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UVODNA BROŠURA za šol. leto 2022/2023 
 

udeleženca izrednega izobraževanja 
 

V skladu z Navodili o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja (Ur.l.RS št. 8/08) 
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OE SREDNJA ŠOLA 

Na gradu 4a 

RAVNE NA KOROŠKEM                               
 

Ravne na Koroškem, 20. avgust 2022 

IZREDNO IZOBRAŽEVANJE  šolsko leto 2022/2023 

V programe izrednega izobraževanja se lahko vključijo: 

 vsi, ki med rednim izobraževanjem niso bili uspešni, želijo pa dokončati šolanje,  
 vsi, ki niso dokončali izobraževanja in želijo opraviti posamezne izpite, zaključni izpit ali 

poklicno maturo,  
 vsi, ki že imajo določeno stopnjo formalne izobrazbe, pa si želijo pridobiti naslednjo stopnjo 

izobrazbe,  
 brezposelne osebe, ki se izobražujejo preko Zavoda za zaposlovanje RS,  
 vsi, ki že imajo določeno formalno izobrazbo, pa se želijo prekvalificirati.  

Predavanja in vaje potekajo v učilnicah in delavnicah Šolskega centra, OE Srednja šola Na gradu 4a,  
Koroška cesta 10, RAVNE NA KOROŠKEM v popoldanskem času, izjemoma tudi ob sobotah. Po 
zaključku predavanj in vaj za posamezni predmet udeleženci izrednega izobraževanja opravljajo izpit. 
Obveznosti posameznega predmeta običajno opravljajo za posamezen letnik. Izobraževalno delo pa 
je lahko organizirano tudi tako, da udeleženci opravijo obveznosti posameznega predmeta za več 
letnikov hkrati. Predavanja in vaje potekajo izmenoma /teden predavanj naslednji teden prosto/.. Za 
manjše število udeležencev so organizirane konzultacije pri posameznem profesorju. 

Tedenski urnik je objavljen na spletni strani Srednje šole – izredno izobraževanje in na oglasni deski. 
Udeleženci izrednega izobraževanja za šolanje plačajo šolnino. Ob vpisu pridobijo status udeleženca 
izrednega izobraževanja. 

PROGRAMI SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA (SPI) 
trajajo tri leta 

Kandidati lahko izbirajo med naslednjimi programi: 

 oblikovalec kovin-orodjar 
 avtoserviser 
 mehatronik operater  
 metalurg  

Vpišejo se lahko kandidati, ki so končali osnovno šolo ali ustrezen program nižjega poklicnega 
izobraževanja. Šolanje se konča z zaključnim izpitom. 

 



PROGRAMI POKLICNO-TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA (PTI) 
trajajo dve leti – pri izobraževanju odraslih zaključite izobraževanje v treh letih 

Za odrasle organiziramo izobraževanje po programih: 

 strojni tehnik 

Pogoj za vpis je uspešno končan ustrezen program srednjega poklicnega izobraževanja. Šolanje traja 
tri leta in se konča s poklicno maturo. 

Po uspešno opravljeni poklicni maturi kandidati lahko nadaljujejo izobraževanje v višješolskih in 
visokošolskih strokovnih programih. 

PROGRAMI SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA (SSI) 
trajajo štiri leta 

Udeleženci se lahko vključijo v dokončanje ali prekvalifikacijo v programih: 

 strojni tehnik 
 tehnik računalništva 
 elektrotehnik. 
 metalurški tehnik  

V navedene programe se lahko vključijo: 

 kandidati, ki so se že izobraževali v teh programih, pa jih niso uspešno zaključili,  
 kandidati, ki so že zaključili določen program srednjega strokovnega izobraževanja, pa bi se 

radi prekvalificirali.  
 kandidati, ki so končali osnovno šolo ali ustrezen program nižjega poklicnega izobraževanja. 

V primeru prekvalifikacije se priznajo opravljeni splošni predmeti, ki so primerljivi predmetniku 
izbranega programa. Šolanje traja štiri leta in se konča s poklicno maturo. 

PROGRAM DOKONČANJA IZOBRAZBE 

Tistim bivšim rednim dijakom, ki so z izobraževanjem prekinili tik pred ali med zaključnim izpitom 
oziroma poklicno maturo, nudimo priprave na opravljanje posameznih izpitov, zaključnega izpita ali 
poklicne mature. Trajanje programa je odvisno od števila že opravljenih izpitov in predmetov. Zaradi 
uvajanja novih programov se za dokončanje odločite čimprej. 

DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA 

Organiziramo tudi različne oblike seminarjev, tečajev in usposabljanj s področij: 

 energetike,  
 računalniško podprtih tehnologij 
 mehatronike 
 strojništva 
 varjenja 

 

 


