
PRILOGA 
  

SEZNAM  PROGRAMOV 
SREDNJEGA  POKLICNEGA  IN  STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA 

S  PODALJŠANO  VELJAVNOSTJO (šolsko leto 2002/2003) 

 Legenda: 

 + (p) –  program je prilagojen tudi za dijake s posebnimi potrebami; vrsta prilagoditev in 
naziv poklicne oziroma strokovne izobrazbe, na katero se le-ta nanaša, je razvidna 
iz seznama programov, 

+ (SI) –  program je prilagojen tudi za narodno mešana območja; izobraževanje poteka v 
slovenskem učnem jeziku,  obvezna je italijanščina kot jezik okolja, 

+ (IS) –  program je prilagojen tudi za narodno mešana območja; izobraževanje se izvaja v 
italijanskem učnem jeziku,  obvezna je  slovenščina  kot jezik okolja, 

+ (DV) –  program je prilagojen tudi za dvojezično izvajanje na narodno mešanem območju 
(slovensko, madžarsko). 

PROGRAMI SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA 

Zap. 
št. 

PROGRAM 
 

POKLIC 
(naziv poklicne 

izobrazbe) 

VRSTA PRILAGODITVE 
 

1. 2. 3. 4. 

KMETIJSTVO, VRTNARSTVO, ŽIVILSTVO, GOZDARSTVO 

1. KMETIJSKI MEHANIK kmetijski mehanik   

2. 
  
  
  

ŽIVILEC 
  
  
  

mesar   

mlekar   

pek   

slaščičar-konditor   

RUDARSTVO, METALURGIJA, STROJNIŠTVO 

3. RUDAR rudar   

4. PREDELOVALEC KOVIN preoblikovalec kovin   

5. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

STROJNIŠTVO/ oblikovalec 
kovin 
  
  
  

brusilec  + (p)  + (SI)  + 
(IS)  + (DV) 

Program je prilagojen tudi za 
dijake z motnjami vedenja in 
osebnosti  ter za gluhe in 
naglušne. 

rezkalec + (p)  + (SI)  + 
(IS)  + (DV) 

Program je prilagojen tudi za 
dijake z motnjami vedenja in 
osebnosti  ter za gluhe in 
naglušne. 

orodjar  + (p)  + (SI)  + 
(IS)  + (DV) 

Program je prilagojen tudi za 
dijake z motnjami vedenja in 
osebnosti  ter za gluhe in 
naglušne. 

strugar  + (p)  + (SI)  + Program je prilagojen tudi za 



  
  
  
  
  

(IS)  + (DV) dijake z motnjami vedenja in 
osebnosti  ter za gluhe in 
naglušne. 

STROJNIŠTVO/ 
preoblikovalec in 
spajalec kovin 
  
  

avtoklepar  + (p)  + (SI) 
Program je prilagojen tudi za 
gluhe in naglušne. 

klepar +  (p) + (SI) 
Program je prilagojen tudi za 
gluhe in naglušne. 

konstrukcijski ključavničar  
+ (p)  +(SI) 

Program je prilagojen tudi za 
gluhe in naglušne. 

varilec  + (p)  + (SI) 
Program je prilagojen tudi za 
gluhe in naglušne. 

STROJNIŠTVO/ monter in 
upravljalec 
enegretskih naprav 
  
  
  

monter hladilnih naprav 
+ (SI) 

  

monter klimatskih naprav  
+ (SI) 

  

monter ogrevalnih naprav  
+ (SI) 

  

monter plinskih naprav 
+ (SI) 

  

monter vodovodnih 
naprav  + (SI) 

  

STROJNIŠTVO/ 
finomehanik in urar 

finomehanik   

urar   

STROJNIŠTVO/ mehanik 
vozil in voznih sredstev 

avtomehanik   + (SI) 
+ (IS) 

  

STROJNIŠTVO/ 
strojni mehanik 

strojni mehanik  + (SI)   

STROJNIŠTVO/ 
zlatar-filigranist 

zlatar-filigranist   

ELEKTROTEHNIKA 

6. 
  

ELEKTRIKAR 
  

elektrikar telekomunikacij   

elektrikar motornih vozil   

KEMIJA, FARMACIJA, STEKLARSTVO 

7. 
  

KEMIJSKA DEJAVNOST 
  

kemik 
Predvidene so tudi izbirne 
vsebine s področja farmacije. 

keramik   

8. 
  
  

STEKLAR 
  
  

brusilec kristalnega stekla   

stekloslikar   

steklopihač   

GRADBENIŠTVO 

9. 
  
  

GRADBINEC II 
  
  

tesar   

zidar   

železokrivec   



10. 
  
  
  

ZAKLJUČNA 
GRADBENA DELA 
  
  

kamnosek   

pečar   

slikopleskar-črkoslikar   

polagalec podov   

11. DIMNIKAR dimnikar   

12. 
STROJNIK GRADBENE 
MEHANIZACIJE 

strojnik gradbene 
mehanizacije 

  

LESARSTVO 

13. 
  

MIZAR IN TAPETNIK 
  

mizar  + (p) 

Program je prilagojen tudi za 
gluhe in naglušne ter za dijake 
z motnjami govora. 
Izbirne vsebine za glasbilarja. 

tapetnik 
Izbirne vsebine za lesarja-
tapetnika in avtotapetnika. 

TEKSTILSTVO, USNJARSTVO 

14. 
  
  
  

TEKSTILEC 
  
  
  

plemenitilec   

pletilec  + (p) 
Program je prilagojen tudi za 
dijake z motnjami  vedenja in 
osebnosti. 

predilec   

tkalec   

15. 
  
  

IZDELOVALEC IN 
PREDELOVALEC 
USNJA 

usnjar-krznar   

usnjarski galanterist   

usnjarsko-krznarski 
konfekcionar 

  

TISKARSTVO, PAPIRNIŠTVO 

16. GRAFIČAR grafičar  + (p) 

Program je prilagojen tudi za 
gluhe in naglušne in za dijake z 
motnjami govora. 
Izbirne vsebine za: stavljenje, 
montažo stavka,  izdelavo 
montaž za tiskovne forme; 
reprodukcijo, retušo, izdelavo 
tiskovnih form; tisk  s ploskve, 
tisk z izbokline, tisk z izdolbine, 
sitotisk; industrijsko in ročno 
vezavo; kartonažerstvo. 

17. PAPIRNIČAR papirničar   

PROMET IN ZVEZE 

18. VOZNIK voznik 
Program je predviden samo 
odraslim (vozila nad 3,5 tone). 

19. TELEFONIST telefonist (p) Program je predviden samo za 



dijake z motnjami vida. 

STRORITVENE DEJAVNOSTI 

20. FRIZER frizer  + (SI)   

21. AVTOLIČAR avtoličar   

GOSTINSTVO IN  TURIZEM 

22. 
  
  

GOSTINSKA DELA 
  
  

kuhar  + (p)  + (SI) 
Program je prilagojen tudi za 
dijake z motnjami vedenja in 
osebnosti. 

natakar  + (SI)   

kuhar-natakar  + (SI)   

EKONOMIJA 

23. 
PODJETNIŠKO 
POSLOVANJE 

poslovni tajnik  + (p)  + 
(SI)  + (IS) 

Program je prilagojen tudi za 
dijake z gibalnimi ovirami. 

24. TRGOVEC 
prodajalec  + (SI)  + (SI) 
+ ( DV) 

  



PROGRAMI SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA 

Zap. 
št. 

PROGRAM 
 

POKLIC 
(naziv  srednje 

strokovne 
izobrazbe) 

VRSTA PRILAGODITVE 
 

1. 2. 3. 4. 

KMETIJSTVO, VRTNARSTVO, ŽIVILSTVO, GOZDARSTVO 

1. 
TEHNIK KMETIJSKE 
MEHANIZACIJE 

tehnik kmetijske mehanizacije   

METALURGIJA, STROJNIŠTVO 

2. STROJNI TEHNIK strojni tehnik  + (SI) + (DV)   

ELEKTROTEHNIKA 

3. 
  
  
  

ELEKTROTEHNIK 
  
  
  

elektrotehnik elektronik 
+ (SI) 

  

elektrotehnik energetik   

elektrotehnik telekomunikacij   

računalniški tehnik   

STEKLARSTVO 

4. STEKLARSKI TEHNIK steklarski tehnik   

TEKSTILSTVO, USNJARSTVO 

5. TEKSTILNI TEHNIK konfekcijski tehnik   

KULTURA 

6. 
  
  

OBLIKOVANJE 
  
  

grafični oblikovalec   

industrijski oblikovalec   

modni oblikovalec   



PROGRAMI POKLICNO-TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA 

Zap. 
št. 

PROGRAM 
 

POKLIC 
(naziv srednje 

strokovne 
izobrazbe) 

 

VRSTA PRILAGODITVE 
 

1. 2. 3. 4. 

KMETIJSTVO, VRTNARSTVO, ŽIVILSTVO 

1. KMETIJSKI TEHNIK kmetijski tehnik   

2. 
  

KMETIJSKO-PODJETNIŠKE 
DEJAVNOSTI 

kmetijsko-gospodarski tehnik   

kmetijsko-gospodinjski tehnik   

STROJNIŠTVO 

3. STROJNI TEHNIK  strojni tehnik + (SI) + (p) 

Program je prilagojen 
tudi za gluhe in 
naglušne dijake ter za 
dijake z govornimi 
motnjami. 

ELEKTROTEHNIKA 

4. 
  

ELEKTROTEHNIK  
  

elektrotehnik elektronik   

elektrotehnik energetik   

GRADBENIŠTVO 

5. GRADBENI TEHNIK  gradbeni tehnik   

TEKSTILSTVO, USNJARSTVO 

6. TEKSTILNI TEHNIK konfekcijski tehnik  + (p) 

Program je prilagojen 
tudi za gluhe in 
naglušne dijake ter 
dijake z govornimi 
motnjami. 

7. 
  

USNJARSKO- 
PREDELOVALNI 
TEHNIK 

usnjarsko-krznarski 
konfekcijski tehnik 

  

usnjarsko-galanterijski tehnik   

TISKARSTVO 

8. GRAFIČNI TEHNIK  grafični tehnik  + (p) 
Program je prilagojen 
tudi za gluhe in 
naglušne dijake ter 



dijake z govornimi 
motnjami. 

EKONOMIJA 

9. 
EKONOMSKO-
KOMERCIALNI TEHNIK 

ekonomski tehnik  + (p) 
  

Program je prilagojen 
tudi za gibalno ovirane 
dijake. 

10. 
PODJETNIŠKO 
POSLOVANJE  

poslovni tehnik  + (p) 
+ (SI) + (IS) 

Program je prilagojen 
tudi za dijake z gibalnimi 
ovirami. 

 


