in strokovno izobraževanje - SSI 

 traja 4 leta 

 imaš splošne predmete in strokovne module ter 1 ali 2 tuja jezika (odvisno od 
programa) 

 zaključi se s poklicno maturo – 4 predmeti: 2 obvezna predmeta (SLJ + temeljni 
strokovni predmet) in 2 izbirna predmeta (MAT/TJA + 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 imaš tudi strokovne predmete) in 2 
tuja jezika (ali več) 

 zaključi se s splošno maturo – 5 predmetov: 3 obvezni predmeti (SLJ, MAT, TJA) in 2 
izbirna predmeta 

 ne pridobiš poklica – GIMNAZIJA pripravlja na študij  

 po končanem šolanju lahko se lahko vpišeš v katerikoli študijski program (v višješolski 
program, v visokošolski strokovni program prve stopnje, v univerzitetni program prve 
stopnje in v magistrski program druge stopnje) 

 več vrst gimnazij:  splošna gimnazija, športna gimnazija (poudarek na športni vzgoji), 
klasična gimnazija (obvezna latinščina), ekonomska gimnazija (strokovni predmeti s 
področja ekonomije), tehniška gimnazija (strokovni predmeti s področja 
elektrotehnike, računalništva, naravoslovja npr. biologije), umetniška gimnazija 
(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.   S končano splošno 
maturo se lahko vpišeš v višješolske študijske programe, visokošolske, univerzitetne in 
magistrske programe  (bolonjski sistem).  

VIŠJEŠOLSKI STROKOVNI  PROGRAMI    

VI./1 : višješolski programi (1. bolonjska stopnja). To stopnjo 
pridobite po končani višji šoli.  Traja 2 leti.    

 pogoj za vključitev: opravljena poklicna matura ali opravljena splošna matura 

 

VISOKOŠOLSKI  STROKOVNI  PROGRAMI 

Več informacij o pogojih za vpis v visokošolske študijske programe najdeš na spletni strani 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_z
a_vpis/ 

Visokošolski strokovni program prve stopnje 

 traja 3 leta 

 pogoj za vključitev: opravljena poklicna matura ali opravljena splošna matura 

VI./2 : visokošolski strokovni in univerzitetni programi (1. bolonjska 
stopnja) 

Bolonjski dodiplomski programi (univerzitetni in visokošolski) vam po diplomi prinašajo 
enotno stopnjo izobrazbe (6/2). 

 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/


UNIVERZITETNI  in MAGISTRSKI PROGRAMI,  MAGISTERIJI  ZNANOSTI  IN 
DOKTORATI 

 Univerzitetni program prve stopnje  

 traja 3 do 4 leta 

 pogoj za vključitev: opravljena splošna matura   

 nekateri program dovolijo tudi vključitev ob naslednjem pogoju: opravljena 
(ustrezna) poklicna matura in opravljen izpit iz enega predmeta splošne mature 

Enovit magistrski program druge stopnje 

 traja 5 do 6 let 

 pogoj za vključitev: opravljena splošna matura   

 nekateri program dovolijo tudi vključitev ob naslednjem pogoju: opravljena 
(ustrezna) poklicna matura in opravljen izpit iz enega predmeta splošne mature 

VII. stopnja: magisteriji stroke (2. bolonjska stopnja), univerzitetni 
programi pred bolonjsko reformo 

Naziv MAGISTER (mag.) se piše ZA imenom in ni enak staremu nazivu magister, kjer se je 
naziv nahajal pred imenom. Prav tako dokončana sedma stopnja velja za diplomante, ki so 
diplomirali na fakultetah pred bolonjsko reformo. To stopnjo pa dosežejo tudi vsi tisti, ki 
študirajo enovite magistrske programe (npr. medicina, farmacija, veterina …). 

VIII/1. stopnja: magisterij znanosti 

V to stopnjo se po novem uvršča vse, ki so dokončali magistrski študij pred bolonjsko 
reformo in se njihov naziv mag. piše pred imenom. Prav tako pa se sem uvršča specializacijo 
po univerzitetnih programih. Vsi ki študirajo po bolonjski reformi, pa za njih za stopnja ne 
obstaja, temveč grejo direktno na VIII/2. 

VIII/2. stopnja: doktorati znanosti (3. bolonjska st.) 

Najvišja stopnja izobrazbe, naziv se piše pred imenom. 

RAVNI IZOBRAZBE PO DOSEDANJIH 
PROGRAMIH 

RAVEN RAVNI IZOBRAZBE PO NOVIH 
"BOLONJSKIH" PROGRAMIH 
 

višješolski programi (do 1994) 
6/1 

  
  višješolski strokovni programi 

specializacija po višješolskih programih 

6/2 

visokošolski strokovni (1. bolonjska 
stopnja) 

visokošolski strokovni programi univerzitetni programi (1. bolonjska 
stopnja) 

specializacija po visokošolskih 
strokovnih programih 7 

magisteriji stroke (ZA imenom) (2. 
bolonjska st.) 

univerzitetni programi 

specializacija po univerzitetnih 
programih 8/1 

  
  

magisteriji znanosti (PRED imenom) 

doktorati znanosti (PRED imenom) 
8/2 

doktorati znanosti (PRED imenom) (3. 
bolonjska st.) 

 



 

 


