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Poslanstvo Centra za dopisno izobraževanje Univerzum je zagotavljanje permanentnega dostopa do učenja, 
ki nudi pridobitev ali obnavljanje kompetenc, ki so v današnjem, hitro spreminjajočem se času, nujne. CDI 
Univerzum s široko ponudbo formalnih in neformalnih programov nudi vseživljenjsko izobraževanje odraslim 
po celotni Sloveniji.

Za novo obdobje do leta 2015 si je Slovenija postavila ključne cilje glede na strategijo izobraževanja in 
vseživljenjskega učenja v Evropski uniji, ki je zajeta v splošnem cilju – povečati stopnjo udeležbe v pro-
cesu izobraževanja odraslih. Izobraževanje odraslih tako postaja nepogrešljiv sestavni del človekovega 
življenja in dela, je človekova stalna pravica in obveznost oz. razvojna nujnost. 

Center za dopisno izobraževanje UNIVERZUM ves čas sledi strategiji izobraževanja odraslih in v svoji 
ponudbi združuje različne oblike izobraževanja:

• Formalno izobraževanje ( osnovna šola za odrasle, srednješolsko izobraževanje)
• Neformalno izobraževanje (različne oblike)
• Razvojni projekti na področju izobraževanja odraslih
• Svetovanje

V šolskem letu 2014/2015 smo na področju formalnega izobraževanja posodobili metode izobraževanja 
odraslih in uvedli delno kombinirano e-izobraževanje. S tem smo izobraževanje še bolj približali uporab-
nikom in jim ob predavanjih s pomočjo informacijsko komunikacijske tehnologije omogočili bolj dostopne 
vire in informacije, večjo transparentnost in fleksibilnost izobraževanja. V spletnih učilnicah so celotna snov, 
informacije v zvezi z določenim programom in pedagoška podpora. Pri tem je pomembno, da je možen 24 
urni dostop do učenja in informacij, kar uporabniku daje priložnost, da si samostojno izbira čas za opravljanje 
obveznosti izobraževanja.

CDI Univerzum sodeluje z organizacijami, ki vzpodbujajo izobraževanje odraslih: Andragoški center 
Slovenije, Center za informiranje in poklicno svetovanje, Gospodarska zbornica Slovenije, Zavod RS za 
zaposlovanje in drugimi.

Tudi v šolskem letu 2014/2015 bo naše vodilo pri delu:               

Za razvojno delo in kakovost našega izobraževanja smo pridobili znak kakovost na področju izobraževanja 
odraslih.

Na  poti izobraževanja Vam želimo uspešne korake 
skupaj z nami.

CDI UNIVERZUM – HIŠA ZNANJA IN ISKANJA 
NOVIH PRILOŽNOSTI.



FORMALNO IZOBRAŽEVANJE
- Osnovna šola za odrasle
- Poklicno izobraževanje
- Srednje strokovno izobraževanje
- Poklicno tehniško izobraževanje
- Splošno srednješolsko izobraževanje

SVETOVANJE

- Svetovanje na področju vseživljenskega
   izobraževanja
- Poklicno svetovanje

PROJEKTI

- Interni razvojni projek�
- Sodelovanje na projek�h drugih ins�tucij
- Nacionalni projek� v RS
- Evropski projek�

NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE
- Nacionalne poklicne kvalifikacije
- Ins�tucionalno usposabljanje
- Izobraževanje za brezposelne
- Izobraževanje za dijake/učence
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V programe nižjega poklicnega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je izpolnil a) osnovnošolsko obveznost 
in hkrati uspešno končal  najmanj sedmi razred osnovne šole (program devetletke) ali  b) kdor je zaključil 
osnovno šolo po prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

V programe srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je a) uspešno zaključil osnovno šolo 
ali b) program nižjega poklicnega izobraževanja, hkrati pa  - velja za a) in b)  - izpolnjuje tudi druge (posebne) 
pri posameznih programih navedene pogoje za vpis.

V programe srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je a) uspešno za-
ključil osnovno šolo ali b) program nižjega poklicnega izobraževanja, hkrati pa  - velja za a) in b)  - izpolnjuje 
tudi druge (posebne) pri posameznih programih navedene pogoje za vpis.

V programe poklicno-tehniškega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil ustrezni pro-
gram srednjega poklicnega izobraževanja oziroma njemu ustrezen program po prejšnjih predpisih oziroma je 
pridobil ustrezni naziv srednje poklicne izobrazbe, hkrati pa izpolnjuje tudi druge pri posameznih programih 
navedene pogoje.

V poklicni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževal-
nega  programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe in izpolnjuje druge, z izobraževalnim programom 
določene pogoje. Na ta način si pridobi srednjo strokovno izobrazbo.

V gimnazijske programe se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil osnovno šolo.

Razlogi za vpis v pro-
grame na CDI Univerzum

• Organizirana pomoč pri učenju
• CDI Univerzum nudi svojim učencem  

in dijakom prijazno in tehnološko razvi-
to okolje

• Podpora izobraževanju s storitvami in  
gradivi e-izobraževanja

• Celovita ponudba urejanja formalnih  
postopkov pri izobraževanju na daljavo 
preko sistema IUM

• Ponudba dodatnega neformalnega izo-
braževanja (NPK, računalniški tečaji  
in delavnice, jezikovno izobraževanje, 
itd.)

V program osnovne šole za odrasle se lahko vpiše vsak, ki 
je izpolnil osnovnošolsko obveznost, ni pa uspešno končal 
osnovnošolskega izobraževanja. V ta program se lahko 
vpišejo tudi odrasli, stari več kot 15 let, ki niso izpolnili os-
novnošolske obveznosti. 

Prav tako se lahko v program vpišejo tudi odrasli, ki so obis-
kovali osnovno šolo s prilagojenim programom, ki zagotavl-
ja pridobitev enakovrednega izobrazbenega standarda, 
vendar je v času osnovnošolske obveznosti niso uspešno 
končali.

Vsi, ki izpolnjujejo pogoje za vpis, se praviloma vpišejo v 
prvi naslednji razred, ki ga še niso obiskovali. Tisti odras-
li, ki v predhodnem izobraževanju, v katerem razredu niso 
bili uspešni v več kot tretjini predmetov, se na predlog šole 
in s svojo odločitvijo vpišejo v razred, ki ga niso uspešno 
končali.

Pogoji za vpis v programe                     
formalnega izobraževanja
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Ponudba formalnega izobraževanja  
CDI Univerzum v šolskem letu 2014/2015

Nacionalno
preverjanje

znanja
OSNOVNA ŠOLA (OŠ)

7., 8. in 9. razred osnovne šole 

Zaključni
izpit

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (NPI)
Pomočnik pri biotehniki in oskrbi 

Poklicna
matura

POKLICNO TEHNIČNO IZOBRAŽEVANJE (PTI)
Tehnik računalništva 

Gastronomija  
Ekonomski tehnik 
Logis�čni tehnik 

Hor�kulturni tehnik

Zaključni
izpit

Bolničar - negovalec 
Trgovec  

Administrator 
Računalnikar 

Gastronomske in hotelske storitve, smer kuhar 
Gastronomske in hotelske storitve, smer natakar 

Vrtnar 
Cvetličar

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (SPI)

Poklicna
matura

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (SSI)
Tehnik računalništva 

Gastronomija in turizem - smer turizem 
Gastronomija in turizem - smer gastronomija 

Logis�čni tehnik 
Ekonomski tehnik (prenovljeni)

Predšolska vzgoja

Poklicna
matura

POKLICNI TEČAJ (PT)
Ekonomski tehnik 

Tehnik računalništva 
Predšolska vzgoja

Splošna
matura

SPLOŠNO SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE (GIM)
Gimnazija

Priprava na maturo

2 le�

2 le�

1 leto

1 leto

3 leta

4 leta

4 leta
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Srednjo izobrazbo si je mogoče pridobiti z:

• opravljeno splošno maturo, 
• srednjo strokovno izobrazbo z opravljeno poklicno maturo,
• nižjo oziroma srednjo poklicno izobrazbo pa z opravljenim zaključnim izpitom

Opravljanje splošne mature, poklicne mature oziroma zaključnega izpita urejajo pravilniki.

Zaključni izpit 

Pri zaključnem izpitu se preverja jezikovno znanje, ki si ga je dijak pridobil pri pouku slovenščine (italijanščine 
oziroma madžarščine kot maternega jezika) ter celovita praktična poklicna usposobljenost; dijak jo dokaže 
tako, da naredi izdelek ali opravi storitev. Hkrati mora pokazati, da zna ob tem uporabiti pridobljeno strokov-
no-teoretično znanje.

 

Poklicna matura 

Po Zakonu o maturi opravljajo kandidati, ki se izobražujejo po programih srednjega strokovnega izobraževan-
ja, programih poklicno-tehniškega izobraževanja ter programih poklicnega tečaja, ob zaključku izobraževanja 
poklicno maturo. Zakon določa, da se poklicna matura opravlja iz štirih predmetov.

Predmeti skupnega dela poklicne mature so slovenščina in temeljni strokovno-teoretični predmet. 

Na območjih, kjer živi italijanska narodna skupnost, je v šolah z italijanskim učnim jezikom predmet skupnega 
dela poklicne mature namesto slovenščine italijanščina, na območju, kjer živi madžarska narodna skupnost, 
pa lahko kandidat izbere slovenščino ali madžarščino. Predmeti skupnega dela poklicne mature so obvezni 
za vse kandidate. 

Predmeti izbirnega dela poklicne mature so matematika ali tuji jezik ali drugi jezik na narodno mešanem 
območju ter četrti predmet (kot izdelek oz. storitev z zagovorom). 

Znanje, ki se ocenjuje pri poklicni maturi, ter načini ocenjevanja so določeni v predmetnih izpitnih katalogih.

Splošna matura 

S splošno maturo po končanem izobraževanju v gimnaziji udeleženec pridobi srednjo izobrazbo. Splošno 
maturo udeleženci opravljajo iz petih predmetov.

Obvezni maturitetni predmeti so slovenščina, tuj jezik in matematika. 

Pogoji za dokončanje izobraževanja
in pridobitev izobrazbe
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Na območjih, kjer živi italijanska narodna skupnost, je v šolah z italijanskim učnim jezikom predmet skupnega 
dela splošne mature namesto slovenščine italijanščina, na območju, kjer živi madžarska narodna skupnost, 
pa lahko kandidat izbere slovenščino ali madžarščino.

Z obveznimi maturitetnimi predmeti udeleženci pridobijo znanje, pomembno za študij na univerzi. Izpit iz 
tujega jezika in matematike lahko udeleženci opravljajo na osnovni ali višji zahtevnostni ravni.

Pri izbirnih maturitetnih predmetih si je mogoče pridobiti znanje, ki je pomembno za nadaljevanje posa-
meznega univerzitetnega študija. Kandidat si ob upoštevanju pravil izbere dva izbirna predmeta, lahko pa 
tudi tretjega (šesti predmet pri splošni maturi). Znanje, ki se ocenjuje pri splošni maturi, ter oblike ocenjevanja 
so določeni v predmetnih izpitnih katalogih.

Postopek prvega vpisa v program izobraževanja
na CDI Univerzum
Vpis v izbrani program na CDI Univerzum poteka večinoma med 1. avgustom in 30 septembrom, ven-
dar se kandidati lahko vpisujejo kadarkoli med šolskim letom in se ustrezno vključujejo v izobraževalni 
proces.

Kandidat/ka prinese s seboj na vpis naslednje dokumente:

• Veljavni osebni dokument (v primeru spremembe priimka npr. ob poroki tudi poročni list oz. drug       
ustrezni dokument)

• Dokazilo o dokončanju predhodne izobrazbe, ki je pogoj za vpis v izbrani program:
a) vpis v osnovno šolo za odrasle - spričevalo zadnjega zaključenega razreda osnovne šole; 
b) vpis v programe nižjega ter srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izo-

braževanja in v gimnazijski program - zaključno spričevalo osnovne šole 
c) vpis v program poklicno-tehniškega izobraževanja - spričevalo o zaključnem izpitu opravljenega 

ustreznega programa srednjega poklicnega izobraževanja
d) vpis v poklicni tečaj - spričevalo 4 letnika gimnazije ali spričevalo zaključnega letnika izobraževal-

nega  programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe 
• V primeru, če je kandidat/ka predhodno že obiskoval/a in ni dokončal/a katerega od programov 

za pridobitev poklicne ali strokovne srednješolske izobrazbe in želi uveljavljati opravljene učne ob-
veznosti, mora predložiti spričevala dokončanih letnikov oziroma druga dokazila o opravljenih ob-
veznostih.

V informacijski pisarni referent/ka kandidatu odpre vpisno mapo. Kandidat/ka izpolni tri obrazce: vpisni 
list, vlogo za priznavanje opravljenih učnih obveznosti ter osebni izobraževalni načrt.
V primeru, če želi kandidat/ka pred dokončanim vpisom opraviti razgovor z organizatorjem izobraževan-
ja ali pridobiti pomoč pri izpolnjevanju zahtevanih obrazcev, na vpisnem obrazcu označi zahtevo za 
razgovor. V tem primeru bo referent/ka določil/a termin razgovora, na katerem bo kandidat/ka pridobil/a 
željene informacije in dokončal/a izpolnjevanje zahtevanih obrazcev.
Po izpolnitvi zahtevanih obrazcev se kandidat/ka v informacijski pisarni dogovori še za število obrokov 
plačila stroškov izobraževanja  in za način plačila, podpiše pogodbo o izobraževanju in plača prvi obrok 
šolnine. S podpisom pogodbe o izobraževanju je vpisni postopek v izbrani program končan.
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V skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih, Zakonom o osnovni šoli, Zakonom o gimnaziji, Zakonom o 
poklicnem in strokovnem izobraževanju ter s pripadajočimi podzakonskimi akti so pri izvedbi programov izo-
braževanja na CDI Univerzum možne tri vrste vpisa: redni vpis, pogojni vpis in vpis v ponavljanje letnika.

Z vpisom pridobijo kandidati/ke status udeleženca izobraževanja odraslih, ki jim omogoča opravljanje vseh 
pripadajočih učnih obveznosti. Poleg tega lahko kandidati uveljavljajo tudi status dijaka/dijakinje oziroma 
učenca/učenke, ki jim zagotavlja urejanje pripadajočih socialnih pravic, vendar le, če izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

• niso dopolnili 27 let starosti, 
• niso zaposleni,
• niso prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje,
• se vpisujejo redno, pogojno ali pa da se prvič vpisujejo v ponavljanje letnika. 

Redni vpis
V začetni (prvi) letnik ali v nadaljevanje izobraževanja (višji letnik) z izpolnjevanjem pogojev (opravljeni 
vsi izpiti iz predhodnega letnika) se kandidat/ka vpisuje z rednim vpisom. Z rednim vpisom pridobi status 
udeleženca izobraževanja odraslih in v primeru izpolnjevanja ostalih pogojev tudi status dijaka. Kandidat/ka 
pri rednem vpisu v letnik plača stroške šolanja za en letnik izbranega programa po veljavnem ceniku 
CDI Univerzum.

Pogojni vpis
Knadidat/ka ki ob zaključku šolskega leta ne izpolnjuje vseh pogojev za napredovanje v višji letnik in je 
opravil/a najmanj dve tretjini opravljenih učnih obveznosti iz predhodnega letnika, lahko odda vlogo za pogo-
jni vpis v višji letnik. Vlogo obravnava vpisna komisija, jo potrdi ali zavrne in izda sklep z ustrezno obra-
zložitvijo. V primeru pozitivnega sklepa se kandidat/ka vpiše v višji letnik pogojno, kar pomeni, da mora 
za napredovanje v šolskem letu poleg vseh učnih obveznosti rednega letnika opraviti še manjkajoče izpite 
iz predhodnega letnika. S pogojnim vpisom pridobi status udeleženca izobraževanja odraslih in v primeru 
izpolnjevanja ostalih pogojev tudi status dijaka/dijakinje v programu izobraževanja odraslih. Poleg stroškov 
šolanja v izbranem letniku se stroški izvedbe manjkajočih obveznosti predhodnega letnika določijo v 
pogodbi po veljavnem ceniku CDI Univerzum.

Vpis v ponavljanje letnika
Če kandidat/ka ob zaključku šolskega leta ni izpolnil/a pogojev za redni oziroma pogojni vpis v višji letnik, se 
vpiše v ponavljanje letnika. Z vpisom v ponavljanje letnika obdrži status udeleženca izobraževanja odraslih. 
Pri prvem ponavljanju lahko uveljavlja tudi status dijaka/dijakinje. Če tudi v času prvega ponavljanja ne izpolni 
pogojev za vpis v višji letnik, lahko letnik ponavlja brez uveljavljanja statusa dijaka še največ dve leti. Če tudi v 
tem času ne izpolni pogojev za napredovanje v višji letnik, izgubi pravico do izobraževanja v istem programu. 
Pri vsakem ponavljanju letnika mora kandidat/ka ob vpisu poravnati stroške vpisnine in administra-
tivne stroške izobraževanja po veljavnem ceniku. Za vsak izpit, ki ga/jo opravlja več kot enkrat, mora pri 
opravljanju izpita poravnati tudi stroške ponavljanja izpita po veljavnem ceniku.

Vrste vpisa in status udeležencev
izobraževanja odraslih
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IZPITIKONZULTACIJEPREDAVANJA

OSEBNI KOLEDAR

Priprava osebnega
izobraževalnega

načrta

VPIS

URNIK

Predavanja so razporejena 
po sklopih, tako da 
istočasno dijak/učenec 
posluša le nekaj 
predmetov.

Ob zaključki izo-
braževanja dijaki
oz. učenci oprav-
ljajo:

nacionalno pre-
verjanje znanja
(OŠ), 
zaključni izpit 
(NPI, SPI),
poklicno maturo
(SSI, PTI, PT) oz.
splošno maturo
(GIM, priprava na
maturo) 

Pri pripravi osebnega 
izobraževalnega načrta 
dijak/učenec določi 
predmete, ki jih name- 
rava posluša� v tekočem 
šolskem letu.
Načrt je osnova za do- 
ločitev osebnega kole- 
darja, v katerem so 
zapisane ak�vnos� za 
celotno šolsko leto.

Proces izobraževanja je podprt z 
informacijsko dokumentacijskim 
sistemom IUM, ki omogoča opravljanje 
administra�vnih in formalnih postopkov 
ter dostopanje do večine gradiv v 
elektronski obliki preko interneta.

Konzultacije so namen- 
jene svetovanju in indi- 
vidualnem delu z dijaki in 
učenci.
Z urnikom so predpisani 
trije redni roki konzultacij.

Prvi izpitni rok je orga- 
niziran takoj po zaključku 
predavanj.
Z urnikom so razpisani trije 
redni roki izpitov za vsak 
posamezni predmet.

Potek izobraževanja na CDI Univerzum

Začasna prekinitev izobraževanja
Če se kandidat/ka ob zaključku šolskega leta ne vpiše v nadaljevanje izobraževanja, se to šteje kot prekinitev 
izobraževanja. Med prekinitvijo izobraževanja ne more opravljati učnih obveznosti niti uveljavljati statusa 
udeleženca izobraževanja odraslih oziroma dijaka/dijakinje. Če po prekinitvi izobraževanja želi nadaljevati 
izobraževanje v izbranem programu, odda vlogo za nadaljevanje izobraževanja po prekinitvi. Vpisna komisija 
pri obravnavanju vloge ugotovi pogoje in način nadaljevanja izobraževanja ter izda sklep, ki kandidatu/ki 
dovoljuje vpis v nadaljevanje izobraževanja.

Trajna prekinitev izobraževanja
Če želi kandidat/ka trajno prekiniti izobraževanje v izbranem programu, mora oddati vlogo za trajno prekinitev  
izobraževanja. S tem izgubi status in pravico opravljanja učnih obveznosti. Ob trajni prekinitvi izobraževanja 
na CDI Univerzum  mora kandidat poravnati vse že zapadle finančne obveznosti, nezapadlih obveznosti po 
pogodbi pa mu/ji ni več potrebno poravnati.
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Z urnikom so za vsak predmet predpisani trije redni roki izpitov. Na izpite se dijaki/učenci prijavljajo elektron-
sko preko interneta od doma ali na šoli. Prvo opravljanje izpita je vračunano v ceni šolnine, ponavljanje pa 
se obračunava po uradnem ceniku.

Šolnina in drugi stroški izobraževanja

V šolnino so vključeni: predavanja, laboratorijske vaje, govorilne ure s profesorji in prvo opravljanje izpi-
ta pri posameznem predmetu v letniku ter dostop do učnega gradiva. V 4. letniku so v šolnino vključene 
tudi priprave na maturo za obvezne predmete (slovenščina, matematika, angleščina).                           

Šolnina za izobraževanje je določena s cenikom. Plačate jo lahko v enkratnem znesku, lahko pa  tudi  
razdeljeno na 10 obrokov. Prvi obrok plačate ob vpisu, ostale obroke boste plačevali po položnicah, ki 
jih boste prejeli vsak mesec, ali pa osebno na blagajni pri CDI Univerzum.

Možnost povračila šolnine/stroškov izobraževanja do 90%

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendiranje v sklopu javnega povabila za sofinan-
ciranje šolnin omogoča delno vračilo šolnin. Za povrnitev sredstev izpolnite vlogo, ki je objavljena na 
spletni strani Javnega sklada. Vse dodatne informacije bo posredovalo vodstvo FORIZ.

Za vse informacije v zvezi s stroški izobraževanja se lahko obrnete na Informacijsko pisarno po tele-
fonu: 01 / 583 92 70 ali po e-pošti: info@cdi-univerzum.si.

“Udeleženci izobraževanja odraslih, ki se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnošolskega, poklicnega, 
srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, imajo pravico do zdravstvenega varstva iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, in pravico do drugih ugod-
nosti ter pravic (na primer: prevozi, štipendiranje, opravljanje začasnih ali občasnih del prek pooblaščene organizacije 
za posredovanje dela) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju, prijavljeni kot brezposelne osebe 
ali se ne izobražujejo v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Omenjene pravice 
je mogoče uveljavljati do dopolnjenega 27. leta starosti.” Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96 
in86/04 - ZVSI)

Opravljanje izpitov
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Programi za pridobitev formalne izobrazbe
odraslih v Republiki Sloveniji

1. PROGRAM OSNOVNE ŠOLE ZA ODRASLE 
Program devetletne osnovne šole za odrasle je program, ki je namenjen vsem tistim, ki so izpolnili osnov-
nošolsko obveznost, niso pa uspešno končali osnovnošolskega izobraževanja. Predmetnik osnovne šole za 
odrasle je izdelan na podlagi predmetnika vzgojno-izobraževalnega programa osnovne šole. Od 6. razreda 
dalje vsebuje predmetnik tudi izbirne predmete, ki se praviloma izvajajo kot projekti.

2. PROGRAMI SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA 
Odrasli se lahko vključijo  v programe srednješolskega izobraževanja če izpolnjujejo pogoje glede predhodne 
izobrazbe ali posebnih psihofizičnih sposobnosti, predpisanih za vključitev. Oseba, ki se vključi v izobraževal-
ni program za odrasle, pridobi status udeleženca izobraževanja odraslih.

Pogoji za posamezne programe izobraževanja so opredeljeni pri njihovem opisu.

Gimnazija
Izobraževanje v gimnaziji traja 4 leta in se zaključi s splošno maturo, ki omogoča pridobiti srednjo izobrazbo. 
Opravljena splošna matura omogoča vpis v univerzitetne študijske programe in študijske programe višjega 
ter visokega strokovnega izobraževanja.

Gimnazijo delimo na splošno in strokovno.

a) Splošna gimnazija 

Splošna gimnazija zagotavlja dovolj široko splošno izobrazbo in vzpostavlja vednost, ki je skupni temelj za 
vsa področja univerzitetnega študija.

b) Strokovna gimnazija : tehniška, ekonomska in umetniška

Tehniška gimnazija nudi tudi predmete iz različnih področij tehnike: strojništva, elektrotehnike, računalništva, 
gradbeništva, lesarstva in agroživilstva. 

Ekonomska gimnazija omogoča poglobljeno znanje na ekonomskem področju. 

Umetniška gimnazija omogoča izobraževanje v štirih smereh: glasbeni, plesni, dramsko-gledališki in likovni. 

Maturiteni tečaj
K splošnemu izobraževanju sodi tudi maturitetni tečaj, ki omogoča načrtno in sistematično pri-pravo na sploš-
no maturo.
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Poklicno in srednje strokovno ter poklicno-tehniško izobraževanje

Nižje poklicno izobraževanje

Izobraževanje traja 2 do 3 leta in se konča z zaključnim izpitom. 

Uspešno končan izobraževalni program nižjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v izobraževalne 
programe srednjega poklicnega oziroma srednjega strokovnega izobraževanja.

Nižje poklicno izobraževanje omogoča utrditi in dopolniti splošno izobrazbo na področjih, pomembnih za 
življenjsko in poklicno uspešnost posameznika. 

Srednje poklicno izobraževanje

Izobraževanje traja praviloma 3 leta in se konča z zaključnim izpitom. 

Uspešno končan izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v ustrezne izo-
braževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi 
pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Srednje strokovno izobraževanje

Izobraževanje traja praviloma 4 leta in se konča s poklicno maturo, ki omogoča pridobiti srednjo strokovno 
izobrazbo.

S poklicno maturo se je mogoče vpisati v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; 
z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature pa tudi v nekatere univerzitetne študijske pro-
grame, ki tako možnost dopuščajo.

Poklicno-tehniško izobraževanje

Izobraževanje traja praviloma 2 leti, konča pa se s poklicno maturo.

Poklicno-tehniško izobraževanje omogoča absolventom srednjega poklicnega izobraževanja pridobiti sredn-
jo strokovno izobrazbo, ki je enakovredna izobrazbi, pridobljeni po štiriletnih izobraževalnih programih sred-
njega strokovnega izobraževanja. S poklicno maturo končan izobraževalni program poklicno-tehniškega izo-
braževanja prav tako omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja, z 
dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, 
ki tako možnost dopuščajo.

Značilnosti in cilji poklicno-tehniškega izobraževanja so enaki srednjemu strokovnemu izobraževanju.
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Poklicni tečaj

Izobraževanje traja 1 leto in se konča s poklicno maturo.

Poklicni tečaj je namenjen tistim, ki so končali četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik programa za prido-
bitev srednje strokovne izobrazbe, in želijo pridobiti prvi poklic na ravni srednje poklicne, tehniške in druge 
strokovne šole. 

S končanim poklicnem tečajem in opravljeno poklicno maturo se pridobi izobrazba, ki je enakovredna izobra-
zbi, pridobljeni po izobraževalnih programih srednjega strokovnega izobraževanja. 
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PODATKI O

PROGRAMIH IZOBRAŽEVANJA
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Osnovna šola

Pogoji za vpis
Vpiše se lahko vsak, ki je izpolnil osnovnošolsko obveznost in ima vsaj 15 let. Vpišejo se lahko tudi odrasli, ki so končali 
osnovno šolo s prilagojenim programom.

Izobraževanje je za udeležence brezplačno.

Predmetnik

Zakaj vpis v program OSNOVNA ŠOLA?
Uspešno končana osnovna šola predstavlja prvo, 
zelo pomembno stopničko na poti do poklica. V 
osnovni šoli ne pridobimo samo teoretičnega znanja 
iz predmetov, kot sta matematika in slovenščina, 
temveč spletemo marsikateri medčloveški odnos ter 
se naučimo učiti. To je trdna podlaga za življenje in 
dobro izhodišče za nadaljevanje šolanja.

7. razred 8. razred 9. razred

Slovenščina
Matematika
Tuji jezik (angleščina)
Likovna umetnost
Glasbena umetnost

Izbirni predmet 2

Geografija
Zgodovina
Domovinska in državljanska kultura in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Izbirni predmet 1

Zaključek šolanja
Šolanje se zaključi z opravljenimi obveznostimi ob zaključku devetega razreda. Odrasli, vpisani v program osnovne šole za 
odrasle, prostovoljno opravljajo nacionalno preverjanje znanja.

Po zaključku osnovne šole lahko nadaljujete izobraževanje za IV. ali V. stopnjo izobrazbe različnih srednješolskih smeri.
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Pomočnik v biotehniki
nižje poklicno izobraževanje

Zakaj vpis v program POMOČNIK V BIOTEHNIKI?
Veselje do kuhanja, strežbe, gospodinjstva in oskrbe – to je 
bistvenega pomena za delo v tem poklicu. Na izobraževanju 
pridobite znanje za pripravo enostavnih jedi, serviranje dnevnih 
obrokov in podobno.

biotehniki varuje zdravje, okolje in čisti ter vzdržuje prostore objekta in okolico.

Med drugim sodeluje tudi pri organizaciji bivanja in skrbi za dobro počutje 
gostov, sodeluje pri pripravi jedi in serviranju hrane in pijače ter vzdržuje 
tekstilije in izdela enostavne tekstilne izdelke za dom.

Delo POMOČNIKA V BIOTEHNIKI
Poklic pomočnika v biotehniki temelji 
na pomoči pri bivalnih prostorih, v 
jedilnicah in kuhinjah ter organizaciji 
lastnega dela. Pri tem pomočnik v 

Pogoji za vpis
V izobraževalni program se lahko 
vpiše, kdor je:

- končal najmanj sedmi razred 
devetletne oziroma šesti razred 
osemletne osnovne šole in je izpolnil 
osnovnošolsko obveznost 
ali
- zaključil osnovnošolsko 
izobraževanje po prilagojenem 
izobraževalnem programu z nižjim 
izobrazbenim standardom.

Predmetnik

6Interesne dejavnosti
Odprti kurikulum
Zaključno delo

Naziv strokovne izobrazbe
pomočnik/-ca v biotehniki in 

oskrbi

24Praktični pouk

A - splošnoizobraževalni predmeti
oznaka programske enote KT1. letnik 2. letnik

SlovenščinaP1 8
9MatematikaP2
12

Športna vzgojaP5 5
Družboslovje in naravoslovjeP3

4
2

*V izrednem izobraževanju se predmet športna vzgoja ne izvaja. 
Udeležencem se kreditne točke priznajo.

B - strokovni moduli

9

oznaka programske enote KT1. letnik 2. letnik

8M8

6

9M2 Čiščenje in urejanje 
prostorov

8M5 Kuhanje in 
strežba
Priprava živil 
živalskega izvora

9M11 Oskrba na domu

M12 Pomoč pri pripravi obrokov

M1 Komunikacija na 
delovnem mestu
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Bolničar - negovalec
srednje poklicno izobraževanje

6

12
12
9

7

2
6

4M5 Prehrana in dietetika

Zakaj vpis v program BOLNIČAR - NEGOVALEC?
Delo bolničarja - negovalca je zelo razgibane narave. Zaposlite se 
lahko v različnih socialnih zavodih in bolnišnicah, opravljanje dela je 
mogoče tudi na samih domovih oskrbovancev. Poklic omogoča 
spoznavanje najrazličnejših ljudi, kar vam bogati delovne izkušnje.

Delo je lahko tudi terensko, lahko ga opravljate na 
domu oskrbovancev. Bolničar – negovalec  sodeluje v 
procesu zdravstvene nege, pri oskrbi in hrani, opravlja 
manj zahtevana dela s področja zdravstvene nege in 
higienske oskrbe oskrbovanca. Oskrbovancem nudi 
pomoč pri gibanju in transferju.

Delo BOLNIČARJA - NEGOVALCA
Poklic bolničarja – negovalca temelji na 
pomoči starejšim, bolnim in ostalim, 
potrebnim oskrbe, na njihovem domu, 
socialnem zavodu, zavodu za 
rehabilitacijo, v zdraviliščih in podobno. 

Bolničarja – negovalca 
odraža njegov čut za delo z 
ljudmi, alturizem, 
simpatičnost, prijaznost in 
veselje do komunikacije.

Pogoji za vpis
V izobraževalni program se lahko 
vpiše, kdor je uspešno končal:
- osnovnošolsko izobraževanje 
ali
- nižje poklicno izobraževanje ali 
enakovredno izobraževanje  po 
prejšnjih predpisih.

Družboslovje sociologijaP6
geografija

oznaka programske enote KT1. letnik 2. letnik 3. letnik
SlovenščinaP1
MatematikaP2
Tuji jezikP3

Športna vzgojaP7

UmetnostP4
NaravoslovjeP5

A - splošnoizobraževalni predmeti

Predmetnik

30Odprti kurikulum

B - strokovni moduli
oznaka programske enote KT1. letnik 2. letnik 3. letnik

Naziv strokovne izobrazbe
bolničar/-ka - negovalec/-ka

32
Nega in oskrbaM1 - pomoč pri življenjskih aktivnostih - POA

- Prva pomoč - PPO
- Nega pri najpogostejših bolezenskih stanjih v starosti in pri 
ljudeh s posebnimi potrebami - NBS

8
M2 1. higiena (HIG)

2. zdravstvena vzgoja (ZVZ)
3. zdrava prehrana (ZPR)

Varovanje zdravja 
in okolja

4GospodinjstvoM4

8
M3 1. komunikacija (KOM)

2. poklicna etika (PET
3. zdravstveno in socialno varstvo (ZSV)
4. podjetništvo (POD)

Etika in 
komunikacija

*V izrednem izobraževanju se predmet 
športna vzgoja ne izvaja. Udeležencem 
se kreditne točke priznajo.

36Praktično usposabljanje z delom
25Praktični pouk

6Interesne dejavnosti

2Zaključni izpit - pisni in ustni izpit iz slovenščine
- izdelek oziroma storitev in zagovor
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Trgovec
srednje poklicno izobraževanje

Zakaj vpis v program TRGOVEC?
Kupcev nikoli ne zmanjka, zato trgovcem posel od nekdaj cveti. Poklic trgovca sodi 
med najstarejše. Danes so veliki nakupovalni centri z bogato založenimi 
prodajalnami postali pravo središče družabnega življenja. Tudi to je zagotovilo, da 
dela trgovcem še dolgo ne bo zmanjkalo.

Pogoji za vpis
V izobraževalni program se lahko 
vpiše, kdor je uspešno končal:
- osnovnošolsko izobraževanje 
ali
- nižje poklicno izobraževanje ali 
enakovredno izobraževanje  po 
prejšnjih predpisih.

oznaka programske enote KT1. letnik 2. letnik 3. letnik
A - splošnoizobraževalni predmeti

Predmetnik

B - strokovni moduli
oznaka programske enote

KT

1. letnik 2. letnik 3. letnik

Naziv strokovne izobrazbe
trgovec/-ka

12SlovenščinaP1

12MatematikaP2

9Tuji jezikP3

2UmetnostP4

6P5 Družboslovje

Naravoslovje 6P6

7Športna vzgojaP7

5Temelji gospodarstvaM1

17M2 Poslovanje trgovskega podjetja

29M3 Prodaja blaga

M4 5Upravljanje z blagovno skupino živila

Praktično usposabljanje z delom 36

27Praktični pouk

Interesne dejavnosti 6

Odprti kurikulum 25

*V izrednem izobraževanju se predmet športna vzgoja ne izvaja. Udeležencem se 
kreditne točke priznajo.

Zaključni izpit 2- pisni in ustni izpit iz slovenščine
- izdelek oziroma storitev in zagovor

Delo TRGOVCA
Trgovci sprejemajo stranke in jim nudijo pomoč pri nakupu. Velikokrat imajo tudi 
vlogo nakupovalnega svetovalca. Delo je zelo raznoliko, saj pokriva vsa področja 
prodaje blaga. Skrbi za izbiro in željo strank, prevzem blaga, razložitev in skrb za 
kakovost. Trgovec upravlja z blagajno in evidentiranjem prispelega blaga. 

Trgovci nosijo odgovorno funkcijo pri nagovoru in ravnanju s stranko. Vaša dobra volja bo polepšala dan 
številnim strankami. Vaša skrb je tudi kakovost in urejenost trgovin.
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Administrator
srednje poklicno izobraževanje

12
12
9
2
6

Zakaj vpis v program ADMINISTRATOR?
Administrator lahko dela na najrazličnejših področjih, saj ga potrebuje 
vsaka pisarna, pa naj bo to s področja družbenih ali naravoslovnih 
dejavnosti. Svoje znanje in izkušnje s posameznega področja dela, ki 
vas veseli,  lahko še bolj nadgradite z dodatnimi izobraževanji. 

Pogoji za vpis
V izobraževalni program se lahko 
vpiše, kdor je uspešno končal:
- osnovnošolsko izobraževanje 
ali
- nižje poklicno izobraževanje ali 
enakovredno izobraževanje  po 
prejšnjih predpisih.

oznaka programske enote KT1. letnik 2. letnik 3. letnik
SlovenščinaP1
MatematikaP2
Tuji jezikP3
UmetnostP4

Naravoslovje
P5

A - splošnoizobraževalni predmeti

Predmetnik

B - strokovni moduli
oznaka programske enote KT1. letnik 2. letnik 3. letnik

Naziv strokovne izobrazbe
administrator/-ka

6
Družboslovje

P6
7Športna vzgojaP7

5Temelji gospodarstvaM1

12M2 Administrativno poslovanje

13M3 IKT in strojepisje

M4 12Upravni postopek

7M5 Komuniciranje

Praktično usposabljanje z delom 36

24Praktični pouk

Interesne dejavnosti 6

Odprti kurikulum 25

7M6 Trženje v sodobnem podjetju

*V izrednem izobraževanju se predmet športna vzgoja ne izvaja. Udeležencem se 
kreditne točke priznajo.

Zaključni izpit 2- pisni in ustni izpit iz slovenščine
- izdelek oziroma storitev in zagovor

Delo ADMINISTRATORJA
Vsako podjetje ali ustanova na trgu potrebuje administrativni kader. Administrator/-ka je desna roka vodje 
oddelka ali direktorja. Sprejema stranke, pošto in klice, vodi in shranjuje dokumentacijo, organizira sestanke, 
izpolnjuje obrazce in podobno. 

Administrator je nepogrešljiv člen vsake pisarne. Je komunikativen in svoje delo opravlja vestno in natančno ter 
ima željo po nadgrajevanju svojega znanja. 
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Računalnikar
srednje poklicno izobraževanje

12
12
9
2
6

10

M4

6

5

8

9

6

M5

8

Programiranje naprav

M6

M7

M8

Zakaj vpis v program RAČUNALNIKAR?
Računalništvo je področje tehnike, na kateri temelji vsakdanji utrip in 
dolgoročni razvoj sodobne družbe. Računalniška tehnologija v 
industrijah vseh vrst, telekomunikacije, storitvene dejavnosti, 
promet, svet zabave, itd. prodira hitro, odpira veliko možnosti 
razsežnosti in zahteva  veliko znanja ter spretnosti  na področju 

Pogoji za vpis
V izobraževalni program se lahko 
vpiše, kdor je uspešno končal:
- osnovnošolsko izobraževanje 
ali
- nižje poklicno izobraževanje ali 
enakovredno izobraževanje  po 
prejšnjih predpisih.

oznaka programske enote KT1. letnik 2. letnik 3. letnik
SlovenščinaP1
MatematikaP2
Tuji jezikP3
UmetnostP4

Naravoslovje
P5

A - splošnoizobraževalni predmeti

Predmetnik

B - strokovni moduli

9

30

oznaka programske enote KT1. letnik 2. letnik 3. letnik
Informatika s tehniškim komuniciranjemM1

M2 Upravljanje z uporabniško programsko 
opremo

Izdelava električnih in komunikacijskih 
inštalacij

Vzdrževanje in postavitev podatkovih 
baz
Napredno vzdrževanje strojne opreme
Napredno vzdrževanje programske 
opreme
Praktični pouk
Praktično usposabljanje z delom
Interesne dejavnosti
Odprti kurikulum
Zaključni izpit

M3 Vzdrževanje informacijske opreme

Naziv strokovne izobrazbe
računalnikar/-čarka

6
Družboslovje

P6
7Športna vzgojaP7

36
6

30

2

*V izrednem izobraževanju se predmet športna vzgoja ne izvaja. Udeležencem se 
kreditne točke priznajo.

 

- pisni in ustni izpit iz slovenščine
- izdelek oziroma storitev in zagovor

računalništva in informatike. Poklic  je 
dovolj široko zasnovan, da je 
kandidat posledično zaposljiv v 
industriji, obrti, uslugah, upravi in 
vseh ostalih ustanovah. Računalnikar 

zna izdelovati spletne strani, programirati, računalniško oblikovati dokumente, 
vzdrževati komunikacijske sisteme, vključno z multimedijsko tehniko, vzdrževati 
informacijske sisteme, vzdrževati in nameščati certifikate in kodirne algoritme; gre 
za velik repertoar znanj, ki so vsesplošno uporabna.

Delo RAČUNALNIKARJA
Kandidat, ki bo uspešno opravil program, bo na delovnem mestu, razpisanem za to izobrazbo, delal na 
področju informatike. Uporabljal bo pridobljena znanja o informacijski tehnologiji in reševal težave, ki jih 
predstavlja. Z znanjem programskih jezikov in poznavanjem dela z bazami podatkov bo lahko dograjeval 
uporabljen informacijski sistem in strežnike, skrbel za njihovo varnost in podobno. Pri izobraževanju pridobljena 
znanja dela v timu so prav tako izrednega pomena in hkrati tudi zelo dobrodošla pri delodajalcih.
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Gastronomske in hotelske storitve - smer kuhar
srednje poklicno izobraževanje

Naziv strokovne izobrazbe
gastronom/-ka hotelir/-ka

Zakaj vpis v program GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE?
Med šolanjem udeleženec spozna tehnologijo priprave hrane, nauči se ravnati z živili in 
kuhano hrano, spozna količinske normative, programiranje in načrtovanje prehrane, 
higienske in tehnične predpise. Znati mora organizirati lastno delo in uporabljati strokovno 
literaturo. Kuhar mora dobro razlikovati barve, vonje in okuse ter imeti spretne roke in prste. 
Nagnjen mora biti k redu, čistoči, osebni urejenosti, sistematičnemu delu in imeti mora 
smisel za estetiko. Potrebuje tudi čut za organizacijo dela in pravilno časovno razporeditev. 

Delo GASTRONOMA HOTELIRJA
Delo kuharja je raznoliko in obsega vse od naročanja in prevzemanja živil do čiščenja, priprave živil in toplotne 
obdelave, razdeljevanja na posamezne obroke, garniranja in dekoriranja jedil. Pripravi ali izdeluje hladne in 
tople jedi ter sladice po dnevnih menijih in po jedilnem listu. Pri tem upošteva recepte in količinske normative za 
porabo živil in obroke jedil. Svoje delo opravlja higienično, skrbno pazi na higieno in čistočo v kuhinji. Pripravlja 
tudi podatke za dnevni obračun porabljenih živil, izdanih obrokov hrane in sproti pregleduje zaloge. Z vodjo 
kuhinje sodeluje pri inventurnih popisih. Sodeluje pri pripravi in sestavljanju jedilnih listov, dnevnih menijev ter 
pri pripravi kalkulacij za posamezna jedila ali obroke. Za uspešno opravljanje svojega dela mora spremljati 
strokovne novosti in jih tudi uporabljati. Ko si pri delu že nabere dovolj izkušenj, sodeluje pri uvajanju novih 
delavcev.

 

Pogoji za vpis
V izobraževalni program se lahko vpiše, 
kdor je uspešno končal:
-  osnovnošolsko izobraževanje 
ali
- uspešno končano nižje poklicno 
izobraževanje ali njemu enakovredno 
izobraževanje po prejšnjih predpisih
in
- zdravniško potrdilo, da ni ovir za 
izobraževanje po programu.

B - strokovni moduli
oznaka programske enote KT1. letnik 2. letnik 3. letnik

16Osnove v gostinstvuM1
5M2 Komuniciranje in poslovanje
6M3 Priprava posameznih skupnih jedi

M4 8Priprava rednih obrokov (teorija in praktični pouk)
7M5 Priprava izrednih obrokov (teorija in praktični pouk)

Praktično usposabljanje z delom 46
36

Interesne dejavnosti 6
Odprti kurikulum 24

M12 3Slovenske narodne jedi
3M15 Peka peciva

12
12
9
2
6

oznaka programske enote KT1. letnik 2. letnik 3. letnik
SlovenščinaP1
MatematikaP2
Tuji jezikP3
UmetnostP4

Naravoslovje
P5

A - splošnoizobraževalni predmeti

Predmetnik

6
Družboslovje

P6
7Športna vzgojaP7

*V izrednem izobraževanju se predmet športna vzgoja ne izvaja. Udeležencem se 
kreditne točke priznajo.

Zaključni izpit 6- pisni in ustni izpit iz slovenščine
- izdelek oziroma storitev in zagovor

Praktični pouk vključen v modulih

Program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami.
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Gastronomske in hotelske storitve - smer natakar
srednje poklicno izobraževanje

Naziv strokovne izobrazbe
gastronom/-ka hotelir/-ka

Zakaj vpis v program GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE?
Med šolanjem boste spoznali postopke priprave in postrežbe hrane in pijač. Seznanili se 
boste tudi s pravili lepega vedenja, estetike in poslovnega komuniciranja v slovenskem in 
dveh tujih jezikih, spoznali predpise s področja materialnega in finančnega poslovanja, 
higienske in tehnične predpise. Naučite se organizirati lastno delo in uporabljati strokovno 
literaturo. Natakar mora imeti dobro razvite psihomotorične spretnosti in sposobnosti, kot 
so splošna telesna spretnost, spretnost rok, gledanje na daljavo, natančno in hitro 
prepoznavanje predmetov, razlikovanje barv in vonjev. 
Delo GASTRONOMA HOTELIRJA
Dela natakarja so razdeljena na posamezne faze in sicer na: pripravljalna dela, ki jih je treba opraviti v natakar-
ski pripravljalnici, kjer poteka priprava perila, namiznega inventarja in ureditev servisnih vozičkov; pripravljalna 
dela v jedilnici oziroma v prostorih, ki so namenjeni postrežbi gostov. Tu poteka razporejanje miz in stolov, 
pogrinjanje, ureditev servisnih miz, pripravljanje pogrinjkov in tista dela, ki jih vodja obrata v zvezi s hišnimi 
navadami odredi. Sledi sprejem gosta ob njegovem prihodu; ponudi mu jedilni list, vinsko karto ali pa ga seznani 
z dnevno ponudbo; prevzem naročila pri individualnih gostih ali naročila za izredne obroke; evidentiranje 
naročila; postrežba hrane; postrežba pijače; pospravljanje mize, priprava računa in zahvala za obisk.
Pogoji za vpis
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:
-  osnovnošolsko izobraževanje 
ali
- uspešno končano nižje poklicno izobraževanje ali njemu enakovredno izobraževanje po 
prejšnjih predpisih
in
- zdravniško potrdilo, da ni ovir za izobraževanje po programu.

B - strokovni moduli
oznaka programske enote KT1. letnik 2. letnik 3. letnik

4M6 Postrežba pijač
10M7 Postrežba rednih obrokov

M8 7Postrežba izrednih obrokov

16Osnove v gostinstvuM1
5M2 Komuniciranje in poslovanje

M12 3Slovenske narodne jedi
3M18 Slovenska vina

12
12
9
2
6

oznaka programske enote KT1. letnik 2. letnik 3. letnik
SlovenščinaP1
MatematikaP2
Tuji jezikP3
UmetnostP4

Naravoslovje
P5

A - splošnoizobraževalni predmeti

Predmetnik

6
Družboslovje

P6
7Športna vzgojaP7

*V izrednem izobraževanju se predmet športna vzgoja ne izvaja. Udeležencem se 
kreditne točke priznajo.

 

Praktično usposabljanje z delom 46
36

Interesne dejavnosti 6
Odprti kurikulum 24
Zaključni izpit 2- pisni in ustni izpit iz slovenščine

- izdelek oziroma storitev in zagovor

Praktični pouk vključen v modulih

Program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami.
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Vrtnar
srednje poklicno izobraževanje

12
12
9
2
3

Zakaj vpis v program VRTNAR?
Vrtnarji se usposobijo za oblikovanje, urejanje in vzdrževanje zelenih površin, za 
opravljanje različnih del v vrtnarski pridelavi, usposobijo se za pridelavo sadik in 
cepljenk za prodajo v skladu s standardi, osvojijo znanja glede oskrbe in varstva vrtnin 
in okrasnih drevnin, razvijajo podjetniško miselnost za   prodajo izdelkov in storitev.

Pogoji za vpis
- uspešno zaključen program 
osnovnošolskega izobraževanja 
ali 
- nižje poklicno izobraževanje 
ali
- enakovredno izobraževanje po 
prejšnjih predpisih.

oznaka programske enote KT1. letnik 2. letnik 3. letnik
SlovenščinaP1
MatematikaP2
Tuji jezikP3
UmetnostP4

Naravoslovje
P5

A - splošnoizobraževalni predmeti

Predmetnik

B - strokovni moduli
oznaka programske enote KT1. letnik 2. letnik 3. letnik

Naziv strokovne izobrazbe
vrtnar/-ka

6
Družboslovje

P6
7Športna vzgojaP11

5IKT in osnove poslovnega komuniciranjaM1

4M2 Varovanje okolja z osnovami 
trajnostnega razvoja

5M3 Osnove podjetništva in prodaje

M4 5Osnove rastlinske predelave z varstvom 
rastlin

5M5 Osnove upravljanja s stroji in napravami

24Praktični pouk
Praktično usposabljanje z delom 36
Interesne dejavnosti 6
Odprti kurikulum 28

10M6 Osnove hortikulture
13M8 Urejanje zelenih površin

M10 10Drevesničarstvo in trsničarstvo

*V izrednem izobraževanju se predmet športna vzgoja ne izvaja. Udeležencem se 
kreditne točke priznajo.

Zaključni izpit 2- pisni in ustni izpit iz slovenščine
- izdelek oziroma storitev in zagovor

Delo VRTNARJA
Vrtnar pri svojem delu  pripravlja  tla za setev in sajenje vrtnin, okrasnih zelnatih rastlin 
in drevnin,  izbira ustrezne substrate za posamezno vrtnino in izračunava in uporablja 
ustrezne količine gnojil za vrtnine in okrasne zelnate rastline in pripravlja semensko 
blago, sadi vrtnine, ustrezno oskrbuje vrtnine.

Šolanje se zaključi z zaključnim izpitom.
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Cvetličar
srednje poklicno izobraževanje

12
12
9
2
3

5

M4

5

4

10

5

5

M5

13

Osnove hortikulture

M6

M7

M10

Zakaj vpis v program CVETLIČAR?
Kandidati se naučijo uporabljati različne vrste rezanega cvetja, zelenja in lončnic pri 
izdelavi aranžmajev in dekoracij, usposobijo se za ustrezno skladiščenje in vzdrževanje 
rezanega cvetja in aranžerskega materiala v prostoru, naučijo se oblikovati različne 
aranžmaje v različnih stilih oblikovanja, zanjo razvijati inovativnost in  ustvarjalnost .

Pogoji za vpis
- uspešno zaključen program 
osnovnošolskega izobraževanja 
ali 
- nižje poklicno izobraževanje ali 
enakovredno izobraževanje po 
prejšnjih predpisih.

oznaka programske enote KT1. letnik 2. letnik 3. letnik
SlovenščinaP1
MatematikaP2
Tuji jezikP3
UmetnostP4

Naravoslovje
P5

A - splošnoizobraževalni predmeti

Predmetnik

B - strokovni moduli

5

24

oznaka programske enote KT1. letnik 2. letnik 3. letnik
IKT in osnove poslovnega komuniciranjaM1

M2 Varovanje okolja z osnovami 
trajnostnega razvoja

Osnove rastlinske predelave z varstvom 
rastlin

Oblikovanje cvetličnih vezav in 
dekoracij
Priprava in izdelava aražerskega materiala
Pridelava in izdelava aranžmajev, 
šopkov in nasadkov
Praktični pouk
Praktično usposabljanje z delom
Interesne dejavnosti
Odprti kurikulum
Zaključni izpit

M3 Osnove podjetništva in prodaje

Naziv strokovne izobrazbe
cvetličar/-ka

6
Družboslovje

P6
7Športna vzgojaP11

36
6
28

2

*V izrednem izobraževanju se predmet športna vzgoja ne izvaja. Udeležencem se 
kreditne točke priznajo.

- pisni in ustni izpit iz slovenščine
- izdelek oziroma storitev in zagovor

Delo CVETLIČAR
Cvetličarji  oblikujejo  različne šopke, aranžmaje za različne življenjske priložnosti;  god, 
rojstni dan, birma, poroka, za praznične dneve, kot so vsi sveti, božič, novo leto,  velika  noč in še mnogim  
drugim priložnostim lahko pričarajo posebno slovesno vzdušje z različnimi dekoracijami  in cvetjem. Naučijo se  
tudi ustrezno vzgajati in negovati cvetje.
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Tehnik računalništva
srednje strokovno izobraževanje

Zakaj vpis v program TEHNIK RAČUNALNIŠTVA?

Računalništvo je področje tehnike, na kateri temelji vsakdanji utrip in dolgoročni 
razvoj sodobne družbe. Računalniška tehnologija v industrijah vseh vrst, 
telekomunikacije, storitvene dejavnosti, promet, svet zabave, itd. prodira hitro, 
odpira veliko možnosti razsežnosti in zahteva  veliko znanja ter spretnosti  na 
področju računalništva in informatike. Poklic  je dovolj široko zasnovan, da je kandidat 
posledično zaposljiv v industriji, obrti, uslugah, upravi in vseh ostalih ustanovah. 
Računalniški tehnik zna izdelovati spletne strani, programirati, računalniško oblikovati 
dokumente, vzdrževati komunikacijske sisteme, vključno z multimedijsko tehniko, 
vzdrževati informacijske sisteme, vzdrževati in nameščati certifikate in kodirne 
algoritme; gre za velik repertoar znanj, ki so vsesplošno uporabna.

Pogoji za vpis
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je:
- uspešno končano osnovnošolsko izobraževanje ali 
- nižje poklicno izobraževanje ali  enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih. 

Naziv strokovne izobrazbe
tehnik/-ica računalništva

Delo TEHNIKA RAČUNALNIŠTVA
Kandidat, ki bo uspešno opravil program, bo na delovnem mestu, razpisanem za to 
izobrazbo, delal na področju informatike. Uporabljal bo pridobljena znanja o informacijski 
tehnologiji in reševal težave, ki jih predstavlja. Z znanjem programskih jezikov in 
poznavanjem dela z bazami podatkov bo lahko dograjeval uporabljen informacijski sistem in 
strežnike, skrbel za njihovo varnost in podobno.
Pri izobraževanju pridobljena znanja dela v timu so prav tako izrednega pomena in hkrati 
tudi zelo dobrodošla pri delodajalcih.
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Tehnik računalništva
srednje strokovno izobraževanje

Predmetnik
A - splošnoizobraževalni predmeti
oznaka programske enote KT1. letnik 2. letnik

SlovenščinaP1 24
19MatematikaP2
20

UmetnostP4 3
Tuji jezikP3

ZgodovinaP5 5
3GeografijaP6
3

Psihologija (izbirni)P8 3
Sociologija (izbirni)P7

6FizikaP9
3

Športna vzgojaP11 14
KemijaP10

3. letnik 4. letnik

B - strokovni moduli
3. letnik 4. letnikoznaka programske enote KT1. letnik 2. letnik

6M2 Uporaba IKT pri poslovanju

7M5 Vzdrževanje informacijske 
programske opreme

7M4 Vzdrževanje informacijske 
strojne opreme

6M6 Izdelava električnih in 
komunikacijskih inštalacij

8M3 Upravljanje s 
programirljivimi napravami

6M1 Informatika s tehniškim 
komuniciranjem

9M8 Načrtovanje in razvoj 
spletnih aplikacij

7M7 Vzpostavitev in vzdrževanje 
omrežnih servisov

8M13 Načrtovanje in razvoj 
programskih aplikacij

8M14 Napredna uporaba 
podatkovnih baz

8M16 Uporaba mikroprocesorskih 
naprav

8M17 AV komunikacije

8M15 Računalniško oblikovanje

8M12 Upravljanje z informacijsko 
programsko opremo

8M11 Upravljanje IK sistemov

8M10 Oprema za multimedijsko 
tehniko

6Praktično usposabljanje z 
delom

4Poklicna matura

14Interesne dejavnosti
29Odprti kurikulum

8M18 Načrtovanje avtomatiziranih 
postrojev

7M9 Načrtovanje in postavitev 
podatkovnih baz

*V izrednem izobraževanju se 
predmet športna vzgoja ne 
izvaja. Udeležencem se kreditne 
točke priznajo.
Izbirni predmet: udeleženec 
izobraževanja izmed sociologije in 
psihologije izbere en predmet.

Poklicna matura obsega:

1. obvezni del:

• pisni in ustni izpit iz slovenščine,
• pisni in ustni izpit iz računalništva.

2. izbirni del:

• pisni in ustni izdelek iz tujega jezika ali 
matematike,

• izdelek oziroma storitev in zagovor.
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Gastronomija in turizem - smer turizem
srednje strokovno izobraževanje

Pogoji za vpis
V izobraževalni program se 
lahko vpiše, kdor je:
- uspešno končano 
osnovnošolsko izobraževanje 
ali 
- nižje poklicno izobraževanje 
ali  enakovredno izobraževanje 
po prejšnjih predpisih
in
- pridobil zdravniško potrdilo, 
da ni ovir za izobraževanje po 
programu. 

Predmetnik
A - splošnoizobraževalni predmeti
oznaka programske enote KT1. letnik 2. letnik

UmetnostP5 3
ZgodovinaP6 5

5GeografijaP7

3KemijaP11
3FizikaP10

3BiologijaP12

 8Tuji jezik IIP4

3. letnik 4. letnik
SlovenščinaP1 24

19MatematikaP2
20Tuji jezikP3

3Sociologija (izbirni)P8

Športna vzgojaP13 14

*V izrednem izobraževanju se predmet športna vzgoja ne izvaja. Udeležencem se kreditne točke priznajo.

Psihologija (izbirni)P9 3

Izbirni predmet: udeleženec izobraževanja med izbirnima predmetoma izbere enega.

B - strokovni moduli

3. letnik 4. letnikoznaka programske enote KT1. letnik 2. letnik

8M2 Podjetništvo in zakonodaja

8M4 Naravna in kulturna dediščina
8M3 Poslovno komuniciranje, IKT

8M1 Osnove gostinstva in turizma

12M9 Turistično spremljanje in vodenje
8M10 Svetovanje in prodaja turističnih proizvodov

12M11 Obdelava turističnih informacij
8M12 Hotelska in receptorska dela
3M16 Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu

Naziv strokovne izobrazbe
gastronomsko-turistični/-a 

tehnik/-ica

Zakaj vpis v program GASTRONOMIJA IN TURIZEM - SMER TURIZEM?
Znanja, nujno potrebna na opravljanje poklica, ki jih pridobite tekom izobraževanja, so 
obvladanje osnovnih receptorskih spretnosti, kot so sprejem in razpored gostov, 
potrjevanje rezervacij, prijava in odjava gostov, informiranje in pridobivanje informacij, 
poznavanje tujega denarja, menjava in obračun storitev in delo z računalnikom. 
Gastronomski-turistični tehnik obvlada osnove organizacijske in administrativne 
tehnične spretnosti, kot so knjiženje in registracija poslovnih dogodkov, načrtovanje in 

Delo GASTRONOMSKO-TURISTIČNEGA TEHNIKA
Turistični tehnik informira goste v turističnih in potovalnih agencijah o turistični ponudbi. Sodeluje pri 
organizaciji potovanj, pripravlja oglasno gradivo in analizira turistične storitve. Dela v hotelskih recepcijah, v 
agencijah, uradih idr.

organizacija dela, sestavljanje poslovnih dopisov v domačem in tujem jeziku, uporaba računalnika, 
izpolnjevanje poročil in tabel, izdelava grafikonov, poslovanje z denarjem in vrednostnimi papirji ter predmeti, 
vodenje skupin in poznavanje okolja. 

 

10Praktično usposabljanje z delom
14Interesne dejavnosti

4Poklicna matura
27Odprti kurikulum

Praktični pouk vključen v modulih

Program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami.

Poklicna matura obsega:
1. obvezni del:
- pisni in ustni izpit iz 
slovenščine,
- pisni in ustni izpit iz 
gastronomije in turizma s 
podjetništvom.
2. izbirni del:
- pisni in ustni izpit iz tujega 
jezika ali matematike,
- izdelek oziroma storitev in 
zagovor.
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Gastronomija in turizem - smer gastronomija
srednje strokovno izobraževanje

Pogoji za vpis
V izobraževalni program se 
lahko vpiše, kdor je:
- uspešno končano 
osnovnošolsko izobraževanje 
ali 
- nižje poklicno izobraževanje 
ali  enakovredno izobraževanje 
po prejšnjih predpisih
in
- pridobil zdravniško potrdilo, 
da ni ovir za izobraževanje po 
programu. 

Predmetnik
A - splošnoizobraževalni predmeti
oznaka programske enote KT1. letnik 2. letnik

UmetnostP5 3
ZgodovinaP6 5

5GeografijaP7

3KemijaP11
3FizikaP10

3BiologijaP12

 8Tuji jezik IIP4

3. letnik 4. letnik
SlovenščinaP1 24

19MatematikaP2
20Tuji jezikP3

3Sociologija (izbirni)P8

Športna vzgojaP13 14

*V izrednem izobraževanju se predmet športna vzgoja ne izvaja. Udeležencem se kreditne točke priznajo.

Psihologija (izbirni)P9 3

Izbirni predmet: udeleženec izobraževanja med izbirnima predmetoma izbere enega.

B - strokovni moduli

3. letnik 4. letnikoznaka programske enote KT1. letnik 2. letnik

8M2 Podjetništvo in zakonodaja

12M5 Priprava rednih obrokov
8M4 Naravna in kulturna dediščina

12M6 Priprava izrednih obrokov

8M3 Poslovno komuniciranje, IKT

8M1 Osnove gostinstva in turizma

8M7 Strežba rednih obrokov
8M8 Strežba izrednih obrokov
3M16 Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu

Naziv strokovne izobrazbe
gastronomsko-turistični/-a 

tehnik/-ica

Zakaj vpis v program GASTRONOMIJA IN TURIZEM - SMER GASTRONOMIJA?
Poklicno kariero boste lahko gradili v srednje velikih ali velikih gostinskih in turističnih 
podjetjih, v hotelih, specializiranih restavracijah, turističnih agencijah, turističnih 
informativnih centrih, na različnih delovnih mestih. Po nekaj letnih kakovostnih 
delovnih izkušnjah boste lahko prevzemali vse bolj odgovorna vodstvena delovna 
mesta, kot so vodenje delovnih skupin, oddelka idr.

Delo GASTRONOMSKO-TURISTIČNEGA TEHNIKA
V času izobraževanja se boste usposobili za sprejem naročila gostinskih storitev za manjše ali večje skupine 
gostov, organizacijo izvedbe dogodka z vodenjem sodelavcev ter za obračun opravljenih storitev naročniku. 
Znali boste pripraviti in v meni pravilno umestiti ter ustrezno ponuditi vse vrste zahtevnejših jedi. Jedi boste 
znali estetsko dekorirati in ponuditi gostom po zahtevnejšem načinu strežbe. Naučili se boste sprejemati 
goste, jim svetovati, priporočati, ponuditi in prevzeti naročila ter postreči jedi in pijače na razne načine 
profesionalne strežbe. Pred gosti boste znali mešati pijače, marinirati, filirati in razkosavati jedi.
Delo je polno dinamike, stikov s strankami in poslovnimi partnerji. 

10Praktično usposabljanje z delom
14Interesne dejavnosti

4Poklicna matura
27Odprti kurikulum

Praktični pouk vključen v modulih

Program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami.

Poklicna matura obsega:
1. obvezni del:
- pisni in ustni izpit iz 
slovenščine,
- pisni in ustni izpit iz 
gastronomije in turizma s 
podjetništvom.
2. izbirni del:
- pisni in ustni izpit iz tujega 
jezika ali matematike,
- izdelek oziroma storitev in 
zagovor.
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Logistični tehnik
srednje strokovno izobraževanje

Pogoji za vpis
V izobraževalni program se 
lahko vpiše, kdor je:
- uspešno končano 
osnovnošolsko izobraževanje 
ali 
- nižje poklicno izobraževanje 
ali  enakovredno izobraževanje 
po prejšnjih predpisih. 

Naziv strokovne izobrazbe
logistični/-a tehnik/-ica

Predmetnik
A - splošnoizobraževalni predmeti

oznaka programske enote KT1. letnik 2. letnik

UmetnostP5 3
ZgodovinaP6 5

3GeografijaP7

6FizikaP10
3KemijaP11

10Tuji jezik IIP4

3. letnik 4. letnik

SlovenščinaP1 24
20MatematikaP2
20Tuji jezikP3

3Sociologija (izbirni)P8

Športna vzgojaP12 14
*V izrednem izobraževanju se 
predmet športna vzgoja ne izvaja. 
Udeležencem se kreditne točke 
priznajo.

4M9 Avtomatizacija in robotizacija

B - strokovni moduli

3. letnik 4. letnikoznaka programske enote KT1. letnik 2. letnik

5M2 Tehnologija komuniciranja

6M5 Logistika tovornih tokov

5M4 Transportna sredstva

4M6 Mednarodna blagovna 
menjava

6M3 Podjetništvo in gospodarsko 
poslovanje

5M1 Tehnologija poslovnih tokov

4M8 Sredstva mehanizacije

20M7 Logistika potniških tokov

Psihologija (izbirni)P9 3

Zakaj vpis v program LOGISTIČNI TEHNIK?
Poklic logistični tehnik/tehnica je vse bolj prepoznaven in iskan kader. Svoje delo 
najde v ustanovah, kjer načrtujejo, pripravljajo, vodijo in izvajajo dejavnosti, ki so 
povezane z blagom in potniki. Prav tako je logistika nenadomestljiva v vseh vrstah 
proizvodnih procesov. Podjetja iščejo dobro usposobljene logiste, da v podjetju 
izboljšajo prožnost in prilagodljivost na trgu, tako s svojim dobro opravljenim delom 
dvignejo učinkovitost, zmanjšujejo stroške in povečajo dobiček v lastnem podjetju 
ter pri poslovnem partnerju. S tem ustvarjajo večjo dodano vrednost in na trgu 
odpirajo pot do  konkurenčnosti

Delo LOGISTIČNEGA TEHNIKA
Logistični tehnik/tehnica se lahko zaposli v podjetjih ali državnih ustanovah 
ali nadaljuje izobraževanje na višjih in visokih šolah in nekaterih fakultetah.

 

Izbirni predmet: udeleženec 
izobraževanja med izbirnima 
predmetoma izbere enega.

20Praktično usposabljanje z delom
14Interesne dejavnosti

4Poklicna matura

14Odprti kurikulum

Program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami.

Poklicna matura obsega:
1. obvezni del:
- pisni in ustni izpit iz slovenščine,
- pisni in ustni izpit iz logistike.
2. izbirni del:
- pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali 
matematike,
- izdelek oziroma storitev in zagovor.
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Ekonomski tehnik
srednje strokovno izobraževanje

Pogoji za vpis
V izobraževalni program se 
lahko vpiše, kdor je:
- uspešno končano 
osnovnošolsko izobraževanje 
ali 
- nižje poklicno izobraževanje 
ali  enakovredno izobraževanje 
po prejšnjih predpisih. 

Predmetnik
A - splošnoizobraževalni predmeti

oznaka programske enote KT1. letnik 2. letnik

UmetnostP4 3
ZgodovinaP5 5

3GeografijaP6

5KemijaP9
5BiologijaP10

10Tuji jezik IIP12

3. letnik 4. letnik

SlovenščinaP1 24
19MatematikaP2
20Tuji jezikP3

3Sociologija (izbirni)P7

Športna vzgojaP11 14 *V izrednem izobraževanju se 
predmet športna vzgoja ne izvaja. 
Udeležencem se kreditne točke 
priznajo.

6Praktično usposabljanje z delom
14Interesne dejavnosti

4Poklicna matura
29Odprti kurikulum

B - strokovni moduli

3. letnik 4. letnikoznaka programske enote KT1. letnik 2. letnik

13M2 Poslovanje podjetij

6M5 Komercialno poslovanje
19M4 Sodobno gospodarstvo

6M6 Uporavno-administrativno 
poslovanje

12M3 Ekonomika poslovanja

12M1 Poslovni projekti

Psihologija (izbirni)P8 3
Izbirni predmet: udeleženec 
izobraževanja med izbirnima 
predmetoma izbere enega.

Program je ovrednoten z 240 kreditnimi 
točkami.

Poklicna matura obsega:
1. obvezni del:
- pisni in ustni izpit iz slovenščine,
- pisni in ustni izpit iz gospodarstva.
2. izbirni del:
- pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali 
matematike,
- izdelek oziroma storitev in zagovor.

5M7 Neposredno trženje
30Praktični pouk

Naziv strokovne izobrazbe
ekonomski/-a tehnik/-ica

Zakaj vpis v program EKONOMSKI TEHNIK?
To je poklic, ki odpira mnogo vrat. Ekonomski tehnik se bo dobro znašel v 
poslovnem svetu, na finančno računovodskem področju, na različnih delovnih 
mestih v državni upravi, v majhnih in velikih podjetjih ali kot samostojni podjetnik. 
Ekonomski tehnik mora imeti temeljna znanja iz sodobnega gospodarstva, 
ekonomike poslovanja, menedžmenta, komercialnega, upravno administrativnega 
in finančnega poslovanja, trženja in zavarovalništva.
Številni ekonomski tehniki uspešno nadaljujejo šolanje na višjih in visokih šolah in 
nekaterih fakultetah.

Delo EKONOMSKEGA TEHNIKA
Delo ekonomskega tehnika/tehtnice je predvsem pisarniško, delovni čas pa je odvisen od vrste dela ustanove, 
kjer je zaposlen.
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Predšolska vzgoja
srednje strokovno izobraževanje

Pogoji za vpis
V izobraževalni program se 
lahko vpiše, kdor je:
- uspešno končano 
osnovnošolsko izobraževanje 
ali 
- nižje poklicno izobraževanje 
ali  enakovredno izobraževanje 
po prejšnjih predpisih. 

Naziv strokovne izobrazbe
vzgojitelj/-ica predšolskih otrok

(srednje strokovno izobraževanje)

Predmetnik
A - splošnoizobraževalni predmeti
oznaka programske enote KT1. letnik 2. letnik

UmetnostP4 4
ZgodovinaP5 6

6GeografijaP6

3FizikaP9
3KemijaP10
6BiologijaP11

3. letnik 4. letnik
SlovenščinaP1 24

19MatematikaP2
20Tuji jezikP3

3SociologijaP7

Športna vzgojaP12 14

*V izrednem izobraževanju se 
predmet športna vzgoja ne 
izvaja. Udeležencem se kreditne 
točke priznajo.

4M10 Naravoslovje za otroke

4M9 Jezikovno izražanje otrok

B - strokovni moduli
3. letnik 4. letnikoznaka programske enote KT1. letnik 2. letnik

5M2 Pedagogika in pedagoški 
pristopi v predšolskem obdobju

6M5 Kurikulum oddelka v vrtcu

5M4 Varno in zdravo okolje

4M6 Igre za otroke

6M3 Razvoj in učenje predšolskega 
otroka

5M1 Veščine sporazumevanja

4M8 Matematika za otroke

20M7 Ustvarjalno izražanje

PsihologijaP8 3

Zakaj vpis v program PREDŠOLSKA VZGOJA?
Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok je kreativen in odgovoren poklic. Je poklic, pri 
katerem ste vsestransko ustvarjalni, plešete, pojete in likovno ustvarjate in vsa svoja 
znanja, skrb in ljubezen prenašate na otroke. Znanja psihologije, pedagogike, 
komunikacije, pridobljena v programu Predšolska vzgoja, pa vam bodo prišla zelo prav tudi 
pri vzgoji svojih otrok. Po zaključenem programu se lahko zaposlite v vrtcu ali nadaljujete 
izobraževanje na prvostopenjskem visokošolskem strokovnem študijskem programu 
Predšolska vzgoja.

Delo VZGOJITELJA/-CE PREDŠOLSKIH OTROK
Vzgojitelj/vzgojiteljica bo pri svojem delu uspešen/a, če ima veselje do dela 
z otroki, znanje s področja komunikacije in obvladovanje socialnih veščin. 
Izjemnega pomena je primeren odnos do otrok, staršev in vseh zaposlenih 
v vrtcu. 

 

6M13 Izbirni modul

4M12 Informativno komunikacijska 
tehnologija

4M11 Družboslovje za otroke

20Praktično usposabljanje z delom
14Interesne dejavnosti

4Poklicna matura

14Odprti kurikulum

Poklicna matura obsega:

1. obvezni del:

• pisni in ustni izpit iz slovenščine,
• pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskih 

otrok.

2. izbirni del:

• pisni in ustni izdelek iz tujega jezika ali 
matematike,

• izpitni nastop in zagovor.
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Tehnik računalništva
poklicno-tehnično izobraževanje

Zakaj vpis v program TEHNIK RAČUNALNIŠTVA?
Računalništvo je področje tehnike, na kateri temelji vsakdanji utrip in dolgoročni razvoj sodobne družbe. 
Računalniška tehnologija v industrijah vseh vrst, telekomunikacije, storitvene dejavnosti, promet, svet zabave, 
itd. prodira hitro, odpira veliko možnosti razsežnosti in zahteva  veliko znanja ter spretnosti  na področju 

Pogoji za vpis
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno 
končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega 
izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe:
   

- elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, raču- 
nalnikar, mehatronik operater, avtoserviser, avtomehanik ali
- pridobil drugi naziv srednje poklicne izobrazbe in ima vsaj 
tri leta delovnih izkušenj na področju računalništva ali
- pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih

Predmetnik
Naziv strokovne izobrazbe
tehnik/-ica računalništvaoznaka programske enote KT1. letnik 2. letnik

A - splošnoizobraževalni predmeti

13SlovenščinaP1
10MatematikaP2

4FizikaP9
2KemijaP10

7Športna vzgojaP12
3InformatikaP11

2Sociologija (izbirno)P8

13Tuji jezikP3
2UmetnostP4
2P5 Zgodovina

Geografija 2P6
2Psihologija (izbirno)P7

*V izrednem izobraževanju se predmet športna vzgoja ne izvaja. 
Udeležencem se kreditne točke priznajo.

M4

8
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8

M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11

B - strokovni moduli

9
3
4
11
4

oznaka programske enote KT1. letnik 2. letnik
Razvoj spletnih aplikacij
Vzpostavitev omrežnih servisov
Oprema za multimedijsko tehniko

M1
M2

Upravljanje IKT sistemov
Upravljanje z informacijsko programsko opremo
Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij
Napredna uporaba podatkovnih baz
Računalniško oblikovanje
Uporaba mikroprocesorskih naprav
AV komunikacije
Načrtovanje avtomatiziranih postrojev
Praktični pouk
Praktično usposabljanje z delom
Interesne dejavnosti
Odprti kurikulum
Poklicna matura

M3

Poklicna matura obsega:
1. obvezni del:
- pisni in ustni izpit iz 
slovenščine,
- pisni in ustni izpit iz 
računalništva.
2. izbirni del:
- pisni in ustni izpit iz tujega 
jezika ali matematike,
- izdelek oziroma storitev in 
zagovor.

računalništva in informatike. Poklic  je dovolj široko zasnovan, da je 
kandidat posledično zaposljiv v industriji, obrti, uslugah, upravi in vseh 
ostalih ustanovah. Računalniški tehnik zna izdelovati spletne strani, 
programirati, računalniško oblikovati dokumente, vzdrževati komunikacijske 
sisteme, vključno z multimedijsko tehniko, vzdrževati informacijske sisteme, 
vzdrževati in nameščati certifikate in kodirne algoritme; gre za velik 
repertoar znanj, ki so vsesplošno uporabna.

Delo TEHNIKA RAČUNALNIŠTVA
Kandidat, ki bo uspešno opravil program, bo na delovnem mestu, razpisanem za to izobrazbo, delal na področju 
informatike. Uporabljal bo pridobljena znanja o informacijski tehnologiji in reševal težave, ki jih predstavlja. Z 
znanjem programskih jezikov in poznavanjem dela z bazami podatkov bo lahko dograjeval uporabljen 
informacijski sistem in strežnike,  skrbel za njihovo varnost  in podobno.  Pri izobraževanju pridobljena znanja

dela v timu so prav tako izrednega pomena in hkrati tudi zelo dobrodošla pri delodajalcih.
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Pogoji za vpis
- uspešno zaključena  srednje poklicno izobraževanje s 
pridobljenim enim od nazivov srednje poklicne izobrazbe: 
gastronom  hotelir, kuhar, natakar, kuhar-natakar, oskrbnik, 
kmetovalka-gospodinja, pek, slaščičar, slaščičar-konditor
ali 
- pridobljena enakovredna izobrazbo po prejšnjih predpisih 
in 
- zdravniško potrdilo, da ni ovir za izobraževanje po 
programu. 

Predmetnik Naziv strokovne izobrazbe
gastronomski/-a tehnik/-ica

oznaka programske enote KT1. letnik 2. letnik
A - splošnoizobraževalni predmeti

13SlovenščinaP1
10MatematikaP2

2BiologijaP10
3InformatikaP11

2FizikaP9
2KemijaP8

7Športna vzgojaP12

2Psihologija ali sociologijaP7

13Tuji jezikP3
2UmetnostP4
2P5 Zgodovina

Geografija 2P6

*V izrednem izobraževanju se predmet športna vzgoja ne izvaja. Udeležencem se kreditne točke priznajo.
B - strokovni moduli
oznaka programske enote KT1. letnik 2. letnik Poklicna matura obsega:

1. obvezni del:
- pisni in ustni izpit iz slovenščine,
- pisni in ustni izpit iz gastronomije in turističnih 
storitev.
2. izbirni del:
- pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
- izdelek oziroma storitev in zagovor.

Zakaj vpis v program GASTRONOMIJA?
Če želite svoje znanje in usposobljenost nadgraditi in je vaša osnovna izobrazba 
gostinske smeri (kuhar, natakar), potem lahko svoje znanje nadgradite v programu 
gastronomski tehnik.
V času izobraževanja se boste usposobili za sprejem naročila gostinskih storitev 
za individualne goste, manjše ali večje skupine, za njihovo ustrezno nastanitev, 

Delo GASTRONOMSKEGA TEHNIKA
Svojo poklicno kariero boste lahko gradili v manjših ali v srednje velikih gostinskih ali gostinsko turističnih 
podjetjih z namestitvenimi kapacitetami ali dodatnimi turističnimi ponudbami, v družinskih hotelih, penzionih in 
drugje. 

dobro počutje, za organizacijo izvedbe dogodka s sodelavci ter za obračun opravljenih storitev naročniku. 
Goste boste znali sprejeti, namestiti, jim posredovati osnovne turistične informacije in zanje organizirati različne 
animacijske aktivnosti. V meni boste znali pravilno umestiti jedi, jih pripraviti in ustrezno ponuditi z izbrano 
pijačo ter postreči na ustrezne načine profesionalne strežbe. Naučili se boste odgovornosti, podjetnosti, 
poslovanja, vodenja in timskega dela s sodelavci, gostoljubnosti, sporazumevanja v dveh tujih jezikih in 
spretnosti poslovnega komuniciranja. 

Program je ovrednoten z 120 kreditnimi točkami.

Receptorska dela 4M1
Naravna in kulturna dediščina 8M2
Oblikovanje gostinske ponudbe 4M3
Obroki in dogodki z animacijo 16M4
Priprava jedi pred gostom in mešanje pijač 3M7
Restavracijsko slaščičarstvo 3M11

 

3
12

Praktično usposabljanje z delom
4Interesne dejavnosti

4Poklicna matura
11Odprti kurikulum

Praktični pouk vključen v modulih

Gastronomija
poklicno-tehnično izobraževanje
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Ekonomski tehnik
poklicno-tehnično izobraževanje

Pogoji za vpis
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno 
končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega 
od nazivov srednje poklicne izobrazbe: trgovec in  
administrator ali če je pridobil enakovredno izobrazbo po 
prejšnjih predpisih.

Predmetnik Naziv strokovne izobrazbe
ekonomski/-a tehnik/-ica

oznaka programske enote KT1. letnik 2. letnik
A - splošnoizobraževalni predmeti

13SlovenščinaP1
10MatematikaP2

3BiologijaP9
3KemijaP8

7Športna vzgojaP10
4Tuji jezik IIP11

2Psihologija ali sociologijaP7

13Tuji jezikP3
2UmetnostP4
2P5 Zgodovina

Geografija 2P6

*V izrednem izobraževanju se predmet športna vzgoja ne izvaja. Udeležencem se kreditne točke priznajo.

13
12
6

10

B - strokovni moduli

3
4
12
4

oznaka programske enote KT1. letnik 2. letnik
Projekti in poslovanje podjetij
Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja
Komercialno poslovanje

M1
M2

Praktični pouk
Praktično usposabljanje z delom
Interesne dejavnosti
Odprti kurikulum
Poklicna matura

M3
M4 5Neposredno trženje

Poklicna matura obsega:
1. obvezni del:
- pisni in ustni izpit iz slovenščine,
- pisni in ustni izpit iz gospodarstva.
2. izbirni del:
- pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
- izdelek oziroma storitev in zagovor.

Zakaj vpis v program EKONOMSKI TEHNIK?
To je poklic, ki odpira mnogo vrat. Ekonomski tehnik se bo dobro znašel v 
poslovnem svetu, na finančno računovodskem področju, na različnih delovnih 
mestih v državni upravi, v majhnih in velikih podjetjih ali kot samostojni podjetnik. 
Ekonomski tehnik mora imeti temeljna znanja iz sodobnega gospodarstva, 
ekonomike poslovanja, menedžmenta, komercialnega, upravno administrativnega 
in finančnega poslovanja, trženja in zavarovalništva.
Številni ekonomski tehniki uspešno nadaljujejo šolanje na višjih in visokih šolah in 
nekaterih fakultetah.

Delo EKONOMSKEGA TEHNIKA
Delo ekonomskega tehnika/tehtnice je predvsem pisarniško, delovni čas pa je odvisen od vrste dela ustanove, 
kjer je zaposlen.

Program je ovrednoten z 120 kreditnimi točkami.
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Logistični tehnik
poklicno-tehnično izobraževanje

Pogoji za vpis
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno:
- končal program srednjega poklicnega izobraževanja
 ali
- pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Predmetnik
Naziv strokovne izobrazbe

logistični/-a tehnik/-ica

oznaka programske enote KT1. letnik 2. letnik
A - splošnoizobraževalni predmeti

13SlovenščinaP1
10MatematikaP2

4FizikaP9
2KemijaP10
7Športna vzgojaP11

4Tuji jezik IIP4

2Psihologija ali sociologijaP8

13Tuji jezikP3

2UmetnostP5
2P6 Zgodovina

Geografija 2P7

*V izrednem izobraževanju se predmet športna vzgoja ne izvaja. Udeležencem se kreditne točke priznajo.

M4

4
4
3
7

14
6
3
3
3

M5
M6
M7
M8
M9

B - strokovni moduli

3
4
10
4

oznaka programske enote KT1. letnik 2. letnik
Tehnologija blagovnih tokov
Tehnologija komuniciranja
Podjetništvo in gospodarsko poslovanje

M1
M2

Transportna sredstva
Logistika tovornih tokov
Mednarodna blagovna menjava
Logistika potniških tokov
Sredstva mehanizacije
Avtomatizacija in robotizacija
Praktično usposabljanje z delom
Interesne dejavnosti
Odprti kurikulum
Poklicna matura

M3

Poklicna matura obsega:
1. obvezni del:
- pisni in ustni izpit iz 
slovenščine,
- pisni in ustni izpit iz logistike.
2. izbirni del:
- pisni in ustni izpit iz tujega 
jezika ali matematike,
- izdelek oziroma storitev in 
zagovor.

Zakaj vpis v program LOGISTIČNI TEHNIK?
Poklic logistični tehnik/tehnica je vse bolj prepoznaven in iskan kader. Svoje delo 
najde v ustanovah, kjer načrtujejo, pripravljajo, vodijo in izvajajo dejavnosti, ki so 
povezane z blagom in potniki. Prav tako je logistika nenadomestljiva v vseh vrstah 
proizvodnih procesov. Podjetja iščejo dobro usposobljene logiste, da v podjetju 
izboljšajo prožnost in prilagodljivost na trgu, tako s svojim dobro opravljenim delom 
dvignejo učinkovitost, zmanjšujejo stroške in povečajo dobiček v lastnem podjetju 

Delo LOGISTIČNEGA TEHNIKA
Logistični tehnik/tehnica se lahko zaposli v podjetjih ali državnih ustanovah ali nadaljuje izobraževanje na višjih 
in visokih šolah in nekaterih fakultetah.

 

ter pri poslovnem partnerju. S tem ustvarjajo večjo dodano vrednost in na trgu odpirajo pot do  konkurenčnosti

Program je ovrednoten z 120 kreditnimi točkami.
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Hortikulturni tehnik
poklicno-tehnično izobraževanje

Zakaj vpis v program HORTIKULTURNI TEHNIK?
Hortikulturni tehniki se usposobijo za oblikovanje, urejanje in 
vzdrževanje zelenih površin, za opravljanje različnih del v vrtnarski 
pridelavi, usposobijo se za pridelavo sadik in cepljenk za prodajo v 
skladu s standardi, osvojijo znanja glede oskrbe in varstva vrtnin in 
okrasnih drevnin, razvijajo podjetniško miselnost za   prodajo izdelkov 
in storitev.

Pogoji za vpis
- uspešno zaključen program 
osnovnošolskega izobraževanja 
ali 
- nižje poklicno izobraževanje 
ali
- enakovredno izobraževanje po 
prejšnjih predpisih.

Predmetnik

Naziv strokovne izobrazbe
hortikulturni/-a tehnik/-ica

Delo HORTIKULTURNEGA TEHNIKA
Hortikulturni tehnik pri svojem delu  pripravlja  tla za setev in sajenje 
vrtnin, okrasnih zelnatih rastlin in drevnin,  izbira ustrezne substrate za 
posamezno vrtnino in izračunava in uporablja ustrezne količine gnojil za vrtnine in 

 

B - strokovni moduli
oznaka programske enote KT1. letnik 2. letnik

Podjetništvo in trženje 5M1
Trajnostni razvoj 5M2
Trženje in promocija slovenskih proizvodov in storitev 12M8
Osnove vrtnarske tehnologije 8M9
Oblikovanje bivalnega in poslovnega prostora s cvetjem 15M11
Praktični pouk 12
Praktično usposabljanje z delom 3
Interesne dejavnosti 4
Odprti kurikulum 11
Poklicna matura 4

oznaka programske enote 1. letnik 2. letnik
A - splošnoizobraževalni predmeti

13SlovenščinaP1
10MatematikaP2

2FizikaP8
2BiologijaP9
2KemijaP10
2InformatikaP11
7Športna vzgojaP12

2SociologijaP7

13Tuji jezikP3
2UmetnostP4
2P5 Zgodovina

Geografija 2P6

*V izrednem izobraževanju se predmet športna vzgoja ne izvaja. Udeležencem se kreditne točke priznajo.

Šolanje se zaključi s poklicno maturo. Poklicna matura obsega:
- pisni in ustni izpit iz slovenščine,
- pisni in ustni izpit iz hortikulture.

Izbirni del:
- pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematika,
- izdelek oziroma storitev in zagovor.

Program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami.

okrasne zelnate rastline in pripravlja 
semensko blago, sadi vrtnine, ustrezno 
oskrbuje vrtnine.
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Ekonomski tehnik
poklicni tečaj

Pogoji za vpis
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je:
- uspešno končal četrti letnik gimnazije
 ali
- uspešno končal zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

Predmetnik
oznaka programske enote KT

14Poslovanje podjetij s projektiM1
9EkonomikaM2

5Zavarovalne storitveM8

13Delovanje gospodarstvaM3
6Finančno poslovanjeM4
6M5 Materialno knjigovodstvo

Komercialno poslovanje (izbirni predmet) 6M6
6Upravno-administrativno poslovanje (izbirni predmet)M7

5Bančno poslovanjeM9
5Poštni prometM10
5Finančno knjigovodstvoM11
5Neposredno trženjeM12

18Praktični pouk
4Praktično usposabljanje z delom
5Odprti kurikulum
4Poklicna matura

Poklicna matura obsega:
1. obvezni del:
- pisni in ustni izpit iz slovenščine,
- pisni in ustni izpit iz gospodarstva .
2. izbirni del:
- pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
- izdelek oziroma storitev in zagovor.

Program je ovrednoten s 60 kreditnimi točkami.

Naziv strokovne izobrazbe
ekonomski/-a tehnik/-ica

Zakaj vpis v program EKONOMSKI TEHNIK?
To je poklic, ki odpira mnogo vrat. Ekonomski tehnik se bo dobro znašel v 
poslovnem svetu, na finančno računovodskem področju, na različnih delovnih 
mestih v državni upravi, v majhnih in velikih podjetjih ali kot samostojni podjetnik. 
Ekonomski tehnik mora imeti temeljna znanja iz sodobnega gospodarstva, 
ekonomike poslovanja, menedžmenta, komercialnega, upravno administrativnega 
in finančnega poslovanja, trženja in zavarovalništva.
Številni ekonomski tehniki uspešno nadaljujejo šolanje na višjih in visokih šolah in 
nekaterih fakultetah.

Delo EKONOMSKEGA TEHNIKA
Delo ekonomskega tehnika/tehtnice je predvsem pisarniško, delovni čas pa je odvisen od vrste dela ustanove, 
kjer je zaposlen.

vključen v modulih
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Tehnik računalništva
poklicni tečaj

promet, svet zabave, itd. prodira hitro, 
odpira veliko možnosti razsežnosti in 
zahteva  veliko znanja ter spretnosti  na 
področju računalništva in informatike. 
Poklic  je dovolj široko zasnovan, da je 
kandidat posledično zaposljiv v industriji, 
obrti, uslugah, upravi in vseh ostalih 
ustanovah. Računalniški tehnik zna 
izdelovati spletne strani, programirati, 

Delo TEHNIKA RAČUNALNIŠTVA
Kandidat, ki bo uspešno opravil program, bo na 
delovnem mestu, razpisanem za to izobrazbo, delal na 
področju informatike. Uporabljal bo pridobljena znanja 
o informacijski tehnologiji in reševal težave, ki jih 
predstavlja. Z znanjem programskih jezikov in 
poznavanjem dela z bazami podatkov bo lahko 

Naziv strokovne izobrazbe
tehnik/-ica računalništva - 

poklicni tečaj

Zakaj vpis v poklicni tečaj TEHNIK RAČUNALNIŠTVA?
Računalništvo je področje tehnike, na kateri temelji vsakdanji utrip 
in dolgoročni razvoj sodobne družbe. Računalniška tehnologija v 
industrijah vseh vrst, telekomunikacije, storitvene dejavnosti, 

računalniško oblikovati dokumente, 
vzdrževati komunikacijske sisteme, 
vključno z multimedijsko tehniko, 
vzdrževati informacijske sisteme, 
vzdrževati in nameščati certifikate in 
kodirne algoritme; gre za velik 
repertoar znanj, ki so vsesplošno 
uporabna.

dograjeval uporabljen informacijski sistem in 
strežnike, skrbel za njihovo varnost in podobno.
Pri izobraževanju pridobljena znanja dela v timu so 
prav tako izrednega pomena in hkrati tudi zelo 
dobrodošla pri delodajalcih.

Poklicna matura obsega:
1. obvezni del:
- pisni in ustni izpit iz slovenščine,
- pisni in ustni izpit iz računalništva.
2. izbirni del:
- pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
- izdelek oziroma storitev in zagovor.

Predmetnik
oznaka programske enote KT

8Upravljanje s programirljivimi napravamiM1
7Vzdrževanje informacijske strojne opremeM2

8Oprema za multimedijsko tehnikoM8
8Upravljanje IK sistemovM9

7Vzdrževanje informacijske programske opremeM3
6Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacijM4
7M5 Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov

Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij 9M6
7Načrtovanje in postavitev podatkovnih bazM7

2Praktično usposabljanje z delom
4Odprti kurikulum
4Poklicna matura

Program je ovrednoten s 77 kreditnimi točkami.

Pogoji za vpis
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je:
- uspešno končal četrti letnik gimnazije
 ali
- uspešno končal zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.
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Predšolska vzgoja
poklicni tečaj

Pogoji za vpis
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je:
- uspešno končal četrti letnik gimnazije
 ali
- uspešno končal zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

Predmetnik

Naziv strokovne izobrazbe
vzgojitelj/-ica predšolskih 

otrok - poklicni tečaj

oznaka programske enote KT
3Komunikacijske veščineM1
3Predšolska pedagogikaM2

3Otrok in jezikM8

3Razvojna psihologijaM3
3Varnost in zdravje v vrtcuM4
6M5 Kurikulum oddelka v vrtcu

Likovno, glasbeno in plesno izražanje 16M6
3Matematika kot igraM7

12Praktično usposabljanje z delom
4Odprti kurikulum
4Poklicna matura

Poklicna matura obsega:
1. obvezni del:
- pisni in ustni izpit iz slovenščine,
- pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskega otroka.
2. izbirni del:
- pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
- izpitni nastop in zagovor.

Zakaj vpis v program PREDŠOLSKA VZGOJA?
Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok je kreativen in odgovoren poklic. Je 
poklic, pri katerem ste vsestransko ustvarjalni, plešete, pojete in likovno 
ustvarjate in vsa svoja znanja, skrb in ljubezen prenašate na otroke. Znanja 
psihologije, pedagogike, komunikacije, pridobljena v programu Predšolska 
vzgoja, pa vam bodo prišla zelo prav tudi pri vzgoji svojih otrok. Po zaključenem 
programu se lahko zaposlite v vrtcu ali nadaljujete izobraževanje na 
prvostopenjskem visokošolskem strokovnem študijskem programu Predšolska 
vzgoja.

Delo VZGOJITELJA/-CE PREDŠOLSKIH OTROK
Vzgojitelj/vzgojiteljica bo pri svojem delu uspešen/a, če ima veselje do dela z 
otroki, znanje s področja komunikacije in obvladovanje socialnih veščin. 
Izjemnega pomena je primeren odnos do otrok, staršev in vseh zaposlenih v 
vrtcu. 

Program je ovrednoten s 60 kreditnimi točkami.
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Gimnazija

Pogoji za vpis
V izobraževalni program se 
lahko vpiše, kdor je:
- uspešno končal 
osnovnošolsko izobraževanje. Naziv izobrazbe

gimnazijski/-a maturant/-kaPredmetnik
Obvezni štiriletni predmeti

*V izrednem izobraževanju se predmet športna vzgoja ne izvaja.

Zakaj vpis v program GIMNAZIJA?
Gimnazijski program je zasnovan tako, da nudi široko 
paleto splošnih znanj in je dobra podlaga za vpis na 
katerikoli višješolski ali visokošolski študijski program. 

splošna matura1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
Slovenščina obvezni
Matematika obvezni

Tuji jezik I (ANG ali NEM) obvezni

Tuji jezik II (ANG, NEM, FRA, ITA ali ŠPA) izbirni

Zgodovina izbirni

Obvezni predmeti
splošna matura1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik

Obvezni predmeti
splošna matura1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik

Informatika

Glasba izbirni
Likovna umetnost izbirni
Geografija izbirni
Biologija izbirni
Kemija izbirni
Fizika izbirni
Sociologija izbirni
Psihologija izbirni

Filozofija izbirni

Izbirni predmet na maturi 1

Izbirni predmet na maturi 2

**izbirni predmeti na maturi: izberete samo dva izbirna premeta za splošno maturo in opravite izpit v 4. letniku

Zaključek šolanja: šolanje se zaključi s  splošno maturo.

Splošna  matura obsega:
- pisni in ustni izpit iz slovenščine,
- pisni in ustni izpit  iz matematike
- pisni in ustni izpit  iz 1. tujega jezika.

Izbirni del:
- izbirni predmet 1
- izbirni predmet 2
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Priprave na
splošno maturo 2015

Prijave in vpis
Prijave in vpis potekajo do konca septembra oziroma do zapolnitve mest.

Dodatne informacije
info@cdi-univerzum.si

01/583-92-70

Splošna matura
Splošna matura je sestavljena iz treh obveznih predmetov: slovenščine, 
matematike in tujega jezika  ter dveh izbirnih predmetov. Vsako šolsko leto 
sta za opravljanje splošne mature na voljo dva roka: spomladanski (maj - 
junij) in jesenski rok (avgust - september). 

Splošno maturo lahko kandidati opravljajo v enem roku v celoti (vseh pet 
predmetov naenkrat) ali v dveh zaporednih rokih (razdelitev predmetov je 
poljubna, npr. trije predmeti v prvem delu, dva predmeta v drugem delu). 

Priprave na maturo
Za uspešno opravljanje mature na CDI Univerzum  organiziramo specializirane priprave na maturo iz obveznih 
in izbirnih predmetov, ki potekajo od oktobra do konca aprila. 

Priprave za obvezne predmete: slovenščina, matematika, tuji jezik (angleščina). 
Na voljo so naslednji izbirni predmeti: sociologija, psihologija, geografija, zgodovina. Predavanja potekajo čez 
teden: od 16.30 do 19. ure ali od 19. do 21. ure. Na predavanjih dobite gradivo, ki ga pripravijo profesorji. 
Dodatno pomoč in informacije nudijo profesorji tudi po elektronski pošti. 

O vseh pomembnih datumih in aktivnostih vas sproti obveščamo.

Hitrejša pot do V. stopnje
K opravljanju splošne mature lahko pristopijo kandidati, ki opravijo vse izpite 
v okviru gimnazijskega programa ter kandidati, ki v koledarskem letu 
dopolnijo 21 let ali več in niso zaključili srednje šole. 

Z uspešno opravljeno maturo je kandidatom priznana V. stopnja izobrazbe, 
smer ni definirana (kar pomeni, da ni dokončana gimnazija). Za vpis na višje 
in visokošolske zavode se kandidatu šteje uspeh na maturi v 100 odstotkih.
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