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Izobraževanje odraslih

CDI Univerzum 
direktor

Albert Štrancar  univ. dipl. teol. in 
univ. dipl. andragog

Poslanstvo CDI Univerzum je krepiti podobo sodobnega andragoškega središča Ljubljanske urbane regije 
za formalno, neformalno izobraževanje in svetovanje za vseživljenjsko učenje lokalnega prebivalstva. Na 
mednarodni ravni pa želimo ostati prepoznavna, strokovna, inovativna hiša znanja. 

Naše storitve temeljijo na visoki kakovostni ravni in motiviranosti zaposlenih s ciljem zagotavljati sinergijo 
vseh deležnikov. Ustvarjamo spodbudno in sproščeno izobraževalno okolje podprto z najnovejšo IKT. 
Strokovnost nadgrajujemo s stalnimi izobraževanji zaposlenih in sodelovanjem v številnih domačih in 
mednarodnih projektih. Uporabniku ponujamo prijazno učno okolje, široko paleto formalnih in neformalnih 
znanj, vključujoč svetovalne dejavnosti.

Za novo obdobje do leta 2020 si je Slovenija postavila ključne cilje glede na strategijo izobraževanja 
in vseživljenjskega učenja v Evropski uniji, ki je zajeta v splošnem cilju – vseživljenjskost izobraževanja 
odraslih. Zato je eden ključnih ciljev, da bo država zagotavljala izobraževanje in usposabljanje vsem odraslim 
ne glede na njihove osebne, socialne ali ekonomske razmere (ReNPIO13–20).

Center za dopisno izobraževanje UNIVERZUM ves čas sledi strategiji izobraževanja odraslih in v svoji 
ponudbi združuje različne oblike izobraževanja:
• formalno izobraževanje - šolski programi (osnovna šola za odrasle, srednješolsko izobraževanje),
• neformalno izobraževanje - usposabljanja in tečaji,
• različni projekti na področju izobraževanja odraslih,
• svetovanje na področju vseživljenjskega učenja.

Že vsa leta posodabljamo metode izobraževanja na področju formalnega izobraževanja odraslih, kjer 
smo uvedli kombinirano e-izobraževanje. S tem smo izobraževanje še bolj približali uporabnikom in jim 
ob predavanjih in s pomočjo informacijsko komunikacijske tehnologije omogočamo bolj dostopne vire in 
informacije, večjo transparentnost in fleksibilnost izobraževanja. V spletnih učilnicah je 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 in kraj za 
učenje.

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

Tudi v šolskem letu 2017/2018 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.
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ŠOLSKI PROGRAMI
- Osnovna šola za odrasle
- Srednje poklicno izobraževanje
- Srednje strokovno izobraževanje
- Poklicno tehniško izobraževanje
- Splošno srednješolsko izobraževanje

PODPORNE DEJAVNOSTI
IN SVETOVANJE

Podporne dejavnosti:
- Središče za samostojno učenje
- Učna pomoč
- Študijski krožki
 
Svetovanje na področju 
vseživljenjskega učenja:
- Svetovalno središče Ljubljana (ISIO)
- Ugotavljanje in vrednotenje 
  neformalno pridobljenega znanja 
  (UVNPZ)
- Svetovanje za pridobitev NPK

PROJEKTI

- Regionalni
- Nacionalni: Razvoj delovnih kompetenc 
  zaprtih oseb 
- Svetovanje zaposlenim (2016-2022)
- Temeljne in poklicne kompetence (2016-2019)

USPOSABLJANJA IN TEČAJI
- Strokovna usposabljanja za udeležence in
  učitelje
- Institucionalno usposabljanje
- Nacionalne poklicne kvalifikacije
- Tuji jeziki
- Računalništvo
- Življenjske veščine
- Učimo se skupaj
- Tečaji in delavnice za prosti čas in s
   področja osebne rasti

Dejavnosti CDI Univerzum
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Vizija, poslanstvo in vrednote CDI Univerzum

Vizija CDI Univerzum je krepiti podobo sodobnega andragoškega središča Ljubljanske urbane regije 
na področju formalnega, neformalnega izobraževanja in svetovanja za vseživljenjsko učenje lokalnega 
prebivalstva. 

Naše poslanstvo je vključevanje odraslih v vseživljenjsko učenje. 

Ponujamo izobraževanja za izboljšanje splošnih in poklicnih kompetenc posameznika za uspešnejše 
vključevanje na trg dela in v družbo, usposabljanja izobraževalnim ustanovam, učiteljem in udeležencem za 
pridobivanje digitalnih spretnosti, učnih metod in  IKT učnega okolja ter tečaje in delavnice za prosti čas in 
osebni razvoj. 

Naše storitve  temeljijo na visoki kakovostni ravni in motiviranosti zaposlenih s ciljem zagotavljati sinergijo 
vseh deležnikov. 

Strokovnost nadgrajujemo s stalnimi izobraževanji zaposlenih, razvojno usmerjenost pa s sodelovanjem v 
lokalnih, regionalnih, nacionalnih ter mednarodnih projektih. 

Udeležencem ponujamo spodbudno, sproščeno izobraževalno  učno okolje, podprto z najnovejšo IKT, široko 
paleto formalnih in neformalnih znanj, vključujoč svetovalne dejavnosti. 

Tako ostajamo prepoznavna, strokovna in inovativna hiša znanja. 

Vrednote, na katerih temelji naše delo, so: 

• Strokovnost

Strokovnost razumemo kot strokovno in kvalitetno opravljanje dela, kot strokovno spopolnjevanje zaposlenih 
in zunanjih sodelavcev, sprotno pridobivanje novih informacij, vlaganje v osebno rast ter razvojno 
usmerjenost. Zaposleni in zunanji sodelavci (učitelji) poznajo andragoške pristope, načine in metode 
informiranja, svetovanja in  različne pristope k posameznikom ter jih upoštevajo pri delu, v skladu s katalogi 
znanja, razvojnimi usmeritvami izobraževanja ter  z obstoječo zakonodajo. 

• Individualni pristop 

Individualni pristop k  posamezniku razumemo kot  oseben, skrben in strokoven pristop k  posamezniku  z 
upoštevanjem njegovih potreb. S spremljanjem, spodbujanjem ter pripeljemo udeleženca izobraževanja po 
varni poti od uvodnega pogovora do zaključka izobraževanja. 

• Odprta komunikacija

Odprta komunikacija pomeni kvalitetno, spoštljivo  komuniciranje med udeleženci izobraževanja, zunanjimi 
sodelavci (učitelji) in vodstvom šole ter razvijanje dobrih medsebojnih odnosov.

• Sprotne informacije, ažurnost informacij

Informacije posredujemo zanesljivo, pregledno, sprotno in so dostopne uporabnikom.  To razumemo kot  
temelj kvalitetno opravljenega dela. 
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• Poslovnost

Poslovnost razumemo kot odgovoren odnos do sebe in drugih, prilagodljivost in odzivnost glede na spreminjajoče 
se razmere na trgu, poštenost v poslovanju ter dobro organiziranost poslovnih procesov.  Poslovnost razumemo 
tudi kot uspešno sodelovanje z vsemi deležniki v izobraževanju. 

Naši cilji so:

• vključevanje odraslih v vseživljenjsko učenje na področju Ljubljanske urbane regije,

• ponudba aktualnih izobraževalnih programov,  usposabljanj,

• sodelovanje in povezovanje z različnimi ustanovami v lokalnem, regionalnem, nacionalnem ter 
mednarodnem okolju,

• omogočanje individualnega pristopa, svetovanja ter podpore odraslim pred, med in po izobraževanju,

• strokovnost, razvojna usmerjenost in poslovnost zaposlenih ter zunanjih sodelavcev,

• ustvarjanje odprte komunikacije ter nudenje sprotnih informacij vsem deležnikom,

• približati udeležencem učenje z novimi metodami v izobraževanju odraslih, ki temeljijo na IKT orodjih, 

• ustvarjanje spodbudnega, sproščenega izobraževalnega  učnega okolja, podprtega z najnovejšo IKT.

Skrb za kakovost našega dela

Na CDI Univerzum skrbimo za kakovost tako da

• imamo delujočo komisijo, skupino za kakovost in svetovalko za kakovost,

• imamo opredeljene načine presojanja in razvijanja kakovosti: Listino kakovosti CDI Univerzum ter Izjavo 
o kakovosti,

• spremljamo procese, rezultate in učinke svojega dela in jih presojamo glede na lastne standarde kakovosti 
kot tudi  nacionalne ter mednarodno opredeljene standarde kakovosti izobraževanja odraslih, 

• vsako leto pripravimo načrt razvijanja kakovosti ter poročilo komisije za kakovost,
• na vsaki dve leti opravimo poglobljeno samoevalvacijo ter akcijski načrt za razvijanje kakovosti,
• se učimo, uvajamo novosti in spodbujamo tista ravnanja, ki dajejo dobre rezultate.
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Kazalo

Pogoji za vpis v šolske programe  

Razlogi za vpis v programe na CDI Univerzum 

Ponudba šolskih programov CDI Univerzum v šolskem letu 2017/2018 
Pogoji za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe 

Postopek prvega vpisa v program izobraževanja na CDI Univerzum 

Vpis v izobraževanje odraslih na CDI Univerzum 

Opravljanje izpitov 

Šolnina in drugi stroški izobraževanja 

PODATKI O ŠOLSKIH PROGRAMIH

Osnovna šola 

Pomočnik v biotehniki / nižje poklicno izobraževanje 

Bolničar - negovalec / srednje poklicno izobraževanje 

Trgovec / srednje poklicno izobraževanje 

Administrator / srednje poklicno izobraževanje 

Računalnikar / srednje poklicno izobraževanje 

Gastronomske in hotelske storitve - smer kuhar / 

srednje poklicno izobraževanje 

Gastronomske in hotelske storitve - smer natakar / 
srednje poklicno izobraževanje 

Vrtnar / srednje poklicno izobraževanje 

Cvetličar / srednje poklicno izobraževanje 

Tehnik računalništva / srednje strokovno izobraževanje 

Gastronomija in turizem - smer turizem / srednje strokovno izobraževanje 
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Gastronomija in turizem - smer gastronomija / srednje strokovno izobraževanje 

Logistični tehnik / srednje strokovno izobraževanje 

Ekonomski tehnik / srednje strokovno izobraževanje 

Predšolska vzgoja / srednje strokovno izobraževanje 

Tehnik računalništva / poklicno-tehnično izobraževanje 

Gastronomija / poklicno-tehnično izobraževanje 

Ekonomski tehnik / poklicno-tehnično izobraževanje 

Logistični tehnik / poklicno-tehnično izobraževanje 

Hortikulturni tehnik / poklicno-tehnično izobraževanje 

Ekonomski tehnik / poklicni tečaj 

Tehnik računalništva / poklicni tečaj 

Predšolska vzgoja / poklicni tečaj 

Gimnazija 

Priprave na splošno maturo 

PODPORNE DEJAVNOSTI IN SVETOVANJA V CDI UNIVERZUM                  

Podporne dejavnosti CDI Univerzum: Središče za samostojno učenje, ISIO, 

učna pomoč, Svetovanje na področju vseživljenskega učenja

PROJEKTI                   

Programi usposabljanj in tečajev           
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LETNI PROGRAM DELA IN KATALOG ŠOLSKIH PROGRAMOV

 CDI UNIVERZUM
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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 uspešno zaključil a) 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 uspešno za ključil 
a) 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 program 
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 izobraževalnega  
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

• Omogočamo vam spodbudno učno 
okolje

• Spremljamo vaš učni uspeh in vam 
svetujemo na poti do cilja

• Nudimo vam ugodne plačilne pogoje
• Dosegomo visoko zaposljivost naših 

udeležencev
• Zagotavljamo strokovnost in dostopnost 

predavateljev
• Vzpostavili smo e-izobraževanje po 

vaši meri
    

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 
osnovnošolske obveznosti. 

Prav  tako se lahko v program vpišejo tudi odrasli, ki so 
obiskovali osnovno šolo s prilagojenim programom, ki 
zagotavlja 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 odrasli, 
ki v predhodnem izobraževanju, v katerem letniku 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 šolske  programe                    
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Ponudba šolskih programov  
CDI Univerzum v šolskem letu 2017/2018

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 
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, 
• s srednjo strokovno izobrazbo z opravljeno poklicno maturo,
• z nižjo oziroma srednjo poklicno izobrazbo 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 ter celovita 
praktična poklicna usposobljenost; kandidat jo dokaže tako, da naredi izdelek ali opravi storitev. Hkrati mora 
pokazati, da zna ob tem uporabiti pridobljeno strokovno teoretično znanje.

 

Poklicna matura 

Po Zakonu o maturi opravljajo kandidati, ki se izobražujejo po programih srednjega strokovnega izobraževanja, 
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. 

Predmeti skupnega dela poklicne mature so obvezni za vse kandidate. 

Predmeti izbirnega dela poklicne mature so matematika ali tuji jezik ter četrti predmet (izdelek oz. storitev 
z zagovorom). 

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

Splošna matura 

Udeleženec pridobi s splošno maturo po končanem izobraževanju v gimnaziji srednjo izobrazbo. Splošno ma-
turo 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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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 posameznega 
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, in 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 v avgustu, septembru in oktobru, vendar 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 

izobraževanja 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 izobraževalnega  

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 obveznosti, 
mora predložiti spričevala dokončanih letnikov oziroma druga dokazila o opravljenih obveznostih.

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, vpisnino in administrativne stroške. 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 sta pri izvedbi programov 
izobraževanja na CDI Univerzum možni dve vrsti vpisa: prvi vpis in nadaljnji vpis v izobraževanje odraslih.

Organizacijski model izobraževanja
Izobraževanje poteka po individualnem organizacijskem modelu.

Vpis v izobraževanje odraslih na CDI Univerzum

Opravljanje izpitov

Z urnikom so za vsak predmet predpisani trije redni roki izpitov. Na izpite se udeleženci prijavljajo elektronsko 
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 izpita 
pri posameznem predmetu v letniku ter dostop do učnega gradiva. V 4. letniku gimnazije 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  razdel-
jeno na 10 obrokov. Prvi obrok plačate ob vpisu, ostale obroke boste plačevali po položnicah, ki jih boste 
prejemali mesečno, ali pa osebno na blagajni pri CDI Univerzum.

Za vse informacije v zvezi s stroški izobraževanja se lahko obrnete na Informacijsko pisarno po telefonu: 
01 / 583 92 70 ali po e-pošti: info@cdi-univerzum.si.
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“Udeleženci izobraževanja odraslih, ki se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnošolskega, poklicnega, sred-
njega in višjega strokovnega izobraževanja, imajo pravico do zdravstvenega varstva iz obveznega zdravstvenega za-
varovanja v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, in pravico do drugih ugodnosti 
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 , 4. člen 
in 86/04 - ZVSI)

  *  Določene pravice je možno uveljavljati samo do dopolnjenega 26. leta starosti.

Status udeleženca izobraževanja odraslih
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Osnovna šola
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 obveznostmi 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 izobraževanjepomočnik 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

4Interesne 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

25
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

Praktično usposabljanje z delom    
vključeni v modulih

6

Zaključni izpit: 
izdelek oziroma storitev in zagovor.
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Bolničar - negovalec
srednje poklicno izobraževanje

6

12
12
9

7

2
6

bolničar - negovalec
srednje poklicno izobraževanje

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 
odlikuje 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)
4. varnost in zdravje pri delu (VZD)

Varovanje zdravja 
in okolja

4GospodinjstvoM4

8M3 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 (vključen v modulih)

6Interesne dejavnosti

2Zaključni izpit - pisni in ustni izpit iz slovenščine
- storitev in zagovor
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Trgovec
srednje poklicno izobraževanjetrgovec

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

16M2 Poslovanje trgovskega podjetja

27M3 Prodaja blaga

M4 5Upravljanje z blagovno skupino živila

Praktično usposabljanje z delom 36

27Praktični pouk  (vključeni v modulih)

Interesne dejavnosti 6

Odprti kurikulum 29

*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 strankam. Vaša skrb je tudi kakovost in urejenost trgovin.
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Administrator
srednje poklicno izobraževanje

12
12
9
2
6

administrator
srednje poklicno izobraževanje

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

11M2 Administrativno poslovanje

12M3 IKT in strojepisje

M4 11Upravni postopek

Praktično usposabljanje z delom 36

24Praktični pouk (vključen v modulih)

Interesne dejavnosti 6

Odprti kurikulum 29

7M7 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. 

7M6 Tajniška opravila
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Računalnikar
srednje poklicno izobraževanje

12
12
9
2
6

10

M4

6

5

8

6

M5

8

Programiranje naprav

M6

M8

računalnikar
srednje poklicno izobraževanje

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 panoge, promet, 
svet zabave itd., prodira hitro, odpira veliko možnosti in razsežnosti 
ter zahteva  veliko znanja ter spretnosti  na področju računalništva 

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 programske 
opreme
Praktični pouk (vključen v modulih)               
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

in informatike. Poklic  je dovolj široko 
zasnovan, da je kandidat posledično 
zaposljiv v industriji, obrti, uslugah, 
upravi in vseh ostalih področjih. 
Računalnikar zna izdelovati storitve 

spletnih straneh, 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.
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Gastronomske in hotelske storitve - smer kuhar
srednje poklicno izobraževanjegastronomske 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. 
Imeti mora smisel za red, čistočo, osebno urejenost, sistematično delo in  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
- nižje poklicno izobraževanje ali njemu 
enakovredno izobraževanje po prejšnjih 
predpisih
in
- priložil 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 2

Praktični pouk vključen v modulih

Program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami.

- pisni in ustni izpit iz slovenščine
- izdelek oziroma storitev in zagovor
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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. Naučili se boste 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, prevzame naročilo pri individualnih gostih ali naročila za izredne obroke, evidentira
naročila, postreže hrano in pijačo, pospravljanja mize, pripravlja račune in se zahvali za obisk.
Pogoji za vpis
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:
-  osnovnošolsko izobraževanje 
ali
- 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.

Katalog_FI_in_NFI_2017-18_V4.indd   16 18.9.2017   12:14:02



Vrtnar
srednje poklicno izobraževanje

12
12
9
2
6

vrtnar
srednje poklicno izobraževanje

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, usvojijo 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

3
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 ( vključen v modulih)
Praktično usposabljanje z delom (vključen v modulih) 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

cvetličar
srednje poklicno izobraževanje

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, znajo 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 ( vključen v modulih)
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 CVETLIČARJA
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 panogah vseh vrst, 
telekomunikacije, storitvene dejavnosti, promet, svet zabave itd., prodira hitro, 
odpira veliko možnosti in  razsežnosti ter zahteva veliko znanja ter spretnosti na 
področju računalništva in informatike. Poklic  je dovolj široko zasnovan, da je kandidat 
posledično zaposljiv v industriji, obrti, storitvah, upravi in vseh ostalih področjih. 
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 nabor znanj, ki so vsesplošno uporabna.

Pogoji za vpis
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:
- uspešno končal 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 pridobljene spretnosti dela v timu so prav tako izrednega pomena in hkrati
tudi zelo dobrodošle 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

8

M15 Računalniško oblikovanje 8

8M11 Upravljanje IK sistemov

8M10 Oprema za multimedijsko 
tehniko

7Praktično usposabljanje z 
delom

4Poklicna matura

14Interesne dejavnosti

28Odprti kurikulum

Praktični pouk (vključeni v modulih)

7M9 Načrtovanje in postavitev 
podatkovnih baz

*V izrednem izobraževanju se 
predmet športna vzgoja ne 
izvaja. Udeležencem se kreditne 
točke priznajo.
Izbirni predmet: udeleženec 
izobraževanja izbira med sociologije ali 
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 izpit 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 
končal:
- 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 predmet oma 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 in 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 za opravljanje poklica, ki jih pridobite med izobraževanjem, 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. 
Gastronomsko-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, uporabo računalnika, 
izpolnjevanje poročil in tabel, izdelavo 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
končal:
- 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 bogatili 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 odgovornejše 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 pravilno umestiti v meni ter ustrezno ponuditi vse vrste zahtevnejših jedi. Jedi boste 
znali estetsko dekorirati in ponuditi gostom na zahtevnejši način strežbe. Naučili se boste sprejemati goste,
jim svetovati, priporočati, ponuditi in prevzeti naročila ter postreči  jedi in pijače na razne profesionalne načine 
strežbe. Pred gosti boste znali mešati pijače, marinirati, filirati in raziskovati 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 logistični tehnik

srednje strokovno izobraževanje

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. 

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.

20Praktično usposabljanje z delom
14Interesne dejavnosti

4Poklicna matura
29Odprti kurikulum

B - strokovni moduli

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

11M2 Tehnologija komuniciranja

24M5 Logistika tovornih tokov

12M4 Transportna sredstva

10M6 Mednarodna blagovna 
menjava

8M3 Podjetništvo in gospodarsko 
poslovanje

11M1 Tehnologija blagovnih tokov

Psihologija (izbirni)P9 3

Zakaj vpis v program LOGISTIČNI TEHNIK?
Poklic logistični tehnik/tehnica je vse bolj prepoznaven in iskan. 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. S svojim dobro opravljenim delom dvigujemo učinkovitost, 
zmanjšujemo stroške in povečujemo 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.

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.

23Praktični pouk vključen v modulih        
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Ekonomski tehnik
srednje strokovno izobraževanjeekonomski tehnik

srednje strokovno izobraževanje

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. 

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

6M7 Komercialno poslovanje
19M4 Sodobno gospodarstvo

6M8 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.

5M13 Neposredno trženje
30Praktični pouk                                           vključeno v modulih

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 v samostojnem 
podjetništvu. 
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
končal:
- 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, znanja s področja komunikacije in obvladuje socialne veščine. 
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

Praktični pouk vključen v modulih 10

Poklicna matura obsega:

1. obvezni del:

-  pisni in ustni izpit iz slovenščine,
-  pisni in ustni izpit iz vzgoje predšols-
kega otroka.

2. izbirni del:

-  pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali 
matematike,
-  izpitni nastop in zagovor.
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Tehnik računalništva
poklicno-tehnično izobraževanjetehnik računalništva

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

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
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, storitvah, upravi in vseh ostalih 
področjih. 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.
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Gastronomija
poklicno-tehnično izobraževanje gastronomija

poklicno-tehniško izobraževanje

Pogoji za vpis
- uspešno zaključeno srednje poklicno izobraževanje in s 
pridobljenim enim od nazivov srednje poklicne izobrazbe: 
gastronom  hotelir, kuhar, natakar, kuhar-natakar, oskrbnik, 
kmetovalka-gospodinja, pek, slaščičar, slaščičar-konditor
ali 
- pridobljena enakovredna izobrazba 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 s 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
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Ekonomski tehnik
poklicno-tehnično izobraževanjeekonomski tehnik

poklicno-tehniško 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 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                                   vključen v modulih
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 s 120 kreditnimi točkami.

Katalog_FI_in_NFI_2017-18_V4.indd   28 18.9.2017   12:14:19



Logistični tehnik
poklicno-tehnično izobraževanje logistični tehnik

poklicno-tehniško 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
10

M5
M6

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

M3

vključen v modulih 

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. S svojim dobro opravljenim delom 
dvigujemo učinkovitost, zmanjšujejo stroške in povečajo dobiček v lastnem 

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.

 

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

Program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami.
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Hortikulturni tehnik
poklicno-tehnično izobraževanjehortikulturni tehnik

poklicno-tehniško 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, usvojijo znanja glede oskrbe in varstva vrtnin in 
okrasnih drevnin, razvijajo podjetniško miselnost za   prodajo izdelkov 
in storitev.

Pogoji za vpis
- uspešno zaključen program 
srednje poklicnega  izobraževanja 
ali
-  pridobljen eden od nazivov : vrtnar, 
cvetličar.

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 

 

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.

posamezno vrtnino in izračunava in uporablja 
ustrezne količine gnojil za vrtnine in okrasne 
zelnate rastline in pripravlja semensko blago, 
sadi vrtnine, ustrezno oskrbuje vrtnine.
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Ekonomski tehnik
poklicni tečaj ekonomski tehnik

poklicni tečaj

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

Predmetnik
oznaka programske enote KT

14Poslovanje podjetij s projektiM1
9EkonomikaM2

5Zavarovalne storitveM8

13Delovanje gospodarstvaM3

Komercialno poslovanje (izbirni predmet) 6M6

6Upravno-administrativno poslovanje M7

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, 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

(izbirni predmet)
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Tehnik računalništva
poklicni tečaj

tehnik računalništva 
poklicni tečaj

svet zabave itd., prodira hitro, odpira 
veliko možnosti in razsežnosti ter  
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 
panogah vseh vrst, telekomunikacije, storitvene dejavnosti, promet, 

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

4
Odprti kurikulum 4
Poklicna matura

Program je ovrednoten s 77 kreditnimi točkami.

Praktični pouk vključen v modulih 16

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

poklicni tečaj

Pogoji za vpis
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:
- četrti letnik gimnazije
 ali
- 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, znanja s področja komunikacije in obvladuje socialne veščine. 
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

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 splošna 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 priprave na 
splošno maturo 

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 nekaterih 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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Priprave na poklicno maturo 

PRIPRAVE NA POKLICNO MATURO IZ PREDMETOV SLOVENŠČINA , MATEMATIKA IN 
ANGLEŠČINA

Opis priprav na maturo
Tečaj priprave na poklicno maturo iz predmetov slovenščina, matematika in angleščina so 
namenjeni uspešni pripravi na poklicno maturo v zimskem, spomladanskem in jesenskem roku 
poklicne mature.

Trajanje priprav na maturo
Tečaj se izvajaja po dogovoru.

Komu so namenjene
• Udeležencem, ki se pripravljajo na poklicno maturo.   
• Priprave na poklicno maturo iz predmetov slovenščina, matematika in angleščina potekajo v 

mesecu novembru, decembru, januaru / aprilu, maju.

INŠTRUKCIJE IZ MATEMATIKE

Opis inštrukcij
Inštrukcije iz matematike so namenjene vsem, ki imajo težave pri učenju in potrebujejo dodatno 
razlago učne snovi, so v zaostanku z učenjem ali potrebujejo pomoč kot motivacijo pri učenju.

Trajanje inštrukcij
Inštrukcije se izvajajo po  dogovoru.

Komu so namenjene
• Udeležencem, ki se pripravljajo na poklicno maturo.
• Inštrukcije – 1., 2., 3., 4. letnik srednjih strokovnih šol: individualno, v dvojicah, v manjši skupini.
• Inštrukcije – 1., 2., 3., 4. letnik gimnazije: individualno, v dvojicah, v manjši skupini.
• Priprava na poklicno maturo: individualno, v dvojicah, v manjši skupini.
• Priprava na splošno maturo: individualno, v dvojicah, v manjši skupini.

PRIJAVA IN INFORMACIJE

Informacije lahko dobite po e-pošti: info@cdi-univerzum.si
ali telefonu: 01/583-92-70

Prijavite se lahko preko spletnega naslova:
http://cdi-univerzum.si/neformalno-izobrazevanje/prijava-na-seminarje/
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PODPORNE DEJAVNOSTI IN SVETOVANJA CDI UNIVERZUM

SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE

Središče za samostojno učenje deluje že od leta 2000 in je na voljo tako udeležencem CDI 
Univerzum, ki se udeležujejo srednješolskih programov, usposabljanj in tečajev kot tudi zunanjim 
obiskovalcem, zlasti lokalnim prebivalcem. Učenje je brezplačno. 
V središču je na voljo informator, ki udeležence usmerja in svetuje pri samostojnem učenju ter 
računalniki, ki so orodje pri učenju. Na voljo so tudi druga gradiva, ki podpirajo raznovrstno 
učenje.
Lasten ritem učenja, samostojna vsebina učenja ter individualna pomoč informatorja, dostopnost 
do gradiva in najsodobnejša programska oprema so prednosti Središča za samostojno učenje. 
Odprto je vsak delovnik med 9.15 in 16.15.

ISIO SVETOVALNO SREDIŠČE LJUBLJANA LUR 

Svetovalno središče Ljubljana deluje od leta 2004 v mreži svetovalnih središč Slovenije, ki 
izvajajo informativno-svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih. Sledijo trem globalnim 
ciljem:
• vsem odraslim zagotoviti kakovostno, strokovno in celostno informiranje ter svetovanje kot 

podporo njihovemu izobraževanju in učenju,
• povezati čimveč ponudnikov izobraževalnih in svetovalnih storitev za odrasle v lokalnem okolju 

v omrežje ter tako zagotoviti kakovostno, celostno in usklajeno delovanje vseh subjektov na 
področju informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih,

• vodenje strateškega sveta v regiji po modulu ISIO.
Svetovanje je brezplačno in zaupno.
V svetovalnem središču se lahko informirate o možnostih izobraževanja za poklic, strokovnem  
izpopolnjevanju ali za prosti čas, vpisnih pogojih v različne izobraževalne programe, o možnostih 
prekvalifikacije, načinih preverjanja znanja, o možnostih za nadaljnje izobraževanje ter glede 
učne pomoči. Svetovalci nudijo pomoč pri odločanju o izbiri primernega izobraževanja, 
načrtovanju in spremljanju izobraževanja in pri premagovanju učnih in drugih težav, povezanih z 
izobraževanjem.         

Tel.: 01/510 22 70, e-pošta: svetovalno.sredisce@cdi-univerzum.si

Sklep št. 6036-102/2016/42 o sofinanciranju dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju 
odraslih v letu 2017.
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UGOTAVLJANJE IN VREDNOTENJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA

Evropska unija opredeljuje osem temeljnih zmožnosti oz. ključnih kompetenc, ki so pomembne 
za dejavno vključevanje v družbeno in delovno okolje.
KAJ JE VREDNOTENJE 
Ugotavljanje in vrednotenje je postopek, v katerem prepoznamo in ovrednotimo znanje, 
spretnosti, kompetence, ki si jih je posameznik pridobil v svojem življenju v različnih okoliščinah: 
z izobraževanjem, z delom, s prostovoljskimi in prostočasnimi dejavnostmi. 
NAMEN IN CILJI VREDNOTENJA 
Znanja postanejo vidna in dobijo pravo vrednost: 
• svoja znanja predstavite v zbirni mapi v pisni in/ali e-obliki, 
• oblikujete življenjepis in 
• pridobite potrdilo. 

ZAKAJ VREDNOTENJE? 
Zase: Premislek o tem, kaj ste že dosegli in kaj si še želite, lažje sprejemanje odločitev na vseh 
življenjskih področjih. 
Za hitrejšo pridobitev izobrazbe: Dokončanje prekinjenega izobraževanja, sprememba smeri, 
nadaljevanje izobraževanja ali pridobitev NPK-nacionalne poklicne kvalifikacije. 
Za razvoj poklicne kariere: Prepoznavanje lastnega potenciala, načrtovanje in izgradnja 
kariere, večja zaposljivost ter mobilnost in fleksibilnost na trgu dela.
Aktivnost se izvaja v okviru Svetovalnega središča Ljubljana in projekta Svetovanje v izobraževanju odraslih 
(2016 - 2022).

SVETOVANJE ZA PRIDOBITEV NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Kaj je nacionalna poklicna kvalifikacija?
Javno veljavna, priznana usposobljenost za določeno delovno področje, za katero pridobite 
certifikat. Certifikat je hiter in dokaj enostaven način pridobitve javno veljavnega dokumenta, s 
katerim dokazujemo usposobljenost za opravljanje poklica, zato pripomore tudi k povečevanju  
mobilnosti in nam pomaga graditi poklicno kariero. 
Kako pridobim nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK)?
Pri izbiri NPK ter izdelavi osebne zbirne mape vam pomaga svetovalec.
1. Izbira ustrezne NPK (na spletnih straneh Nacionalna poklicna kvalifikacija, Center za 

poklicno RS za poklicno izobraževanje, Državni izpitni center). Poiščemo izvajalca za 
preverjanje in potrjevanje NPK. 

2. Svetovalec  pri izvajalcu vas vodi čez postopek priprave osebne zbirne mape, ki vsebuje: 
predstavitev kandidata, delovne, izobraževanja in usposabljanja, reference.

3. Vrednotenje, preverjanje prijav:  komisija po kriterijih, opisanih v katalogu strokovnih znanj 
in spretnosti, ovrednoti  osebno zbirno mapo in se na osnovi te ocene odloči ali kandidatu 
poklicno kvalifikacijo podeli, oz. ga napoti na preverjanje tistega dela, poklicnih standardov, 
ki jih kandidat ni dokazal.
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UČNA POMOČ 

Učna pomoč je namenjena udeležencem, ki se izobražujejo v šolskih programih.  Za udeležence, 
ki so napoteni v izobraževanje s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je brezplačna. 
Namenjena je udeležencem, ki imajo težave pri učenju in potrebujejo dodatno razlago snovi.
Izvajalci učne pomoči so strokovno usposobljeni mentorji.  
e-pošta: ucna.pomoc@cdi-univerzum.si

    4.       Sledi potrjevanje NPK ali izvedba preverjanja.
    5.       Izdaja certifikatov.

Usposabljanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije
Za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije izvajamo tudi usposabljanja, vendar le-ta niso 
pogoj za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. 
Opisi nacionalnih poklicnih kvalifikacij:
Več informacij na:
• CDI Univerzum: www.cdi-univerzum.si    
• Nacionalna poklicna kvalifikacija: www.npk.si
• Nacionalno informacijsko središče:  www.nrpslo.org
• Državni izpitni center: www.ric.si

PROJEKTI

 GOAL

Mednarodni projekt, ki vključuje 6 držav. V Sloveniji poleg Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport vodita projekt Andragoški center Slovenije in Center za poklicno izobraževanje, sodelujejo 
pa Svetovalno središče Ljubljana, Svetovalno središče Velenje, Biotehniški izobraževalni center 
Ljubljana ter Šolski center Velenje.
Cilj projekta je izboljšati možnosti svetovanja za manj izobražene odrasle v vseh partnerskih državah, 
kar bo prispevalo k povečanju vključenosti v vseživljenjsko učenje ter s tem tudi k večji socialni 
vključenosti in mobilnosti na trgu dela.
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SVETOVANJE V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH (2016-2022)

Konzorcijski partnerji: CDI Univerzum, Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje 
Ljubljana in Biotehniški izobraževalni center Ljubljana.

NOSILEC PROJEKTA: CDI Univerzum

FINANCER: 
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

   in

Cilj: Najpomembnejši cilj projekta je izvajati dejavnost informiranja in svetovanja po modelu 
»Informativno svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih« (v nadaljevanju: dejavnost ISIO):
• pred vključitvijo, med in po končanem izobraževanju oziroma usposabljanju, ki
•  vključuje tudi postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja,
za doseganje namena projekta: povečevanje oz. izboljšanje kompetenc, ki jih zaposleni potrebujejo 
zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v 
sodobni družbi. Delodajalcem je svetovanje v pomoč pri razvoju kadrov. Izvajamo individualno 
svetovanje ter motivacijske delavnice za vključevanje zaposlenih v izobraževanje.

CILJNE SKUPINE: prednostne ciljne skupine so zaposleni, starejši (45 let in več), z manj kot V. 
stopnjo pridobljene izobrazbe. Sodelujemo s podjetji, delodajalci in zaposlenimi. 

Za več informacij se lahko obrnete na svetovalke:
    Mojca Sikošek Penko: 01/583 92 89, mojca.sikosek@cdi-univerzum.si
    Mateja Vurnik: 01/583 92 86, mateja.vurnik@cdi-univerzum.si
    Janja Štefan: 01/583 92 95, janja.stefan@cdi-univerzum.si
    Polona Franko: 01/583 92 83, polona.franko@cdi-univerzum.si

COMPETENT TO DO 

• Projekt je bil financiran iz programa Vseživljenjsko učenje in podprograma Leonardo da Vinci.
• Glavna naloga projekta je bila prenos dobrih praks izobraževanja iz Nemčije v Slovenijo in Litvo 

(kasneje posredno tudi na Hrvaško), iz organizacije Frauen Computer Centrum Berlin, v kateri 
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CILJ:
• delovali bodo trije študijski krožki z naslednjim vsebinami:
        - Zgodovina izobraževanja odraslih na CDI Univerzum
        - Plovnost Ljubljanice
        - Popestrimo Veliko noč z dekorativnimi izdelki

CILJNE SKUPINE: vse ranljive skupine
AKTIVNOSTI: Izvedba treh študijskih krožkov po 30 ur.

• imajo več desetletne izkušnje z delom z ženskami na prestajanju kazni zapora s kvalificiranimi 
trenerji in tutorji za izvajanje izobraževanj. Poleg usposobitve tutorjev za delo z ženskami na 
prestajanju kazni zapora je bil eden glavnih namenov projekta motivacija žensk na prestajanju 
kazni zapora in po prestani kazni za pridobitev poklicnih in socialnih veščin za uspešnejše 
nadaljnje izobraževanje, lažji vstop na trg dela in izboljšanje možnosti samozaposlitve.

• V okviru pilotnih izvedb so se izbrane udeleženke, ki so prestajale kazen zapora v zavodu na Igu 
usposobile in izobrazile s splošnimi podjetniškimi in socialnimi kompetencami za njihovo lažje 
vključevanje v nadaljnje izobraževanje in lažjo reintegracijo na trg dela po prestani kazni zapora.

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN DEJAVNOSTI 
IZOBRAŽEVANJA ODRASLIV V LETU 2017

ŠTUDIJSKI KROŽKI

OPIS
Študijski krožki so manjše skupine (5 do 12) ljudi za neformalno učenje, ki se skupaj, ob rednih 
srečanjih, učijo, zbirajo in družijo. Udeleženci študijskih krožkov si izmenjujejo znanja, veščine in 
informacije in ustvarjajo nova znanja, s čimer se ob kvalitetno preživetem času, osebnostno razvijajo 
in bogatijo. Udeležba študijskih krožkov je brezplačna. Vodijo jih mentorji, ki so se usposabljali na 
Andragoškem centru Slovenije. Le-ta v Sloveniji vodi projekt študijskih krožkov, več o delovanju in 
razvoju študijskih krožkov po Sloveniji si lahko preberete tudi na spletni strani http://sk.acs.si/

PARTNERJI: Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Dom upokojencev Grosuplje
NOSILEC PROJEKTA: CDI Univerzum

FINANCER: 

Pogodba št. C3330-17-054004/11 o sofinanciranju programov in dejavnosti izobraževanja odraslih 
v letu 2017.

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
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RAZVOJ KOMPETENC ZAPRTIH OSEB     
OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV, NPK IN 
DELOVNIH  TERAPIJ ZA ZAPRTE OSEBE

NOSILEC PROJEKTA: CDI Univerzum

PARTNERJI: Zavod za prestajanje kazni zapora Ig, Javni zavod Cene Štupar in Center za 
izobraževanje in kulturo Trebnje.
FINANCER:    

Izobraževanja/usposabljanja se financirajo v okviru operacije »Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb«, Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne 
naložbe 9.1 »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«. Naložbo 

sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

CILJ:
aktivno vključevanje oseb na prestajanju kazni v zaporu v usposabljanje in izobraževanje ua 
spodbujanje enaki možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanja zaposljivosti.

CILJNE SKUPINE: Zapornice na prestajanju kazni zapora

AKTIVNOSTI:
• izvajanje priprav na NPK,
• izvajanje delavne terapije (delavnice) za zaprte osebe.

PROGRAMI USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA TER PROGRAMI PRIPRAV ZA 
POTRJEVANJE NPK ZA BREZPOSELNE OSEBE 2016

PARTNERJI: Zavod RS za zaposlovanje, OE Ljubljana

NOSILEC PROJEKTA: CDI Univerzum

FINANCER:    

Financiranje izvajanja programov usposabljanja in izpopolnjevanja ter programov priprav za 
potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za brezposelne osebe v letu 2016, po pogodbi št. 
C3330-16-054004/23.

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
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CILJA:
• izboljšanje možnosti zaposlitve brezposelnih oseb,
• usposabljanje brezposelnih oseb za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije socialni 

oskrbovalec.

CILJNE SKUPINE: brezposelni
AKTIVNOSTI: Priprave za potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij socialni oskrbovalec

TEMELJNE IN POKLICNE KOMPETENCE (2016-2019)

OPIS DEJAVNOSTI: V okviru javnega razpisa je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
namenilo sredstva za izobraževanje zaposlenih oseb. S tem želi povečati vključenost odraslih v 
vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, 
večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.
 
NOSILEC PROJEKTA: CDI Univerzum

FINANCER:    

PARTNERJI: 
• Agora
• Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
• Glotta Nova
• Center za poslovno usposabljanje

CILJ: Cilj javnega razpisa je izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih.

CILJNE SKUPINE: Ciljna skupina so vsi zaposleni, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja 
šola oziroma ISCED 1-2) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

AKTIVNOSTI: Izvajanje brezplačnih programov iz vsebin: računalništva, tujih jezikov, slovenskega 
jezika za tujce, zdravja na delovnem mestu, komunikacije, motivacije, reševanja konfliktov, 
prilagajanja na spremembe in druge splošne neformalne vsebine. Izvajanje programov vključuje tudi 
svetovanje v procesu izobraževanja.

Za več informacij se lahko obrnete na organizatorko:

• Vesna Mielitz: 01/583 92 96, vesna.mielitz@cdi-univerzum.si
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PROGRAMI USPOSABLJANJ IN TEČAJEV

INSTITUCIONALNO USPOSABLJANJE

NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

JEZIKI

RAČUNALNIŠTVOŽIVLJENJSKE VEŠČINE

ŠTUDIJSKI KROŽKI
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        CDI Univerzum
         Grošljeva 4, 1000 Ljubljana

telefon : 01 / 583 92 70
fax : 01 / 583 92 97
spletni naslov: www.cdi-univerzum.si
e-poštni naslov: info@cdi-univerzum.si
facebook: CDI Univerzum
twitter: @CDI_Univerzum

Katalog_FI_in_NFI_2017-18_V4.indd   51 18.9.2017   12:14:33


