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POSTANI

MOJSTER
52 različnih mojstrskih nazivov

1. avtokleparski mojster
2. mojster avtomehanik 

3. mojster za usnjeno galanterijo
4. mojster za usnjena oblačila

5. frizerski mojster
6. mojster kozmetične nege

7. mojster elektronik
8. mojster strojni mehanik

9. mojster očesne optike
10. mojster šivilja krojač

11. mizarski mojster
12. tesarski mojster
13. zidarski mojster

14. mesarski mojster
15. mojster izd. krznenih oblačil

16. mojster avtoelektrikar
17. mojster toplotne obdelave kovin

18. mojster oblikovalec kovin
19. orodjarski mojster

20. črkoslikarski mojster
21. mojster modelni mizar

22. sodarski mojster
23. čevljarski mojster

24. mojster preoblikovanja kovin
25. mojster vzdrževanja tekstilij

26. mojster splošne elektromehanike
27. mojster stavbni steklar

28. mojster za strojenje usnja in krzna
29. pekovski mojster

30. dimnikarski mojster
31. mojster strojnih instalacij

32. urarski mojster
33. mojster biromehanik
34. slaščičarski mojster

35. mojster tapetnik in dekorater
36. elektroinštalaterski mojster

37. mojster telekomunikacij
38. slikopleskarski mojster

39. livarski mojster
40. fotografski mojster

41. mojster klepar krovec
42. zlatarski mojster

43. kamnoseški mojster
44. železokrivski mojster
45. avtoličarski mojster

46. pečarski mojster
47. mojster polagalec keramičnih oblog

48. cvetličarski mojster
49. vrtnarski mojster
50. kuharski mojster
51. mojster strežbe

52. čebelarski mojster

KAJ PRINAŠA MOJSTRSKI NAZIV?

•  pridobitev srednje strokovne izobrazbe; 
•  možnost nadaljevanja izobraževanja na višjih 
strokovnih šolah ob opravljeni razliki do poklic-
ne mature;
•  izpolnjen kvalifikacijski pogoj za praktično 
usposabljanje dijakov in študentov (pridobitev 
pedagoško-andragoške usposobljenosti)
•  izpolnjen kvalifikacijski pogoj za opravljanje 
nekaterih obrtnih dejavnosti, 
•  pravico za odgovornega vodja posameznih del 
na objektu pri nazivih, ki so vezani na Zakon o 
graditvi objektov,
•  možnost imenovanja v sodnega izvedenca in 
cenilca;
•  pravico do včlanitve v Klub mojstrov Sloveni-
je in uporabe znaka »Mojster«, ki je znak za 
odličnost in kakovost izdelkov oziroma storitev
•  naziv mojster je časten naziv.



KDO LAHKO OPRAVLJA MOJSTRSKI 
IZPIT?

Pravico do opravljanja mojstrskega izpita ima, 
kdor izpolnjuje enega izmed naslednjih pogojev:
•  je pridobil srednjo poklicno izobrazbo (ka-
terekoli smeri!) in ima vsaj tri leta delovnih 
izkušenj na področju, na katerem želi opravljati 
mojstrski izpit; 
•  je pridobil srednjo strokovno izobrazbo 
(katerekoli smeri!) in ima vsaj dve leti delovnih 
izkušenj na področju, na katerem želi opravljati 
mojstrski izpit; 
•  ima najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj 
eno leto delovnih izkušenj na področju, na kat-
erem želi opravljati mojstrski izpit. 

KAKO SE VPIŠEM NA MOJSTRSKI 
IZPIT?

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v začetku 
leta objavi razpis za opravljanje mojstrskih 
izpitov, ki je odprt do konca leta, tako da je vpis 
možen skozi celo leto. Opravljanje mojstrskega 
izpita pa se prične s PRISTOPNIM ROKOM, ki je 
razpisan vsaj dvakrat letno. 
 
Za vpis na mojstrski izpit je potrebno vložiti 
pisno prijavo na predpisanem obrazcu, z vsemi 
podatki, in jo poslati na Obrtno-podjetniško 
zbornico Slovenije. K prijavi kandidati priložijo 
dokazila, s katerimi dokazujejo, da izpolnjujejo 
pogoje za opravljanje mojstrskega izpita. Pri-
javnica z navodili je na voljo na spletni strani 
www.ozs.si, na OZS in OOZ.

KAKO POTEKA OPRAVLJANJE 
MOJSTRSKEGA IZPITA?

Vsi kandidati, ki oddajo popolne prijave za 
opravljanje mojstrskega izpita so povabljeni na 
informativni dan, kjer prejmejo učna gradiva, 
izpitne roke in podrobna navodila za opravljanje 
izpitov.

Posamezni deli mojstrskega izpita se opravljajo 
pred pristojnimi izpitnimi odbori: izpitnim od-
borom za I. praktični in II. strokovno-teoretični 
del mojstrskega izpita za posamezni mojstrski 
naziv, izpitnim odborom za III. poslovodno-
ekonomski del mojstrskega izpita ter izpitnim 
odborom za IV. pedagoško-andragoški del mo-
jstrskega izpita. 

Mojstrski izpit se opravlja v poljubnem vrstnem 
redu in v različnih izpitnih rokih. Kandidati 
imajo na voljo tri leta, da opravijo vse izpitne 
obveznosti.

Z mojstrskim izpitom se preverja, koliko so kan-
didati usposobljeni za kvalitetno, samostojno in 
zahtevno strokovno delo na mojstrski ravni, za 
organizacijo in samostojno vodenje obratoval-
nice ter za praktično izobraževanje dijakov in 
študentov.

DELI MOJSTRSKEGA IZPITA

Mojstrski izpit je sestavljen iz štirih delov:

Posamezni del mojstrskega izpita se deli še na 
izpitne enote (predmete). Vsebina znanj in 
izpitne enote so določene z izpitnimi katalogi, 
ki so določeni za vsak del in vsak mojstrski 
naziv. Izpitni katalogi so objavljeni na spletni 
strani www.ozs.si. Po uspešno opravljenih vseh 
delih mojstrskega izpita, kandidati prejmejo 
mojstrsko spričevalo in mojstrsko diplomo, ki jo 
OZS podeljuje na posebni svečani prireditvi.

* III. in IV. del mojstrskega izpita lahko opravljajo 
tudi osebe, ki sicer niso prijavljene na mojstrski izpit. 
Takšnim osebam se v primeru, da se kasneje prijavijo 
k mojstrskemu izpitu, prizna ta del kot že uspešno 
opravljeni del mojstrskega izpita. Osebe, ki na tej 
podlagi uspešno opravijo izpit iz posameznega dela 
mojstrskega izpita, prejmejo potrdilo o opravljenem 
delu izpita. Takšen način opravljanja izpitov je zlasti 
zanimiv za vse, ki želijo biti mentorji in praktično 
usposabljati dijake in študente, kot tudi tistim, ki 
odpirajo dejavnost in prvič vstopajo na samostojno 
podjetniško pot.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

MOJSTRSKI 
IZPIT 

  
I. PRAKTIČNI DEL 

 

II. STROKOVNO-
TEORETIČNI DEL 

IV. PEDAGOŠKO-
ANDRAGOŠKI DEL 

III. POSLOVODNO 
– EKONOMSKI DEL 


