
ŠOLA SPLOŠNA 

MATURA

POKLICNA 

MATURA 

ZAKLJUČNI 

IZPIT

PROGRAM 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska šola

pomočnik v biotehniki in oskrbi 3,9

slaščičar 3,6

pek 2,5

mesar 2,9

naravovarstveni tehnik 12,6

živilsko prehranski tehnik (SSI) 12,2

živilsko prehranski tehnik (PTI) 11,9

Biotehniška šola Maribor

cvetličar 3,1

mehanik kmetijskih in delovnih strojev 3,1

kmetijsko-podjetniški tehnik (SSI) 15,4

kmetijsko-podjetniški tehnik (PTI) 10,8

naravovarstveni tehnik (SSI) 13,1

veterinarski tehnik (SSI) 15

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica 

splošna gimnazija – gimnazijski maturant 17,15

ekonomski tehnik 14,9

medijski tehnik 15,35

Ekonomska šola Novo mesto, Srednja šola in gimnazija 

trgovec 3,1

ekonomski tehnik 15,1

medijski tehnik 15,1

ekonomska gimnazija 17,6

Gimnazija in srednja šola Kočevje

obdelovalec lesa 3,4

trgovec 3,8

mizar 2,5

Gimnazija Koper 

splošna gimnazija – gimnazijski maturant 21,13

splošna gimnazija – športni oddelek – gimnazijski maturant 15,58

umetniška gimnazija – gimnazijski maturant 13,27

Gimnazija Nova Gorica

splošna gimnazija – gimnazijski maturant 22,35

splošna gimnazija –  športni oddelek – gimnazijski maturant 17,96

umetniška gimnazija – likovna smer – gimnazijski maturant 19,33

umetniška gimnazija – dramsko-gledališka smeri – gimnazijski 

maturant

17,56

Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna  

mizar   3

gozdar    4

bolničar negovalec                     4

zdravstvena nega (SSI) 15    

gozdarski tehnik (SSI) 15

Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor

slikopleskar -črkoslikar 3,82

zidar 3,92



pečar polagalec keramičnih oblog 3,83

Srednja medijska in grafična šola Ljubljana  

grafični tehnik 15,89

medijski tehnik 17,16

Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

splošna gimnazija – gimnazijski maturant 20,74      

ekonomski tehnik (SSI) 16,04  

Srednja šola za lesarstvo v Škofji loki

obdelovalec lesa 4 (5)

mizar in tapetnik 6 (10)

lesarski tehnik 16

Srednja šola Zagorje  

pomočnik v biotehniki in oskrbi 4,1

trgovec 3,4

gastronom hotelir 3,15

Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in 

vzgojiteljska šola

predšolska vzgoja 16,07

Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola

splošna gimnazija – gimnazijski maturant 21,5

ekonomski tehnik 15,95

aranžerski tehnik 15,33

Šolski center Velenje, Gimnazija

splošna gimnazija – gimnazijski maturant 18,7

splošna gimnazija – športni oddelek – gimnazijski maturant 18,1

umetniška gimnazija – glasbena in likovna smer – gimnazijski 

maturant

14,2

Tehniški šolski center Maribor, Srednja strojna šola

geostrojnik rudar 4,3

geotehnik 18

okoljevarstveni tehnik 18


