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Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih 

Naslov: Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto 

Spletna stran: www.sc-nm.si/eio/ 

E- naslov: eio@sc-nm.si 

mobilna številka: 031 396 340 in 041 726 763 

 

Uradne ure Enote za izobraževanje odraslih: 

Od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 10.00 in od 13.00 do 16.30. 

Ob petkih od 11.00 do 13.00. 

 

Direktor Šolskega centra Novo mesto 
dr. Matej Forjan  

e-naslov: matej.forjan@sc-nm.si 

telefon: (07) 3932 122 

Vodja enote 
Štefan David, univ.dipl.inž.  
e-naslov: stefan.david@sc-nm.si 
telefon: (07) 3932 200 

 

Tajnica VIZ 
Veronika Kastrevc 

e-naslov: veronika.kastrevc@sc-nm.si 

telefon: (07) 3932 203 

 

 
Vodja izobraževalnega področja 
Aleksandra Barič Vovk, univ. dipl. ped. 

e-naslov: aleksandra.baric.vovk@sc-nm.si 

telefon: (07) 3932 202 

Vodja izobraževalnega področja 
Brigita Sinur, univ. dipl. ped. 

e-naslov: brigita.sinur@sc-nm.si 

telefon: (07) 3932 204 

 
Vodja izobraževalnega področja 
Dijana Golovrški, univ. dipl. inž. teh. prom. 

e-naslov: dijana.golovrski@sc-nm.si 

telefon: (07) 3932 208 

 

Vodja izobraževalnega področja 
Vesna Pirc, univ. dipl. ekon. 

e-naslov: vesna.pirc@sc-nm.si 

telefon: (07) 3932 201 
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1 PREDSTAVITEV ENOTE ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 
 

Začetki izobraževanja odraslih na Šolskem centru Novo mesto segajo v leto 1965. Tedaj so 

usposabljali zaposlene delavce v takratni Industriji motornih vozil Novo mesto za različna 

dela v avtomobilski serijski proizvodnji. Tehniško izobraževanje se je začelo leta 1977 s 

programom  strojni tehnik. Po letu 1990 se je ponudba izobraževanja odraslih razširila še na 

področje gradbeništva, zdravstva, prometa in računalniškega izobraževanja. V zadnjih letih 

smo dodali še področje farmacije, kemije, predšolske vzgoje, tako da danes ponujamo več kot 

35 programov za pridobitev izobrazbe. 

 

V šolskem letu 2003/2004 je bila s sklepom Vlade Republike Slovenije pri Šolskem centru 

Novo mesto ustanovljena Enota za izobraževanje odraslih. Od takrat naprej so dotedanje šole 

za izobraževanje odraslih tako postale združene v okviru organizacijske enote v sestavu 

Šolskega centra Novo mesto.  

 

Enota za izobraževanje odraslih na Šolskem centru Novo mesto si v programih, ki dajejo 

javno veljavno izobrazbo, prizadeva doseči enake standarde znanja kot v izobraževanju 

mladine. Prav tako si prizadeva izboljšati strokovno raven usposabljanja in učenja odraslih v 

ostalih programih, ki jih izvaja. S to dejavnostjo dopolnjuje in zaokrožuje celovito ponudbo 

izobraževanja mladine in odraslih na tehničnem področju v našem prostoru 

 

Izobraževanje odraslih zahteva veliko posluha za potrebe in želje udeležencev, zato 

poskušamo izvajanje čim bolj prilagoditi, pri tem pa upoštevati osebne izobraževalne načrte. 

Poleg predavanj so udeležencem na voljo konzultacije in svetovanje, zanje pripravljamo 

strokovno gradivo, literaturo si lahko izposojajo tudi v bogato založeni šolski knjižnici, 

prilagajamo urnike in omogočamo številne izpitne roke. 

 

 Za podjetja, ki naročijo tečaje samo za svoje zaposlene, pouk izvajamo takrat, ko je za 

naročnika najustrezneje, lahko tudi v prostorih podjetja. Naše tečaje vodijo izkušeni in 

dinamični profesorji. 

 

Da lahko svoje znanje kar najbolje posredujemo, se moramo nenehno izobraževati  tudi sami.  

Vodstvo in andragoški zbor sta zato vključena v različna izpopolnjevanja in projekte za 

izboljšanje kakovosti ter pridobivanja novih tehnik in metod dela. 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2 VPISNI POGOJI 
 

 

 

Na Enoto za izobraževanje odraslih se lahko vpiše vsak, ki je zaključil osnovno šolo, kar 

dokazuje s spričevalom, in ustreza razpisnim pogojem za določeni program. Če je udeleženec 

izobraževanja odraslih (v nadaljevanju udeleženec), ki se vpisuje v programe za pridobitev 

izobrazbe, že končal ali obiskoval katero izmed srednjih ali poklicnih šol, pri vpisu predloži 

spričevala te šole, obvestila o uspehu, potrdilo o opravljenih izpitih ali indeks. Poleg spričeval 

je za vpis potreben tudi izpisek iz rojstne matične knjige. Če je udeleženec neposredno pred 

vpisom na Enoto za izobraževanje odraslih obiskoval redno šolo, mora predložiti tudi 

izpisnico iz te šole. Če so bila spričevala izstavljena v tujini, morate priložiti tudi uradni 

prevod. 

 

Vpis je možen v času vpisa (septembra) ali čez celo šolsko leto v času uradnih ur. Ob vpisu je 

potrebno s položnico v enkratnem znesku poravnati vpisnino oziroma prvi obrok šolnine pri  

organiziranih oblikah izobraževanja. 

 

Načelno veljajo za vpis naslednji osnovni pogoji: 

 

Srednje poklicno izobraževanje (SPI) 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:  

 osnovnošolsko izobraževanje ali  

 nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.  

Srednje strokovno izobraževanje (SSI) 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:  

 osnovnošolsko izobraževanje ali  

 nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.  

Poklicno tehniško izobraževanje (PTI) 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je: 

 uspešno končal program srednjega poklicnega izobraževanja v skladu z vpisnimi 

pogoji, ki so objavljeni za posamezen izobraževalni program na spletni strani 

Ministrstva za znanost, izobraževanje in šport 

 pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih 

Poklicni tečaj (PT) 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:  

 četrti letnik gimnazije ali  

 zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe. 

Ostali ali posebni pogoji za vpis so navedeni pri posameznem predmetniku v nadaljevanju 

publikacije. 
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3 VPISNI POSTOPEK IN IZPIS 
 

Z udeleženci, ki se želijo vpisati, najprej izvedemo uvodni razgovor na katerem se 

pogovorimo  o možnostih izobraževanja, priznavanju predhodno formalno in/ali neformalno 

pridobljenega znanja, poteku šolanja, načinu opravljanja obveznosti, zaključevanju 

izobraževanja, stroških in posebnostih šolanja. 

Pri priznavanju že pridobljenega znanja upoštevamo vse pozitivno ocenjene predmete in vse 

zaključene vsebinske sklope splošno izobraževalnih modulov, ki se ujemajo z veljavnimi 

vsebinami vsaj v obsegu 70%. Za priznavanje formalno in neformalno pridobljenega znanja 

mora udeleženec vložiti vlogo za priznavanje, ki jo dobi v pisarni Enote za izobraževanje 

odraslih. Priznavanje že pridobljenega znanja izvede strokovni aktiv, ki izda Sklep o 

priznanih izpitih. 

 

Po vpisu dokončno izdelamo osebni izobraževalni načrt s predmetnikom, iz katerega je 

razvidno, katere predmete mora udeleženec izobraževanja odraslih opraviti, časovna 

razporeditev izobraževanja in opravljanje izpitov. Na koncu za vsako šolsko leto 

izobraževanja z udeležencem sklenemo Pogodbo o medsebojnih obveznostih izobraževanja 

odraslih, kjer določimo finančne obveznosti, obveznosti udeleženca in šole. 

 

Udeleženci izobraževanja, ki se bodo izobraževali po skupinskem modelu s predavanji, se 

morajo vpisati najkasneje do konca meseca septembra, za udeležence, ki se izobražujejo po 

individualnem modelu, pa teče vpis tudi med šolskim letom. 

Ob vpisu v izobraževalni program pridobi udeleženec status udeleženca izobraževanja 

odraslih. Ob vpisu v izobraževalni program je potrebno priložiti: 

 zaključno spričevalo osnovne šole 

 letna spričevala srednje šole ( če dokončujete letnik ali opravljate prekvalifikacijo) 

 spričevalo o dokončani splošni maturi, poklicni maturi, zaključnem izpitu 

 izjavo delodajalca, v kolikor vam bo šolanje plačal delodajalec 

 osebno fotografijo 

 identifikacijski dokument 

 

Če udeleženec med letom ugotovi, da šolanja ne more nadaljevati, se lahko izpiše tudi med 

letom. Pisno vlogo z utemeljenimi razlogi in priloženimi potrdili je treba nasloviti na Enoto za 

izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto. Pri 

izpisu mora poravnati vse tekoče finančne obveznosti do datuma prekinitve izobraževanja. Z 

izdajo izpisnice se udeležencu prekinejo vse nadaljnje finančne obveznosti iz naslova šolnine. 
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V primeru, da udeleženec ne poda pisne vloge za prekinitev izobraževanja, mora poravnati 

vse finančne obveznosti tekočega šolskega leta določene v Pogodbi o medsebojnih 

obveznostih izobraževanja odraslih. 

 

 

4. ORGANIZACIJA PREDAVANJ 
 

Izobraževanje je organizacijsko ter izvedbeno prilagojeno udeležencem in se izvaja v 

popoldanskem času (od 15. oziroma 16. ure do 18.15 oziroma 19.15) po sistemu zaporedne 

izvedbe predmetov, kar pomeni, da hkrati poteka več predmetov, vsak na določen dan v 

tednu. Trajanje izobraževanja je odvisno od predhodne izobrazbe udeležencev. 

Predavanja v tekočem šolskem letu potekajo od sredine septembra do konca junija, zaključni 

letniki pa končajo s predavanji v sredini maja. 

Z uvedbo prenovljenih programov izvajamo predavanja ciklično, kar pomeni da vsako šolsko 

leto ne izvedemo predavanj za vse predmete in module, ampak le za nekatere.  

Obvestila o pričetku predavanj, učilnicah, kjer potekajo predavanja/vaje se nahajajo na 

oglasni deski pred pisarno Enote za izobraževanje odraslih in na spletni strani: www.sc-

nm.si/eio/ Če za posamezno predavanje ni dovolj zainteresiranih udeležencev, potrebna znanja 

v strnjeni obliki posredujemo v obliki konzultacij. 

 

Udeležba na predavanjih ni 100% obvezna, vendar zelo priporočamo čim pogostejšo 

prisotnost. Poleg lažjega učenja prinašajo še druge prednosti, kot so večja obveščenost, 

opravljanje delnih izpitov, kontakt s predavateljem, možnost aktivnega sodelovanja, 

izmenjava mnenj, oblikovanje zapiskov itn. Vendar pa lahko pri določenih predmetih/vajah 

učitelji zahtevajo določen odstotek prisotnosti. 

 

 

5 MINIMALNI STANDARD ZNANJA IN OCENJEVALNA LESTVICA 
 

Minimalni standard znanja predstavlja stopnjo znanja, spretnosti ali kakovost dosežka, 

potrebnega za pozitivno ceno oziroma za zadovoljivo sledenje pouka pri posameznem 

predmetu oziroma strokovnem modulu. 

 

Če minimalni standard znanja pri predmetu oziroma strokovnem modulu ni določen, ga z 

načrtom ocenjevanja znanja določi strokovni aktiv oziroma učitelj.  

Enotna ocenjevalna lestvica na Enoti za izobraževanje odraslih je: 

 

odstotek doseženih točk od vseh možnih ocena 

  0 –   49 % nezadostno   (1) 

50 –   62 % zadostno      (2) 

63 –   75 %  dobro           (3) 

76 –   87 % prav dobro    (4) 

88 – 100 % odlično         (5) 

 

http://www.sc-nm.si/eio/
http://www.sc-nm.si/eio/
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Lestvico vsako leto potrdijo strokovni aktivi. 

6 OCENJEVANJE ZNANJA 
 

Znanje ocenjuje učitelj, ki predmet oziroma strokovni modul poučuje. Izpolnjevanje drugih 

obveznosti po izobraževalnem programu ugotavlja organizator izobraževanja odraslih. 

 

Izpolnjevanje obveznosti udeleženca izobraževanja odraslih pri praktičnem usposabljanju z 

delom pri delodajalcu v skladu z učno pogodbo ugotavlja organizator izobraževanja odraslih.  

 

Znanje udeležencev se ocenjuje za vsak posamezen izobraževalni program, ki vsebuje sledeče 

programske enote: 

– splošnoizobraževalne predmete, 

– strokovne module in 

– module odprtega kurikula. 

 

Strokovni aktiv na začetku šolskega leta uskladi merila ocenjevanja znanja. Merila 

ocenjevanja znanja za predmet oziroma strokovni modul se določijo na podlagi učnega načrta 

oziroma kataloga znanja. Če oblike in načini ocenjevanja znanja v katalogu znanja niso 

določeni, jih z načrtom ocenjevanja znanja določi učitelj oziroma strokovni aktiv.  

 

Udeležence z načrtom ocenjevanja znanja seznani učitelj predmeta oziroma strokovnega 

modula.  

 

Ocenjevanje je lahko ustno ali pisno. 

 

Ustno ocenjevanje se lahko izvaja kot: 

- vrednotenje odgovorov na zastavljena vprašanja, 

- vrednotenje izdelka oziroma storitve (demonstracije, vaje, nastop, simulacije in 

podobno), 

- vrednotenje postopka, ki ga opravlja udeleženec pri praktičnem preizkusu, 

seminarske naloge oziroma projektnega dela (izdelavi izdelka, pripravi in 

izvedbi storitve, vaji, nastopu, simulaciji, igri vlog in podobno), 

- intervju ali pogovor oz. drugo. 

 

Pisno ocenjevanje je lahko: 

- vrednotenje pisnih odgovorov na zastavljena vprašanja, 

- vrednotenje pisnega izdelka, 

- vrednotenje pisne dokumentacije in drugo. 

 

Poleg obveznih načinov in oblik ocenjevanja znanja določenih v načrtu ocenjevanja znanja, se 

doseganje standardov znanja in učnih ciljev lahko ocenjujejo tudi: z vajami, seminarskimi in 

drugimi nalogami, izdelki oziroma storitvami, zagovori, nastopi, mapo dosežkov ipd. 

 

Za udeležence izobraževanja odraslih veljajo isti izpitni katalogi kot za mladino, izvedba 

ocenjevanja znanja na zaključnem izpitu in poklicni maturi je za odrasle prav tako opredeljena 

z veljavnimi pravilniki o zaključnem izpitu in poklicni maturi.  
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Pri ocenjevanju ustnih odgovorov učitelj oceni udeleženčevo znanje neposredno po končanem 

izpraševanju in oceno vpiše na zapisnik o izpitu. Pri ocenjevanju znanja pisnih izdelkov in 

drugih izdelkov ali storitev učitelj udeleženca oceni in oceno vpiše na zapisnik o izpitu 

najpozneje v sedmih delovnih dneh po tem, ko jih udeleženec izobraževanja odraslih odda. 

 

Znanje udeležencev izobraževanja odraslih se ocenjuje s številčnimi oziroma opisnimi 

ocenami. Znanje udeleženca izobraževanja odraslih se oceni le s pozitivnimi ocenami od 2 do 

5, in sicer: zadostno (2), dobro (3), prav dobro (4) in odlično (5). Če udeleženec ne doseže 

pozitivne ocene, se to evidentira »ni opravil«.  

 

Izpolnitev obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu, interesnih 

dejavnostih, določenih z izobraževalnim programom, se ocenjuje z opisnima ocenama: 

»opravil« in »ni opravil«. 

 

V izobraževanju odraslih se predmet športna vzgoja ne izvaja in ne ocenjuje. V ustrezni 

dokumentaciji se to evidentira z besedo »oproščen«.  

Udeleženec po navodilih in določenih postopkih in obrazcih, ki jih predpiše šola, izvede 

praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu, ki ga potrdi delodajalec. Dokumentacijo o 

opravljenem praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu prinese udeleženec 

organizatorju izobraževanja odraslih. 

 

 

7 VRSTE IZPITOV, OPRAVLJANJE IZPITOV, IZPITNI ROKI, 

REZULTATI 
 

Udeleženec izobraževanja odraslih lahko opravlja preizkus znanja z delnim ali končnim 

izpitom. 

 

Z delnim izpitom se ocenjuje znanje po vsebinsko zaokroženih delih predmeta oziroma 

strokovnega modula. Kdor uspešno opravi vse delne izpite iz posameznega predmeta oziroma 

strokovnega modula, je s tem opravil obveznosti določenega predmeta oziroma strokovnega 

modula.  

 

S končnim izpitom se ocenjuje znanje po zaključenih vsebinskih sklopih se lahko ocenjuje 

znanje po zaključenih vsebinskih sklopih iz predmeta oziroma strokovnega modula v 

posameznem programu. 

  

Pri delnem in končnem izpitu znanje udeležencev izobraževanja odraslih ocenjuje učitelj 

izbranega predmeta oziroma strokovnega modula. Tretje in nadaljnje opravljanje končnega 

izpita se opravlja pred šolsko izpitno komisijo. 

 

Pisno ocenjevanje se izvaja v skladu s koledarjem izobraževanja odraslih. Prvi izpitni rok je 

določen s koledarjem izobraževanja odraslih, praviloma 7 dni po končanih predavanjih ali 

konzultacijah. Naslednji rok se razpiše 14 dni po prvem izpitnem roku. V primeru, ko drugi 

izpitni rok določenega predmeta datumsko sovpada z prvim izpitnim rokom iz nekega  
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drugega predmeta,  se drugi izpitni rok prestavi za teden dni. Udeleženec izobraževanja 

odraslih se prijavi na izpit tako, da izpolni zapisnik o izpitu, ki ga dobi v pisarni Enote za 

izobraževanje odraslih oziroma elektronsko. 

 

Udeleženec izobraževanja odraslih lahko izpit opravlja večkrat, tudi v izrednih rokih, ki so 

določeni s koledarjem izobraževanja odraslih. 

 

Izredni izpitni roki potekajo vsak tretji torek v mesecu in so plačljivi v skladu s Cenikom 

storitev Šolskega centra Novo mesto. Plačilo izpita je potrebno urediti ob prijavi. Prijava na 

izredni rok je vsaj pet dni pred objavljenim datumom izpita. Za izvedbo izrednega roka 

morajo biti praviloma prijavljeni vsaj trije udeleženci.  

 

Na isti dan lahko udeleženec izobraževanja odraslih opravlja največ en izpit iz enega 

predmeta. Če je izpit sestavljen iz več delov, jih lahko udeleženec izobraževanja odraslih 

opravlja isti dan ali v različnih dneh. 

 

Udeleženec ne more opravljati ustni del izpita, če je ta sestavljen iz pisnega in ustnega dela in 

se ni udeležil pisnega dela. 

 

Udeleženec, ki opravlja le del izpita, opravlja v naslednjem roku samo delni izpit, če je izpit 

sestavljen iz dveh delov. 

 

Učitelj obvesti udeleženca izobraževanja odraslih o oceni takoj po ustnem izpitu. Če je izpit 

sestavljen iz več delov, ki se opravljajo na različne načine, učitelj obvesti udeleženca 

izobraževanja odraslih o končni oceni takoj po končanem zadnjem delu izpita. 

 

Če udeleženec izobraževanja odraslih ne pristopi k drugemu delu izpita ali izpit prekine zaradi 

neupravičenih razlogov, se ga oceni z »ni opravil«. 

 

Če udeleženec izobraževanja odraslih zamudi začetek pisnega izpita, pisnega dela izpita, 

priprave izdelka oz. storitve do 15 minut, lahko pristopi h izpitu, vendar se predvideni čas 

izpita ne podaljša. 

 

Trajanje izpitov: 

- Pisni izpit oziroma pisni del izpita traja najmanj 45 in največ 90 minut.  

- Izpitni nastop traja največ 45 minut (ena šolska ura). 

- Izdelava izdelka oziroma storitve skupaj z zagovorom lahko traja največ šest 

šolskih ur. 

-  Ustni del izpita, zagovor izdelka oziroma storitve traja največ 20 minut. 

Udeleženec ima po dodelitvi vprašanja pravico do 15-minutne priprave na 

ustni izpit. 

-  

Udeleženec mora biti pred kabinetom oziroma učilnico, kjer so po razporedu izpiti, najmanj 5 

minut pred začetkom izpita. 
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Če programsko enoto poučujeta dva ali več učiteljev, skupaj določijo končno oceno. Če se o 

končni oceni ne sporazumejo, jo določi strokovni aktiv. Pri tem upošteva naslednja načela: 

vse ocene so enakovredne, upošteva se aritmetična sredina in matematično pravilo 

zaokroževanja. Za pozitivno končno oceno morajo biti pozitivno ocenjeni vsi deli programske 

enote, ki jih poučujejo različni učitelji. 

 

Informacije o oceni pisnega izpita dobi udeleženec izobraževanja odraslih od učitelja ali 

organizatorja izobraževanja odraslih najkasneje v sedmih dneh po izvedenem izpitu. 

 

Udeležencem izobraževanja odraslih, ki so bili neuspešni, se omogoči opravljanje izpita v 

naslednjih razpisanih rokih. Pisne izdelke do konca šolskega leta hrani organizator 

izobraževanja odraslih. 

 

Po opravljenem izpitu učitelj izpolnjen zapisnik o izpitu izroči organizatorju izobraževanja 

odraslih, ki oceno ter datum opravljanja izpita vpiše v osebni list. 

  

Pred opravljanjem posameznega izpita učitelj preveri pri organizatorju izobraževanja odraslih, 

ali imajo udeleženci izobraževanja odraslih, ki so prijavljeni k izpitu, poravnane vse finančne 

obveznosti iz naslova Pogodbe o medsebojnih obveznosti izobraževanja odraslih.  

 

Če udeleženec izobraževanja odraslih nima poravnanih finančnih obveznosti, ne more 

pristopiti k izpitu. V kolikor po presoji učitelja udeleženec izobraževanja odraslih kljub temu 

izpit opravlja in ga uspešno opravi, se mu ocena ne vpiše v ustrezno dokumentacijo (osebni 

list), dokler obveznosti ne poravna. 
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8 ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA ( ZAKLJUČNI IZPIT) 
 

Udeleženci izobraževanja odraslih v programih srednjega poklicnega izobraževanja zaključijo 

izobraževanje z opravljenim zaključnim izpitom. Nanj se lahko prijavi udeleženec, ki je 

uspešno opravil vse predmetne izpite, praktični pouk in praktično usposabljanje pri 

delodajalcu. Odrasli udeleženci se prvič prijavijo k zaključnemu izpitu v celoti, kasneje pa k 

delnemu opravljanju posameznih izpitnih enot, če so bili pri kateri neuspešni. Ob prijavi 

udeleženec izpolni obrazec Prijava k zaključnemu izpitu, ki ga dobi v pisarni Enote za 

izobraževanje odraslih ali na spletni strani: www.sc-nm.si/eio/ . Udeleženec poravna stroške 

zaključnega izpita, določene v skladu s Cenikom storitev Šolskega centra Novo mesto, ob 

prijavi. Izpitni roki so za tekoče šolsko leto objavljeni na oglasni deski in na spletni strani 

Enote za izobraževanje odraslih, od oktobra naprej. Kandidat se lahko pisno odjavi od 

opravljanja zaključnega izpita 3 dni pred začetkom zaključnega izpita. V primeru pravočasne 

odjave se plačilo zaključnega izpita prenese na naslednji rok. 

 

9 ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA ( POKLICNA MATURA) 

Udeleženci izobraževanja odraslih v programih srednjega strokovnega izobraževanja in 

programih poklicno-tehniškega izobraževanja zaključijo svoje izobraževanje z opravljeno 

poklicno maturo. Nanjo se lahko prijavijo, ko uspešno opravijo vse splošnoizobraževalne 

predmete, obvezne strokovne module, izbirne strokovne module in odprti del kurikula. Poleg 

tega mora opraviti: interesne dejavnosti in obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom. 

Poklicna matura je sestavljena iz štirih izpitnih enot: 

1.enota     pisni in ustni izpit iz slovenščine 

2.enota     pisni in ustni izpit iz temeljnega strokovnoteoretičnega področja 

3.enota     pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika – izbere udeleženec izobraževanja 

4.enota     izdelek oziroma storitev z zagovorom 

Udeleženci izobraževanja odraslih lahko poklicno maturo opravljajo v dveh delih, na primer 

dva izpita v spomladanskem roku in dva v jesenskem roku. Ob prijavi k poklicni maturi 

morajo udeleženci izobraževanja odraslih ustrezno označiti, ali bodo poklicno maturo 

opravljali v celoti ali v dveh delih. 

Poklicna matura se izvaja v treh rokih: spomladanskem, jesenskem in zimskem roku. 

Razpored rokov poklicne mature, kakor tudi datumov do katerih je možna prijava in odjava 

na vsak posamezen rok, je objavljen na oglasni deski in spletni strani: www.sc-nm.si/eio/. 

Udeleženec poravna stroške poklicne mature, določene v skladu s Cenikom storitev Šolskega 

centra Novo mesto, ob prijavi. V primeru priznanih predmetov na poklicni maturi se znesek 

poklicne mature v skladu s Cenikom storitev Šolskega centra Novo mesto ustrezno zmanjša. 

Pravočasna odjava pomeni prenos plačanih stroškov na naslednji rok poklicne mature. 

 

http://www.sc-nm.si/eio/
http://www.sc-nm.si/eio/
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10 INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE 
 

Udeležence izobraževanja odraslih informiramo preko: 

- telefona: v času uradnih ur; 

- oglasne deske: vse informacije udeležencem izobraževanja odraslih (urniki, 

obvestila, izpitni roki,...) so objavljene na oglasni deski Enote za izobraževanje 

odraslih v prvem nadstropju Šolskega centra Novo mesto; 

- informativnih srečanj; 

- elektronske pošte; 

- obiskov v času organiziranih predavanj; 

- pošte; 

- spletne strani Enote za izobraževanje odraslih:  

www.sc-nm.si/eio/ . 

 

11 STROŠKI IZOBRAŽEVANJA 
 

Za vsako šolsko leto sprejme Svet Šolskega centra Novo mesto Cenik storitev Šolskega centra 

Novo mesto, kamor sodijo šolnina, vpisnina, stroški opravljanja pisnih in ustnih izpitov ter 

praktičnega pouka, stroški komisijskih izpitov, stroški konzultacij, stroški opravljanja 

poklicne mature in zaključnega izpita. 

 

Udeleženci izobraževanja odraslih plačajo šolanje na dva načina. O načinu plačila se 

udeleženci izobraževanja odraslih odločijo sami.  

 

Udeleženci se lahko odločijo za vpis v samoizobraževanje, pri čemer plačajo vpisnino in 

vsakokratno opravljanje posameznega izpita. Udeleženci plačajo vpisnino v enkratnem 

znesku, ob vpisu. Pri tovrstni obliki izobraževanja udeleženci niso upravičeni do obiska 

predavanj in vaj. 

 

V primeru vključitve v organizirano obliko izobraževanja udeleženci plačaj o šolnino. Šolnino 

sestavlja vpisnina, ki je hkrati prvi obrok in se plača ob vpisu ter preostala šolnina, ki se plača 

po obrokih. Število in višina posameznega obroka je opredeljena v 4. členu Pogodbe o 

medsebojnih obveznostih izobraževanja odraslih. Šolnina vključuje predavanja, vaje, v 

kolikor so pri posameznem predvidene ter prvi in drugi izpitni rok. V primeru, da udeleženec 

poravna šolnino v enkratnem znesku do 31. oktobra tekočega leta se mu prizna 5 % popust. 

 

Poklicna matura in zaključni izpit se plačata ob prijavi.  

 

Že vplačane vpisnine in šolnine ne vračamo. 

 

  

http://www.sc-nm.si/eio/
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12 KNJIŽNICA ŠOLSKEGA CENTRA NOVO MESTO 
 

Udeleženci izobraževanja odrsalih lahko uporabljajo knjižnico Šolskega centra Novo mesto. 

Knjižnica hrani domačo in tujo strokovno ter leposlovno literaturo, prejema pa tudi čez 100 

naslovov časopisja. Tu si lahko izposodite večino učbenikov srednješolskih predmetov. 

 

Elektronski naslov šolske knjižnic: knjiznica@sc-nm.si 

telefon: 07/ 3932 127  

 

Delovni čas knjižnice:  

Od ponedeljka do četrtka od 7. do 13. ure in od 14. do 16. ure, ob petkih od 7. do 14. ure.  

Knjižnica je v času počitnic ZAPRTA.  

Povezava do spletne strani knjižnice: www.sc-nm.si/knjiznica 

 

 

13 DRUGE POMEMBNE INFORMACIJE 
 

Elektronska komunikacija  

 

Elektronska komunikacija (preko e-pošte) ne nadomešča osebnega stika z učitelji, 

organizatorji izobraževanja odraslih in vodjo Enote za izobraževanje odraslih. Pri pošiljanju 

e-sporočil bodite uvidevni in premišljeni ter upoštevajte pravila jezikovnega izražanja. 

Sporočila naj bodo slovnično pravilna, primerno podpisana, kratka in jasna. V sporočilu naj 

bodo navedeni vaše ime, priimek, izobraževalni program, način izobraževanja. Zaposleni na 

Enoti za izobraževanje odraslih si pridružujemo pravico do zavračanja elektronskih sporočil, 

ki ne bodo napisana v skladu z zgoraj omenjenimi standardi. 

 

Pojasnila, izražanje mnenja, dolžnosti, pravice in pritožbe  

 

Cilj Šolskega centra je kakovostna izvedba izobraževalnega procesa. V ta namen prosimo 

udeležence, da podajo svoja mnenja v obliki predlogov, pobud, pripomb in pritožb glede vseh 

dejavnosti, ki potekajo na Enoti za izobraževanje odraslih. Mnenja lahko posredujete po lastni 

presoji vsem strokovnim sodelavcem, učiteljem, organizatorjem izobraževanja odraslih ali 

vodji Enote za izobraževanje odraslih. Mnenja zbiramo na različne načine v pisni obliki 

(anketiranje v času izvajanja izobraževalnega procesa) in drugače.  

Udeležence izobraževanja odraslih bomo po zaključenem šolskem letu zaprosili za pisno 

oceno dela posameznega učitelja in organizacijskega procesa kot celote. V ta namen bodo 

lahko med šolskim letom večkrat izpolnili različne vprašalnike – ankete.  

Rezultati anket in vsa mnenja bodo predstavljena v poročilu Enote za izobraževanje odraslih. 

Uporaba elektronskih naprav  

 

Uporaba elektronskih naprav (npr. mobilnega telefona) pri organiziranem izobraževalnem 

delu ni dovoljena. Prosimo, da mobilne telefone in druge e-naprave uporabljate izven učilnic 

mailto:knjiznica.ssnmsc@guest.arnes.si
https://www.sc-nm.si/knjiznica


16 
 

in laboratorijev in s tem ne motite izobraževalnega procesa. O načinih in pogojih uporabe 

lastnega prenosnega računalnika se dogovorite s posameznim učiteljem posameznega 

predmeta.  

 

Zamujanja, red in disciplina  

 

Zamujanje in predčasno odhajanje od organiziranega izobraževalnega dela ni zaželeno. 

Udeleženec, ki izjemoma predčasno odide od predavanj (vaj) ali zamudi ob začetku ure, ne 

sme motiti dela ostalih udeležencev in učitelja.  

V učilnicah, laboratorijih in delavnicah morata biti vzpostavljena red in disciplina, ki sta 

osnovna pogoja za uspešno delo. 

Hramba garderobe in osebnih stvari  

 
Na šoli ni posebnih garderob za študente. Študentje nosijo osebne stvari s seboj v predavalnice, 

laboratorije in delavnice ter sami pazijo nanje. Šola ne odgovarja za krajo osebnih predmetov 

študentov, zato jih ti ne smejo puščati brez nadzora.  

 

Varovanje in varnost  

 
Za varovanje šole in nadzor nad vstopom vanjo skrbijo vsi zaposleni na šolskem centru. 

Varnostnik občasno opravlja nadzor v šoli in njeni okolici. Šolska stavba je varovana tudi z 

alarmnim sistemom in videonadzorom. Informacijski sistemi so primerno zaščiteni. Vsi študenti 

morajo s svojimi dejanji in zgledom skrbeti tako za lastno varnost, varnost drugih udeležencev 

izobraževanja kot tudi za varnost informacijskih sistemov ter ostale opreme.  
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14  IZVEDBENI PREDMETNIKI  PROGRAMOV NA ENOTI ZA  

      IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH  ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 
 

 
14.1. STROJNI TEHNIK - PTI 
 

VPISNI POGOJI 

V izobraževalni program se lahko vpiše kdor je uspešno končal in  pridobil enega izmed 

naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: avtomehanik, avtoklepar, avtoserviser, 

avtokaroserist, avtoličar, klepar-krovec, finomehanik, instalater strojnih instalacij, 

konstrukcijski mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, orodjar, strojni mehanik, 

oblikovalec kovin, oblikovalec kovin-orodjar, urar, zlatar,  mehatronik operater, elektrikar 

energetik, elektrikar elektronik, elektrikar, strojnik gradbene mehanizacije in kmetijski 

mehanik, rudar, geostrojnik rudar ali pridobil enakovredno izobrazbo  po prejšnjih predpisih.  

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA 

Izobraževanje traja dve leti.  Program je  ovrednoten z 120  kreditnimi  točkami (KT). 

 

Pogoji za dokončanje  

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec izobraževanja odraslih 

uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami: 

 splošnoizobraževalne predmete, 

 obvezne strokovne module, 

 izbirne strokovne module, 

 odprti del kurikula. 

Poleg tega mora opraviti:  

 interesne dejavnosti, 

 obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom, 

 poklicno maturo. 

 

Poklicna matura obsega: 

 

Obvezni del:                                                               Izbirni del: 

pisni in ustni izpit iz slovenščine,                  pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike, 

pisni in ustni izpit iz strojništva.                    izdelek oziroma storitev in zagovor. 
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Izvedbeni predmetnik za program PTI – STROJNI TEHNIK 
 

        Predmet Kratica 

1. 

letnik 2. letnik 

      

a) splošnoizobraževalni predmeti             

   1. slovenščina P1 x x 

   2. matematika P2 x x 

   3. tuji jezik  - angleščina P3 x x 

                       - nemščina P3     

   4. umetnost P4 x   

   5. zgodovina P5 x   

   6. geografija P6 x   

   7. sociologija  (i) P7 x   

   7. psihologija  (i) P8     

   8. fizika P9 x   

   9. kemija P10 x   

 10. biologija P11 x   

 11. informatika P12 x   

 12. športna vzgoja P13 - - 

b) strokovno teoretični predmeti     

13. načrtovanje konstrukcij M1   x 

14. poslovanje in organizacija M2   x 

15. učinkovita raba energije M3 x x 

16. obdelava gradiv M4 x   

17. prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije (i) M5   x 

18. računalniško podprte tehnologije (i) M6   x 

c) praktično usposabljanje z delom     

20. praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu PUD x   

d) interesne dejavnosti     

21. interesne dejavnosti IND 0 0 

e) odprti del kurikuluma     

22. strojniška mehanika OK1 x  

23. osnove CNC programiranja OK2 x  

24. osnove krmilne tehnike OK3 0 x 

Kreditne točke    120 KT 

    

 

   

 

Predavanja potekajo v prostorih Šolskega centra Novo mesto od ponedeljka do petka v popoldanskem času s 

pričetkom ob 16. uri. Organizirana bodo tako, da hkrati poteka več predmetov. Ko se  obseg ur enega predmeta 

izteče, ga nadomesti nov predmet.  Po koncu predavanj sledi izpit. Prvi izpitni rok  je določen s koledarjem 

izobraževanja odraslih, praviloma 7 dni po končanih predavanjih ali konzultacijah. Naslednji rok se razpiše 14 

dni po prvem izpitnem roku. V šolnino sta všteta dva izpitna roka, za vsak naslednji poizkus opravljanja 

predmetnega izpita  se mora udeleženec izobraževanja predhodno prijaviti ter poravnati stroške izpita v skladu s 

Cenikom storitev Šolskega centra Novo mesto. 
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14.2 STROJNI TEHNIK - SSI 

 

VPISNI POGOJI 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal: 

 osnovnošolsko izobraževanje ali  

 nižje poklicno  izobraževanje ali enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih.  

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA 

Izobraževanje traja do 4 leta.  Izobraževalni  program je  ovrednoten z 240  kreditnimi  točkami (KT). 

 

Pogoji za dokončanje  

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec izobraževanja odraslih 

uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami: 

 splošnoizobraževalne predmete, 

 obvezne strokovne module, 

 izbirne strokovne module, 

 odprti del kurikula. 

Poleg tega mora opraviti:  

 interesne dejavnosti, 

 obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom, 

 poklicno maturo. 

 

Poklicna matura obsega: 

 

Obvezni del:                                                 Izbirni del: 

pisni in ustni izpit iz slovenščine,                pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike, 

pisni in ustni izpit iz strojništva.                  izdelek oziroma storitev in zagovor. 
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Izvedbeni predmetnik za program SSI – STROJNI TEHNIK 
 

        Predmet Kratica   

1. 

letnik 

2. 

letnik 

3. 

letnik 

4. 

letnik 

         

a) splošnoizobraževalni predmeti                 

   1. slovenščina P1 obvezno x x x x 

   2. matematika P2 obvezno x x x x 

   3. tuji jezik  - angleščina P3 obvezno x x x x 

                       - nemščina                                obvezno         

   4. umetnost P4 obvezno x       

   5. zgodovina P5 obvezno x       

   6. geografija P6 obvezno x       

   7. sociologija  (i) P7 izbirno     x   

   7. psihologija  (i) P8 izbirno        

   8. fizika P9 obvezno x x     

   9. kemija P10 obvezno x       

 10. športna vzgoja    P11   - - - - 

b) strokovno teoretični predmeti         

11. tehniško komuniciranje M1 obvezno x x     

12. načrtovanje konstrukcij M2 obvezno   x x   

13. poslovanje in organizacija M3 obvezno     x   

14. učinkovita raba energije M4 obvezno   x x   

15. lastnosti materialov, prim. obl. in preoblikovanje M5 obvezno x       

16. delovanje krmilnih in električnih komponent M6 obvezno   x x   

17. obdelava gradiv M7 obvezno x x     

18. spajanje gradiv in toplotna obdelava M8 obvezno   x     

19. prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije (i) M9 izbirno     x   

19. računalniško podprte tehnologije (i) M10 izbirno     x   

20. načrtovanje proizvodnih procesov v strojništvu (i) M12 izbirno       x 

21. energetski sistemi (i) M14 izbirno       x 

c) praktično usposabljanje z delom         

23. praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu PUD     x x   

d) interesne dejavnosti         

24. interesne dejavnosti IND   x x x x 

e.) odprti del kurikula         

25. strojniška mehanika OK1   x x     

26. strojna obdelava OK2     x     

27. temeljna strokovna znanja OK3         x 

28. osnove elektrotehnike OK4       x   

Kreditne točke        240 KT 

       

       

 

Predavanja potekajo v prostorih Šolskega centra Novo mesto od ponedeljka do petka v popoldanskem času s 

pričetkom ob 16. uri. Organizirana bodo tako, da hkrati poteka več predmetov. Ko se  obseg ur enega predmeta 

izteče, ga nadomesti nov predmet.  Po koncu predavanj sledi izpit. Prvi izpitni rok  je določen s koledarjem 

izobraževanja odraslih, praviloma 7 dni po končanih predavanjih ali konzultacijah. Naslednji rok se razpiše 14 

dni po prvem izpitnem roku. V šolnino sta všteta dva izpitna roka, za vsak naslednji poizkus opravljanja 

predmetnega izpita  se mora udeleženec izobraževanja predhodno prijaviti ter poravnati stroške izpita v skladu s 

Cenikom storitev Šolskega centra Novo mesto. 
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14.3 ELEKTROTEHNIK - PTI 
 

VPISNI POGOJI 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednje poklicno 

izobraževanje in si pridobil enega od naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: 

 elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, mehatronik operater, 

računalnikar, avtoserviser, avtomehanik ali 

 pridobil drugi naziv srednje poklicne izobrazbe in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj 

na področju elektrotehnike ali  

 pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.  

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA 

Izobraževanje traja dve leti.  Program je  ovrednoten z 120  kreditnimi  točkami (KT). 

 

Pogoji za dokončanje  

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec izobraževanja odraslih 

uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami: 

 splošnoizobraževalne predmete, 

 obvezne strokovne module, 

 izbirne strokovne module, 

 odprti del kurikula. 

Poleg tega mora opraviti:  

 interesne dejavnosti, 

 obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom, 

 poklicno maturo. 

 

Poklicna matura obsega: 

 

Obvezni del:                                                               Izbirni del: 

pisni in ustni izpit iz slovenščine,                  pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike, 

pisni in ustni izpit iz elektrotehnike               izdelek oziroma storitev in zagovor. 
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Izvedbeni predmetnik za program ELEKTROTEHNIK - PTI 

 

  

        Predmet Kratica   

1. 

letnik 2. letnik 

    

 

  

 a.) splošnoizobraževalni predmeti               

   P1 slovenščina SLO obvezno x x 

   P2 matematika MAT obvezno x x 

   P3 tuji jezik  - angleščina ANG obvezno x x 

                       - nemščina                              NEM obvezno     

   P4 umetnost     UME obvezno x   

   P5 zgodovina ZGO obvezno x   

   P6 geografija GEO obvezno x   

   P7 sociologija  (i) SOC izbirno   x 

   P8 psihologija  (i) PSI izbirno     

   P9 fizika FIZ obvezno x   

   P10 kemija KEM obvezno x   

   P11 informatika INF obvezno x   

   P12 športna vzgoja ŠVZ obvezno - - 

 b.) strokovnoteoretični predmeti       

   M1 podjetništvo s poslovnim sporazumevanjem              PPS obvezno   x 

   M2 programirljive naprave PRN obvezno x   

   M3 uporaba električnih vezij in naprav UVN obvezno   x 

   M12 prenos in zapis informacij  (i)                 PZI izbirno   x 

   M10 uporaba mikroprocesorskih naprav  (i)                UMN izbirno x   

   M9 regulacije v avtomatiziranih postrojih  (i) RAP izbirno   x 

 c.) praktično izobraževanje pri delodajalcu       

   praktično usposabljanje z delom PUD   x   

 d.) interesne dejavnosti       

   interesne dejavnosti IND   x x 

e.) odprti del kurikula       

   OK1 elektrotehnika ELE   x   

   OK2 praktično programiranje PRG     x 

Kreditne točke      120 KT 

 

Predavanja potekajo v prostorih Šolskega centra Novo mesto od ponedeljka do petka v popoldanskem času s 

pričetkom ob 16. uri. Organizirana bodo tako, da hkrati poteka več predmetov. Ko se  obseg ur enega predmeta 

izteče, ga nadomesti nov predmet.  Po koncu predavanj sledi izpit. Prvi izpitni rok  je določen s koledarjem 

izobraževanja odraslih, praviloma 7 dni po končanih predavanjih ali konzultacijah. Naslednji rok se razpiše 14 

dni po prvem izpitnem roku. V šolnino sta všteta dva izpitna roka, za vsak naslednji poizkus opravljanja 

predmetnega izpita  se mora udeleženec izobraževanja predhodno prijaviti ter poravnati stroške izpita v skladu s 

Cenikom storitev Šolskega centra Novo mesto. 
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14.4 ELEKTROTEHNIK - SSI 

 

VPISNI POGOJI 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal: 

 osnovnošolsko izobraževanje ali  

 nižje poklicno  izobraževanje ali enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih.  

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA 

Izobraževanje traja do 4 leta.  Izobraževalni  program je  ovrednoten z 240  kreditnimi  točkami (KT). 

 

Pogoji za dokončanje  

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec izobraževanja odraslih 

uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami: 

 splošnoizobraževalne predmete, 

 obvezne strokovne module, 

 izbirne strokovne module, 

 odprti del kurikula. 

Poleg tega mora opraviti:  

 interesne dejavnosti, 

 obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom, 

 poklicno maturo. 

 

Poklicna matura obsega: 

 

Obvezni del:                                                               Izbirni del: 

pisni in ustni izpit iz slovenščine,                  pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike, 

pisni in ustni izpit iz elektrotehnike               izdelek oziroma storitev in zagovor. 
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Izvedbeni predmetnik za program ELEKTROTEHNIK - SSI 
 

 

        Predmet Kratica 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

        

 a.) splošnoizobraževalni predmeti               

   P1 slovenščina SLO x x x x 

   P2 matematika MAT x x x x 

   P3 tuji jezik  - angleščina ANG x x x x 

                       - nemščina                              NEM         

   P4 umetnost UME x       

   P5 zgodovina ZGO   x     

   P6 geografija GEO x       

   P7 sociologija  (i) SOC       x 

   P8 psihologija  (i) PSI       0 

   P9 fizika FIZ   x x   

   P10 kemija KEM x       

   P11športna vzgoja                       ŠVZ - - - - 

 b.) strokovnoteoretični predmeti       

   M1 informatika s tehniškim komuniciranjem          ITK x       

   M2 uporaba IKT pri poslovanju UIKTP   x     

   M3 upravljanje s programirljivimi napravami UPN   x     

   M4 izdelava osnovnih vezij IOV x       

   M5 načrtovanje in priklopi električnih naprav NPN     x   

   M6 izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij EKI   x     

   M9 uporaba regulacij (i) URE       x 

   M13 uporaba mikroprocesorskih naprav (i) UMN     x   

   M16 načrtovanje avtomatiziranih postrojev (i) NAP       x 

   M20 zajemanje in obdelava procesnih veličin (i) ZPV     x   

   M14 prenos in zapis informacij (i) PZI       x 

c.) praktično izobraževanje pri delodajalcu       

   delovna praksa PUD   x x   

 d.) interesne dejavnosti       

   interesne dejavnosti IND x x x x 

e.) odprti del kurikula       

   OK1 osnove elektrotehnike OET x x     

   OK2 izdelava multimedijskih predstavitev IMP x       

   OK3 praktično programiranje PRG     x x 

   OK4 elektromotorni pogoni EMP       x 

   OK5 projektiranje električnih inštalacij PEI     x   

   OK6 uporabna matematika UMAT       x 

Kreditne točke      240 KT 

 

Predavanja potekajo v prostorih Šolskega centra Novo mesto od ponedeljka do petka v popoldanskem času s 

pričetkom ob 16. uri. Organizirana bodo tako, da hkrati poteka več predmetov. Ko se  obseg ur enega predmeta 

izteče, ga nadomesti nov predmet.  Po koncu predavanj sledi izpit. Prvi izpitni rok  je določen s koledarjem 

izobraževanja odraslih, praviloma 7 dni po končanih predavanjih ali konzultacijah. Naslednji rok se razpiše 14 

dni po prvem izpitnem roku. V šolnino sta všteta dva izpitna roka, za vsak naslednji poizkus opravljanja 

predmetnega izpita  se mora udeleženec izobraževanja predhodno prijaviti ter poravnati stroške izpita v skladu s 

Cenikom storitev Šolskega centra Novo mesto. 
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14.5 ZDRAVSTVENA NEGA - PTI 
 

VPISNI POGOJI 

V izobraževalni program se lahko vpiše kdor je uspešno končal srednje poklicno 

izobraževanje in si pridobil naziv  poklicne izobrazbe: 

 bolničar-negovalec ali 

 pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.  

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA 

Izobraževanje traja dve leti.  Program je  ovrednoten z 120  kreditnimi  točkami (KT). 

 

Pogoji za dokončanje  

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec izobraževanja odraslih 

uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami: 

 splošnoizobraževalne predmete, 

 obvezne strokovne module, 

 izbirne strokovne module, 

 odprti del kurikula. 

Poleg tega mora opraviti:  

 interesne dejavnosti, 

 obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom, 

 poklicno maturo. 

 

Poklicna matura obsega: 

 

Obvezni del:                                                               Izbirni del: 

pisni in ustni izpit iz slovenščine,                  pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike, 

pisni in ustni izpit iz zdravstvene nege          storitev in zagovor. 
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Izvedbeni predmetnik za program ZDRAVSTVENA NEGA - PTI 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predavanja potekajo v prostorih Šolskega centra Novo mesto od ponedeljka do petka v popoldanskem času s 

pričetkom ob 16. uri. Organizirana bodo tako, da hkrati poteka več predmetov. Ko se  obseg ur enega predmeta 

izteče, ga nadomesti nov predmet.  Po koncu predavanj sledi izpit. Prvi izpitni rok  je določen s koledarjem 

izobraževanja odraslih, praviloma 7 dni po končanih predavanjih ali konzultacijah. Naslednji rok se razpiše 14 

dni po prvem izpitnem roku. V šolnino sta všteta dva izpitna roka, za vsak naslednji poizkus opravljanja 

predmetnega izpita  se mora udeleženec izobraževanja predhodno prijaviti ter poravnati stroške izpita v skladu s 

Cenikom storitev Šolskega centra Novo mesto. 

        Predmet Kratica L e t n i k   

    1. letnik 2. letnik 

 a.) splošnoizobraževalni predmeti             

   1. slovenščina SLO x x 

   2. matematika MAT x x 

   3. tuji jezik  - angleščina ANG x x 

                       - nemščina NEM     

   4. umetnost UME   x 

   5. zgodovina ZGO   x 

   6. sociologija  (i) SOC   x 

   7. psihologija PSI   x 

   8. fizika FIZ   x 

   9. kemija KEM x   

 10. biologija BIO x   

 11. informatika INF x   

 12. športna vzgoja ŠVZ - - 

 b.) strokovnoteoretični moduli     

13. zdravstvena nega pacienta ZNP x x 

14. anatomija in fiziologija ANF x   

15. zdravstvena nega otroka in mladostnika ZNO   x 

16. zdravstvena nega v geriatrični dejavnosti ZNG   x 

 c.) praktično izobraževanje v šoli     

17.  praksa iz zdravstvena nega pacienta ZNPp x   

18. praksa iz zdr. nega otroka in mladostnika ZNOp x   

19. praksa iz zdr. nega v geriatrični dejavnosti ZNGp   x 

 č.) praktično usposabljanje z delom     

20. prak.  uspos. z delom pri delodajalcu PUD x x 

 d.) interesne dejavnosti     

21. interesne dejavnosti IND x x 

e.) odprti del kurikula     

22. zdravstvena terminologija ZTM x   

23. specialna zdravstvena nega SZN   x 

24. prva pomoč in nujna medicinska pomoč NMP   x 

25. farmakologija FKL x   

26. osnove kliničnih predmetov in patologija OKP x   

Kreditne točke    120 KT 



27 
 

 

14.6 ZDRAVSTVENA NEGA - SSI 
 

VPISNI POGOJI 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:  

 osnovnošolsko izobraževanje ali  

 nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.  

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA 

Izobraževanje traja do štiri leta.  Program je  ovrednoten z 240  kreditnimi  točkami (KT). 

 

Pogoji za dokončanje  

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec izobraževanja odraslih 

uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami: 

 splošnoizobraževalne predmete, 

 obvezne strokovne module, 

 izbirne strokovne module, 

 odprti del kurikula. 

Poleg tega mora opraviti:  

 interesne dejavnosti, 

 obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom, 

 poklicno maturo. 

 

Poklicna matura obsega: 

 

Obvezni del:                                                               Izbirni del: 

pisni in ustni izpit iz slovenščine,                  pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike, 

pisni in ustni izpit iz zdravstvene nege          storitev in zagovor. 
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Izvedbeni predmetnik za program ZDRAVSTVENA NEGA - SSI 

        Predmet Kratica 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

 a.) splošnoizobraževalni predmeti               

   1. slovenščina SLO x x x x 

   2. matematika MAT x x x x 

   3. tuji jezik  - angleščina ANG x x x x 

                       - nemščina                              NEM         

   4. umetnost UME x       

   5. zgodovina ZGO x x     

   6. sociologija  (i) SOC   x     

   7. psihologija   PSI     x   

   8. fizika FIZ x       

   9. kemija KEM x       

10. biologija BIO x       

11. športna vzgoja    ŠVZ - - - - 

 b.) strokovni moduli       

12. zdravstvena nega ZNP x x x x 

13. anatomija in fiziologija ANF x x     

14. varovanje zdravja VZD x x     

15. kakovost v zdravstveni negi KZN   x   x 

16. zdravstvena  nega otroka in mladostnika ZNO     x   

17. zdravstvena  nega v geriatrični dejavnosti ZNG     x x 

 c.) praktični pouk v šoli       

18. praksa iz zdravstvene nege ZNEp x x x x 

19. praksa iz zdravstvene nege otroka in mladostnika ZNOp     x   

20. praksa iz zdravstvene nege v geriatriji ZNGp       x 

 č.) prak. usposabljanje z delom       

21. praktično  usposabljanje  z delom pri delodajalcu PUD     x x 

 d.) interesne dejavnosti       

22. interesne dejavnosti IND x x x x 

e.) odprti del kurikula       

23. informatika  v zdravstveni negi - vaje INF x       

24. osnove  poslovnega bontona -vaje OPB x       

25. razvoj zdravstvene nege RZN   x     

26. zdravstvena terminologija ZTM   x     

27. temeljna strokovna znanja TSZ       x 

28. specialna zdravstvena nega SZN     x   

29. preventiva v zdravstveni  negi PZN       x 

30. osnove kliničnih predmetov OKP     x   

31. farmakologija FKL     x   

32. patologija in patološka fiziologija PPF     x   

Kreditne točke      240 KT 

 
Predavanja potekajo v prostorih Šolskega centra Novo mesto od ponedeljka do petka v popoldanskem času s pričetkom ob 16. uri. 

Organizirana bodo tako, da hkrati poteka več predmetov. Ko se  obseg ur enega predmeta izteče, ga nadomesti nov predmet.  Po koncu 

predavanj sledi izpit. Prvi izpitni rok  je določen s koledarjem izobraževanja odraslih, praviloma 7 dni po končanih predavanjih ali 

konzultacijah. Naslednji rok se razpiše 14 dni po prvem izpitnem roku. V šolnino sta všteta dva izpitna roka, za vsak naslednji poizkus 

opravljanja predmetnega izpita  se mora udeleženec izobraževanja predhodno prijaviti ter poravnati stroške izpita v skladu s Cenikom 

storitev Šolskega centra Novo mesto. 
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14.7 KOZMETIČNI TEHNIK - SSI 
 

VPISNI POGOJI 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal: 

 osnovnošolsko izobraževanje ali  

 nižje poklicno  izobraževanje ali enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih. 

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA 

Izobraževanje traja do štiri leta.  Program je  ovrednoten z 240  kreditnimi  točkami (KT). 

 

Pogoji za dokončanje  

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec izobraževanja odraslih 

uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami: 

 splošnoizobraževalne predmete, 

 obvezne strokovne module, 

 izbirne strokovne module, 

 odprti del kurikula. 

Poleg tega mora opraviti:  

 interesne dejavnosti, 

 obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom, 

 poklicno maturo. 

 

Poklicna matura obsega: 

 

Obvezni del:                                                               Izbirni del: 

pisni in ustni izpit iz slovenščine,                  pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike, 

pisni in ustni izpit iz kozmetike                     storitev in zagovor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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Izvedbeni predmetnik za program KOZMETIČNI TEHNIK - SSI 

        Predmet Kratica 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

        

 a.) splošnoizobraževalni predmeti               

   1. slovenščina SLO x x x x 

   2. matematika MAT x x x x 

   3. tuji jezik  - angleščina ANG x x x x 

                       - nemščina NEM         

   4. umetnost UME x       

   5. zgodovina ZGO x x     

   6. geografija  GEO     x   

   7. psihologija  ali sociologija PSI/SOC     x   

   8. fizika FIZ x       

   9. kemija KEM x       

10. biologija BIO x       

11. športna vzgoja ŠVZ - - - - 

 b.) strokovnoteoretični predmeti       

12. somatologija SOM x x     

13. koža in bolezni kože KBK   x     

14. varovanje zdravja VAZ x   x   

15. splošna kozmetologija SKO x x     

16. kozmetični  izdelki KOI   x     

17. kozmetična nega obraza KNO   x x   

18. kozmetična nega telesa KNT     x x 

19. podjetništvo POD     x x 

20. ličenje LIČ       x 

 č.) prak. uspos. pri delodajalcu       

21. prak. uspos. z delom PUD   x x x 

 d.) interesne dejavnosti       

22. interesne dejavnosti IND x x x x 

e.) odprti del kurikula       

23. manikira MAN     x   

24. masaža - vaje MAS     x   

25. pedikura - vaje PED       x 

26. limfna drenaža - vaje LMD       x 

28. estetika EST x       

29. kultura obnašanja - vaje KOB x       

30. kozmetika KZT   x     

31. tuji jezik II TJZ       x 

Kreditne točke      240 KT 

 
Predavanja potekajo v prostorih Šolskega centra Novo mesto od ponedeljka do petka v popoldanskem času s 

pričetkom ob 16. uri. Organizirana bodo tako, da hkrati poteka več predmetov. Ko se  obseg ur enega predmeta 

izteče, ga nadomesti nov predmet.  Po koncu predavanj sledi izpit. Prvi izpitni rok  je določen s koledarjem 

izobraževanja odraslih, praviloma 7 dni po končanih predavanjih ali konzultacijah. Naslednji rok se razpiše 14 

dni po prvem izpitnem roku. V šolnino sta všteta dva izpitna roka, za vsak naslednji poizkus opravljanja 

predmetnega izpita  se mora udeleženec izobraževanja predhodno prijaviti ter poravnati stroške izpita v skladu s 

Cenikom storitev Šolskega centra Novo mesto. 
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14.8 PREDŠOLSKA VZGOJA - SSI 
 

VPISNI POGOJI 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:  

 osnovnošolsko izobraževanje ali  

 nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.  

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA 

Izobraževanje traja do štiri leta.  Program je  ovrednoten z 240  kreditnimi  točkami (KT). 

 

Pogoji za dokončanje  

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec izobraževanja odraslih 

uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami: 

 splošnoizobraževalne predmete, 

 obvezne strokovne module, 

 izbirne strokovne module, 

 odprti del kurikula. 

Poleg tega mora opraviti:  

 interesne dejavnosti, 

 obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom, 

 poklicno maturo. 

 

Poklicna matura obsega: 

 

Obvezni del:                                                               Izbirni del: 

pisni in ustni izpit iz slovenščine,                          pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike, 

pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskih otrok      izpitni nastop in zagovor. 
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Izvedbeni predmetnik za program PREDŠOLSKA VZGOJA - SSI 

 

        Predmet Kratica   Letnik 

 - 

število 

ur   

    1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

 a.) splošnoizobraževalni predmeti               

   1. slovenščina SLO x x x x 

   2. matematika MAT x x x x 

   3. tuji jezik  - angleščina ANG x x x x 

                          - nemščina                              NEM         

   4. umetnost (1. in 2. sklop) UME x       

   5. zgodovina ZGO x x     

   6.geografija  GEO x x     

   7.sociologija  SOC   x     

   8. psihologija   PSI   x     

   9. fizika FIZ x       

10. kemija KEM x       

11. biologija BIO x x     

12. športna vzgoja    ŠVZ - - - - 

 b.) strokovni moduli       

12. veščine sporazumevanja VSP     x x 

13. ped. in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju PPP     x x 

14. razvoj in učenje predšolskega otroka RUP     x x 

15. varno in zdravo okolje VZO x   x   

16. kurikulum oddelka v vrtcu KOV x x x x 

17. igre za otroke IGO   x x   

18. ustvarjalno izražanje USI x x x x 

19. matematika za otroke MAO     x x 

20. jezikovno izražanje otrok JIO   x x   

21. naravoslovje za otroke NAR     x x 

22. družboslovje za otroke DRU     x x 

23. informativno komunikacijska tehnologija IKT x       

24. šport za otroke ŠPO     x x 

 c.) praktični pouk v šoli       

25. praktični pouk (se razporedi k str. modulom) PRA x x x x 

 č.) praktično usposabljanje z delom       

26. praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu DEP x x x x 

 d.) interesne dejavnosti       

27. interesne dejavnosti IND x x x x 

e.) odprti del kurikula       

28. glasba ( 3. sklop iz UME) GL x       

29. hospitacije HOS     x x 

30. ustvarjanje v tekstilu UST   x     

31. instrument INS     x   

Kreditne točke      240 KT 

 
Predavanja potekajo v prostorih Šolskega centra Novo mesto od ponedeljka do petka v popoldanskem času s 

pričetkom ob 16. uri. Organizirana bodo tako, da hkrati poteka več predmetov. Ko se  obseg ur enega predmeta 

izteče, ga nadomesti nov predmet.  Po koncu predavanj sledi izpit. Prvi izpitni rok je določen s koledarjem 

izobraževanja odraslih, praviloma 7 dni po končanih predavanjih ali konzultacijah. Naslednji rok se razpiše 14 

dni po prvem izpitnem roku. V šolnino sta všteta dva izpitna roka, za vsak naslednji poizkus opravljanja 

predmetnega izpita  se mora udeleženec izobraževanja predhodno prijaviti ter poravnati stroške izpita v skladu s 

Cenikom storitev Šolskega centra Novo mesto  
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14.9 TEHNIK RAČUNALNIŠTVA - PTI 
 

VPISNI POGOJI 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednje poklicno 

izobraževanje in si pridobil enega od naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: 

 elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, računalnikar,  mehatronik 

operater, avtoserviser, avtomehanik ali 

 pridobil drugi naziv srednje poklicne izobrazbe in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj 

na področju računalništva ali  

 pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.  

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA 

Izobraževanje traja dve leti.  Program je  ovrednoten z 120  kreditnimi  točkami (KT). 

 

Pogoji za dokončanje  

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec izobraževanja odraslih 

uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami: 

 splošnoizobraževalne predmete, 

 obvezne strokovne module, 

 izbirne strokovne module, 

 odprti del kurikula. 

Poleg tega mora opraviti:  

 interesne dejavnosti, 

 obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom, 

 poklicno maturo. 

 

Poklicna matura obsega: 

 

Obvezni del:                                                               Izbirni del: 

pisni in ustni izpit iz slovenščine,                  pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike, 

pisni in ustni izpit iz računalništva                izdelek oziroma storitev in zagovor. 
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Izvedbeni predmetnik za program TEHNIK RAČUNALNIŠTVA 

- PTI 

 
        Predmet Kratica   

1. 

letnik 2. letnik 

    

 

  

 a.) splošnoizobraževalni predmeti               

   P1 slovenščina SLO obvezno x x 

   P2 matematika MAT obvezno x x 

   P3 tuji jezik  - angleščina ANG obvezno x x 

                       - nemščina                              NEM obvezno     

   P4 umetnost     UME obvezno x   

   P5 zgodovina ZGO obvezno x   

   P6 geografija GEO obvezno x   

   P7 sociologija  (i) SOC izbirno   x 

   P8 psihologija  (i) PSI izbirno     

   P9 fizika FIZ obvezno x   

   P10 kemija KEM obvezno x   

   P11 informatika INF obvezno x   

   P12 športna vzgoja ŠVZ obvezno - - 

 b.) strokovnoteoretični predmeti       

   M1 razvoj spletnih aplikacij              RSA obvezno   x 

   M2 vzpostavitev omrežnih servisov VOS obvezno x   

   M3 oprema za multimedijsko tehniko (i)                 OMT izbirno x   

   M4 upravljanje IK sistemov (i)                UIKS izbirno 

 

 x 

   M5 napredna uporaba podatkovnih baz (i)                NUPB izbirno  x 

 c.) praktično izobraževanje pri delodajalcu       

   praktično usposabljanje z delom PUD   x   

 d.) interesne dejavnosti       

   interesne dejavnosti IND   x x 

e.) odprti del kurikula       

   OK1 računalništvo 1 RAČ1   x   

   OK2 računalništvo 2 RAČ2     x 

   OK3 računalništvo 3 RAČ3   x 

Kreditne točke      120 KT 

 

Predavanja potekajo v prostorih Šolskega centra Novo mesto od ponedeljka do petka v popoldanskem času s 

pričetkom ob 16. uri. Organizirana bodo tako, da hkrati poteka več predmetov. Ko se  obseg ur enega predmeta 

izteče, ga nadomesti nov predmet.  Po koncu predavanj sledi izpit. Prvi izpitni rok  je določen s koledarjem 

izobraževanja odraslih, praviloma 7 dni po končanih predavanjih ali konzultacijah. Naslednji rok se razpiše 14 

dni po prvem izpitnem roku. V šolnino sta všteta dva izpitna roka, za vsak naslednji poizkus opravljanja 

predmetnega izpita  se mora udeleženec izobraževanja predhodno prijaviti ter poravnati stroške izpita v skladu s 

Cenikom storitev Šolskega centra Novo mesto. 
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14.10 TEHNIK RAČUNALNIŠTVA - SSI 
 

VPISNI POGOJI 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:  

 osnovnošolsko izobraževanje ali  

 nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih. 

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA 

Izobraževanje traja do štiri leta.  Program je  ovrednoten z 240  kreditnimi  točkami (KT). 

 

Pogoji za dokončanje  

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec izobraževanja odraslih 

uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami: 

 splošnoizobraževalne predmete, 

 obvezne strokovne module, 

 izbirne strokovne module, 

 odprti del kurikula. 

Poleg tega mora opraviti:  

 interesne dejavnosti, 

 obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom, 

 poklicno maturo. 

 

Poklicna matura obsega: 

 

Obvezni del:                                                               Izbirni del: 

pisni in ustni izpit iz slovenščine,                          pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike, 

pisni in ustni izpit iz računalništva                        izdelek oziroma storitev  in zagovor. 
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Izvedbeni predmetnik za program TEHNIK RAČUNALNIŠTVA - SSI 

 

        Predmet Kratica 1. letnik 2. letnik 

3. 

letnik 4. letnik 

        

 a.) splošnoizobraževalni predmeti               

   P1 slovenščina SLO x x x x 

   P2 matematika MAT x x x x 

   P3 tuji jezik  - angleščina ANG x x x x 

                       - nemščina                              NEM         

   P4 umetnost UME x       

   P5 zgodovina ZGO   x     

   P6 geografija GEO x       

   P7 sociologija  (i) SOC       x 

   P8 psihologija  (i) PSI       x 

   P9 fizika FIZ   x x   

   P10 kemija KEM x       

   P11športna vzgoja                       ŠVZ - - - - 

 b.) strokovnoteoretični predmeti       

   M1 informatika s tehniškim komuniciranjem          ITK x       

   M2 uporaba IKT pri poslovanju UIKTP   x     

   M3 upravljanje s programirljivimi napravami UPN   x     

   M4 vzdrževanje informacijske strojne opreme VSO     x x 

   M5 vzdrževanje informacijske programske opreme VPO x       

   M6 izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij EKI   x     

   M7 vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov VOS     x   

   M8 načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij NSA     x x 

   M9 načrtovanje in postavitev podatkovnih baz NPB     x   

   M10 oprema za multimedijsko tehniko (i) OMT       x 

   M11 upravljanje IK sistemov (i) UIKS       x 

   M12 upravljanje z informacijsko programsko opremo 

(i) UIPO     x   

c.) praktično izobraževanje pri delodajalcu       

   delovna praksa PUD   x x   

 d.) interesne dejavnosti       

   interesne dejavnosti IND x x x x 

e.) odprti del kurikula       

   OK1 elektrotehnika ELE x       

   OK2 izdelava multimedijskih predstavitev IMP x       

   OK3 uporaba mikrokontrolerjev UMK   x     

   OK4 robotika ROB     x   

   OK5 uporabna matematika UMAT       x 

   OK6 računalništvo RAČ       x 

Kreditne točke      240 KT 

 
Predavanja potekajo v prostorih Šolskega centra Novo mesto od ponedeljka do petka v popoldanskem času s 

pričetkom ob 16. uri. Organizirana bodo tako, da hkrati poteka več predmetov. Ko se obseg ur enega predmeta 

izteče, ga nadomesti nov predmet.  Po koncu predavanj sledi izpit. Prvi izpitni rok je določen s koledarjem 

izobraževanja odraslih, praviloma 7 dni po končanih predavanjih ali konzultacijah. Naslednji rok se razpiše 14 

dni po prvem izpitnem roku. V šolnino sta všteta dva izpitna roka, za vsak naslednji poizkus opravljanja 

predmetnega izpita  se mora udeleženec izobraževanja predhodno prijaviti ter poravnati stroške izpita v skladu s 

Cenikom storitev Šolskega centra Novo mesto. 

 



37 
 

 
14.11 FARMACEVTSKI TEHNIK - SSI 
 

VPISNI POGOJI 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:  

 osnovnošolsko izobraževanje ali  

 nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih. 

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA 

Izobraževanje traja do štiri leta.  Program je  ovrednoten z 240  kreditnimi  točkami (KT). 

 

Pogoji za dokončanje  

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec izobraževanja odraslih 

uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami: 

 splošnoizobraževalne predmete, 

 obvezne strokovne module, 

 izbirne strokovne module, 

 odprti del kurikula. 

Poleg tega mora opraviti:  

 interesne dejavnosti, 

 obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom, 

 poklicno maturo. 

 

 

Poklicna matura obsega: 

 

Obvezni del:                                                               Izbirni del: 

pisni in ustni izpit iz slovenščine,                          pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike, 

pisni in ustni izpit iz farmacije                               izdelek in zagovor. 
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Izvedbeni predmetnik za program FARMACEVTSKI TEHNIK - SSI 

 

        Predmet Kratica 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

        

 a.) splošnoizobraževalni predmeti               

   P1 slovenščina SLO x x x x 

   P2 tuji jezik  - angleščina ANG x x x x 

                       - nemščina NEM         

   P3 matematika MAT x x x x 

   P4 umetnost UME x       

   P5 zgodovina ZGO x x     

   P6 geografija  (i) GEO       x 

   P7 psihologija  (i) PSI     x   

   P8 sociologija  (i) SOC       x 

   P9 fizika FIZ   x x   

   P10 kemija KEM x x     

   P11 biologija BIO x       

   P12 športna vzgoja ŠVZ - - - - 

 b.) strokovnoteoretični predmeti       

   M01 zdravstvena vzgoja ZDV x       

   M02 anatomija in fiziologija ANF   x     

   M03 mikrobiologija in epidemiologija MBE   x     

   M04 laboratorijsko delo v farmaciji - teorija LDF x       

   M04 laboratorijsko delo v farmaciji - vaje LDFv x       

   M05 zdravila - teorija ZDR   x x x 

   M05 zdravila - vaje ZDRv     x x 

   M06 oblikovanje zdravil - teorija OZD   x x x 

   M06 oblikovanje zdravil - vaje OZDv     x x 

   M07 analiza zdravil - teorija AZD     x x 

   M07 analiza zdravil - vaje AZDv     x x 

   M08 rastlinske droge in naravne spojine - teorija RDN x x x   

   M08 rastlinske droge in naravne spojine - vaje RDNv   x x   

   M11 izdajanje izdelkov v lekarni in specializirani prodajalni (i) IIL       x 

 c.) praktično izobraževanje v šoli       

   praktični pouk PRA x x x x 

 č.) praktično izobraževanje pri delodajalcu       

   praktično usposabljanje z delom PRA     x x 

 d.) interesne dejavnosti       

   interesne dejavnosti IND x x x x 

e.) odprti del kurikula       

   OK1 informatika INF x       

   OK2 biologija za farmacevte BIF     x   

   OK3 kemija za farmaceevte KEF     x   

   OK4 podjetništvo POD     x   

   OK5 farmacija FAR     x x 

   OK6 drugi tuji jezik TJ II.   x     

Kreditne točke      240 KT 

 

Predavanja potekajo v prostorih Šolskega centra Novo mesto od ponedeljka do petka v popoldanskem času s 

pričetkom ob 15. uri. Organizirana bodo tako, da hkrati poteka več predmetov. Ko se  obseg ur enega predmeta 

izteče, ga nadomesti nov predmet.  Po koncu predavanj sledi izpit. Prvi izpitni rok  je določen s koledarjem 

izobraževanja odraslih, praviloma 7 dni po končanih predavanjih ali konzultacijah. Naslednji rok se razpiše 14 

dni po prvem izpitnem roku. V šolnino sta všteta dva izpitna roka, za vsak naslednji poizkus opravljanja 

predmetnega izpita  se mora udeleženec izobraževanja predhodno prijaviti ter poravnati stroške izpita v skladu s 

Cenikom storitev Šolskega centra Novo mesto.  
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14.12 KEMIJSKI TEHNIK – SSI 
 

VPISNI POGOJI 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal: 

 osnovnošolsko izobraževanje ali 

 nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih. 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA 

Izobraževanje traja do štiri leta.  Program je ovrednoten z 240  kreditnimi  točkami (KT). 

POGOJI ZA DOKONČANJE 

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s 

pozitivnimi ocenami: 

 splošnoizobraževalne predmete, 

 obvezne strokovne module, 

 izbirne strokovne module, 

 odprti del kurikula. 

Poleg tega mora opraviti: 

 interesne dejavnosti, 

 obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom, 

 poklicno maturo. 

Poklicna matura obsega: 

Obvezni del: 

 pisni in ustni izpit iz slovenščine, 

 pisni in ustni izpit iz kemije. 

Izbirni del: 

 pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike, 

 izdelek oziroma storitev in zagovor. 
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Izvedbeni predmetnik za program KEMIJSKI TEHNIK - SSI 

  

        Predmet Kratica   

1. 

letnik 

2. 

letnik 

3. 

letnik 4. letnik 

    

 

ur ur ur ur 

 a.) splošnoizobraževalni predmeti                 

  P1. slovenščina SLO obvezno x x x x 

  P2. matematika MAT obvezno x x x x 

  P3. tuji jezik  - angleščina ANG obvezno x x x x 

                       - nemščina NEM obvezno      

   P4. umetnost UME obvezno x    

   P5. zgodovina ZGO obvezno x x     

   P6. geografija  (i) GEO izbirno   0   

   P7. sociologija  (i) SOC izbirno   x   

   P8. psihologija  (i) PSI izbirno  x     

   P9. fizika FIZ obvezno x x     

   P11. biologija BIO obvezno x      

   P12. športna vzgoja ŠVZ   - - - - 

 b.) strokovnoteoretični predmeti         

   M1. splošna in anorganska kemija SAK obvezno x x   

   M2. fizikalna kemija FIK obvezno   x x 

   M3. organska kemija - teorija OKE obvezno   x x 

   M3. organska kemija - vaje OKEv obvezno   x  

   M4. kemijsko računstvo KER obvezno x x   

   M5. laboratorijska in analizna tehnika - teorija LAT obvezno x x x  

   M5. laboratorijska in analizna tehnika - vaje LATv obvezno x x x  

   M6. kemijska tehnika - teorija KET obvezno  x x  

   M6. kemijska tehnika - vaje KETv obvezno  x x  

   M7. tehniško varstvo okolja TVO obvezno    x 

   M8. kemijska informatika KIN obvezno   x  

   M9. podjetništvo in trženje POT obvezno   x  

   M10. materiali MTR obvezno   x  

   M11. analizna kemija (i) ANK izbirno     

   M12. polimerni materiali in tehnologije (i) PMT izbirno     

   M13. kemijski tehnološki procesi (i) - teorija KTP izbirno    x 

   M13. kemijski tehnološki procesi (i)- vaje KTPv izbirno    x 

   M14. papirniška tehnologija (i) PTE izbirno     

   M15. upravljanje naprav in procesov v industriji (i) UNP izbirno       x 

 c.) praktično izobraževanje v šoli         

   praktični pouk * PRA   x x x x 

 č.) praktično izobraževanje pri delodajalcu     0   0 

   praktično usposabljanje z delom PRA     x x   

 d.) interesne dejavnosti     0 0 0 0 

26. interesne dejavnosti IND   0 0 0 0 

e.) odprti del kurikula         

   OK1. informatika INF   x     

   OK2. zdravstvena vzgoja ZVZ   x     

   OK3. biotehnologija BTH   x x    

   OK4. strokovna dokumentacija in logistika SDL     x   

   OK5. drugi tuji jezik TJ II.    x    

   OK6. kemija v okolju KVO         x 

Kreditne točke   240 KT  

Predavanja potekajo v prostorih Šolskega centra Novo mesto od ponedeljka do petka v popoldanskem času s pričetkom ob 15. uri. 

Organizirana bodo tako, da hkrati poteka več predmetov. Ko se  obseg ur enega predmeta izteče, ga nadomesti nov predmet.  Po 

koncu predavanj sledi izpit. Prvi izpitni rok  je določen s koledarjem izobraževanja odraslih, praviloma 7 dni po končanih 

predavanjih ali konzultacijah. Naslednji rok se razpiše 14 dni po prvem izpitnem roku. V šolnino sta všteta dva izpitna roka, za 

vsak naslednji poizkus opravljanja predmetnega izpita  se mora udeleženec izobraževanja predhodno prijaviti ter poravnati stroške 

izpita v skladu s Cenikom storitev Šolskega centra Novo mesto. 
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14.13 LOGISTIČNI TEHNIK – SSI 
 

 

VPISNI POGOJI 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:  

 osnovnošolsko izobraževanje ali  

 nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.  

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA 

Izobraževanje traja do štiri leta.  Program je  ovrednoten z 240  kreditnimi  točkami (KT). 

 

Pogoji za dokončanje  

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec izobraževanja odraslih 

uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami: 

 splošnoizobraževalne predmete, 

 obvezne strokovne module, 

 izbirne strokovne module, 

 odprti del kurikula. 

Poleg tega mora opraviti:  

 interesne dejavnosti, 

 obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom, 

 poklicno maturo. 

 

 

Poklicna matura obsega: 

 

Obvezni del:                                                               Izbirni del: 

pisni in ustni izpit iz slovenščine,                          pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike, 

pisni in ustni izpit iz logistike                               izdelek oziroma storitev in zagovor. 
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Izvedbeni predmetnik za program  LOGISTIČNI TEHNIK – SSI 

 

       Predmet Kratica 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

  
 

    

 a.) splošnoizobraževalni predmeti               

   1. slovenščina SLO x x x x 

   2. matematika MAT x x x x 

   3. tuji jezik  I ANG x x x x 

   4. tuji jezik II NEM   x x x 

   5. umetnost UME x       

   6. zgodovina ZGO x x     

   7. geografija GEO     x   

   8. sociologija  (i) SOC         

   9. psihologija  (i) PSI       x 

   10. fizika FIZ x x     

   11. kemija KEM x -     

 12. športna vzgoja    ŠVZ - - - - 

 b.) strokovnoteoretični predmeti       

  13. tehnologija blagovnih tokov TBT x x     

  14. tehnologija komuniciranja TKO x x     

  15. podjetništvo in gospodarsko poslovanje PGP     x x 

  16. transportna sredstva TSR x x x   

  17. logistika tovornih tokov LTT x x x x 

  18. mednarodna blagovna menjava MBM     x x 

 c.) praktično izobraževanje v šoli       

23. praktični pouk * PRA x x x x 

 č.) praktično usposabljanje z delom       

24. praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu DEP   x x   

 d.) interesne dejavnosti       

25. interesne dejavnosti IND x x x x 

e.) odprti del kurikula       

26. organizacija cestnega prometa OCP   x x   

27. kalkulacije v logistiki KAL   x x   

28. teorija vožnje PRI       x 

29. cestnoprometno pravo CPP       x 

Kreditne točke      240 KT 

 
Predavanja potekajo v prostorih Šolskega centra Novo mesto od ponedeljka do petka v popoldanskem času s 

pričetkom ob 16. uri. Organizirana bodo tako, da hkrati poteka več predmetov. Ko se obseg ur enega predmeta 

izteče, ga nadomesti nov predmet.  Po koncu predavanj sledi izpit. Prvi izpitni rok je določen s koledarjem 

izobraževanja odraslih, praviloma 7 dni po končanih predavanjih ali konzultacijah. Naslednji rok se razpiše 14 

dni po prvem izpitnem roku. V šolnino sta všteta dva izpitna roka, za vsak naslednji poizkus opravljanja 

predmetnega izpita  se mora udeleženec izobraževanja predhodno prijaviti ter poravnati stroške izpita v skladu s 

Cenikom storitev Šolskega centra Novo mesto. 
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14.14 LOGISTIČNI TEHNIK - PTI 
 

VPISNI POGOJI 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je: 

 uspešno končal program srednjega poklicnega izobraževanja  

 pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA 

Izobraževanje traja dve leti.  Program je  ovrednoten z 120  kreditnimi  točkami (KT). 

 

Pogoji za dokončanje  

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec izobraževanja odraslih 

uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami: 

 splošnoizobraževalne predmete, 

 obvezne strokovne module, 

 izbirne strokovne module, 

 odprti del kurikula. 

Poleg tega mora opraviti:  

 interesne dejavnosti, 

 obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom, 

 poklicno maturo. 

 

Poklicna matura obsega: 

 

Obvezni del:                                                               Izbirni del: 

pisni in ustni izpit iz slovenščine,                          pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike, 

pisni in ustni izpit iz logistike                               izdelek oziroma storitev in zagovor 
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Izvedbeni predmetnik za program LOGISTIČNI TEHNIK – PTI 
 

        Predmet Kratica 1. letnik 2. letnik 

    ur ur 

 a.) splošnoizobraževalni predmeti             

   1. slovenščina SLO x x 

   2. matematika MAT x x 

   3. tuji jezik  I ANG x x 

   4. tuji jezik II NEM   x 

   5. umetnost UME x   

   6. zgodovina ZGO x   

   7. geografija GEO x   

   8. sociologija  (i) SOC   0 

   9. psihologija  (i) PSI   x 

   10. fizika FIZ x   

   11. kemija KEM x - 

 12. športna vzgoja    ŠVZ - - 

 b.) strokovnoteoretični predmeti     

  13. tehnologija blagovnih tokov TBT x   

  14. tehnologija komuniciranja TKO x   

  15. podjetništvo in gospodarsko poslovanje PGP   x 

  16. transportna sredstva TSR x x 

  17. logistika tovornih tokov LTT x x 

  18. mednarodna blagovna menjava MBM x x 

 c.) praktično izobraževanje v šoli     

23. praktični pouk * PRA x x 

 č.) praktično usposabljanje z delom     

24. praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu DEP   x 

 d.) interesne dejavnosti     

25. interesne dejavnosti IND x x 

e.) odprti del kurikula     

26. organizacija cestnega prometa OCP   x 

27. kalkulacije v logistiki KAL   x 

28. teorija vožnje PRI x   

29. cestnoprometno pravo CPP x   

Kreditne točke    240 KT 

 

Predavanja potekajo v prostorih Šolskega centra Novo mesto od ponedeljka do petka v popoldanskem času s 

pričetkom ob 16. uri. Organizirana bodo tako, da hkrati poteka več predmetov. Ko se obseg ur enega predmeta 

izteče, ga nadomesti nov predmet.  Po koncu predavanj sledi izpit. Prvi izpitni rok je določen s koledarjem 

izobraževanja odraslih, praviloma 7 dni po končanih predavanjih ali konzultacijah. Naslednji rok se razpiše 14 

dni po prvem izpitnem roku. V šolnino sta všteta dva izpitna roka, za vsak naslednji poizkus opravljanja 

predmetnega izpita  se mora udeleženec izobraževanja predhodno prijaviti ter poravnati stroške izpita v skladu s 

Cenikom storitev Šolskega centra Novo mesto. 
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14.15 GRADBENI TEHNIK - SSI 
 

VPISNI POGOJI 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:  

 osnovnošolsko izobraževanje ali  

 nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.  

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA 

Izobraževanje traja do štiri leta.  Program je  ovrednoten z 240  kreditnimi  točkami (KT). 

 

Pogoji za dokončanje  

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec izobraževanja odraslih 

uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami: 

 splošnoizobraževalne predmete, 

 obvezne strokovne module, 

 izbirne strokovne module, 

 odprti del kurikula. 

Poleg tega mora opraviti:  

 interesne dejavnosti, 

 obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom, 

 poklicno maturo. 

 

Poklicna matura obsega: 

 

Obvezni del:                                                               Izbirni del: 

pisni in ustni izpit iz slovenščine,                          pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike, 

pisni in ustni izpit iz graditve objektov                 izdelek  in zagovor. 
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Izvedbeni predmetnik za program GRADBENI TEHNIK - SSI 

 

        Predmet 
  

Kratica 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

        

 a.) splošnoizobraževalni predmeti               
   1. slovenščina      SLO x x x x 

   2. tuji jezik  - angleščina  ANG x x x x 

                       - nemščina                              NEM         

   3. matematika   MAT x x x x 

   4. umetnost   UME x       

   5. zgodovina   ZGO x x     

   6. geografija   GEO x       

   7. sociologija  (i) SOC       x 

   7. psihologija  (i) PSI       x 

   8. fizika    FIZ x x     

   9. kemija    KEM x       

 10. športna vzgoja                       ŠVZ - - - - 

 b.) strokovnoteoretični predmeti       

11. stavbarstvo                   STA x x x   

12. gradbeni inženirski objekti    GIO   x x x 

13. gradbena mehanika    GME   x x x 

14. kalkulacije                       KAL   x x   

15. geodezija v gradbeništvu                     GED     x   

16. osnove projektiranja                     OPR x x x   

17. projektiranje stavb                     PRS       x 

19. priprava in vodenje gradbenih del (i) PVG       x 

 c.) praktično izobraževanje v šoli       

21. praktični pouk PRA x x x x 

 č.) praktično izobraževanje pri delodajalcu       

22. delovna praksa PRA   x x   

 d.) interesne dejavnosti       

23. interesne dejavnosti IND x x x x 

e.) odprti del kurikula       

24. poslovanje in organizacija PIO   x x   

25. mehanika MEH     x x 

26. Nizkoenergijska in lesena gradnja NLG     x x 

27. 3D modeliranje stavb TDM       x 

28. matematika v gradbeništvu MVG       x 

29. železnice in mostovi ZEM       x 

Kreditne točke      240 KT 
 

Predavanja potekajo v prostorih Šolskega centra Novo mesto od ponedeljka do petka v popoldanskem času s 

pričetkom ob 16. uri. Organizirana bodo tako, da hkrati poteka več predmetov. Ko se obseg ur enega predmeta 

izteče, ga nadomesti nov predmet.  Po koncu predavanj sledi izpit. Prvi izpitni rok je določen s koledarjem 

izobraževanja odraslih, praviloma 7 dni po končanih predavanjih ali konzultacijah. Naslednji rok se razpiše 14 

dni po prvem izpitnem roku. V šolnino sta všteta dva izpitna roka, za vsak naslednji poizkus opravljanja 

predmetnega izpita  se mora udeleženec izobraževanja predhodno prijaviti ter poravnati stroške izpita v skladu s 

Cenikom storitev Šolskega centra Novo mesto. 
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14.16 GRADBENI TEHNIK - PTI 
 

VPISNI POGOJI 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je: 

 uspešno končal program srednjega poklicnega izobraževanja  

 pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA 

Izobraževanje traja dve leti.  Program je  ovrednoten z 120  kreditnimi  točkami (KT). 

 

Pogoji za dokončanje  

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec izobraževanja odraslih 

uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami: 

 splošnoizobraževalne predmete, 

 obvezne strokovne module, 

 izbirne strokovne module, 

 odprti del kurikula. 

Poleg tega mora opraviti:  

 interesne dejavnosti, 

 obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom, 

 poklicno maturo. 

 

Poklicna matura obsega: 

 

Obvezni del:                                                               Izbirni del: 

pisni in ustni izpit iz slovenščine,                          pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike, 

pisni in ustni izpit iz graditve objektov                 izdelek  in zagovor. 
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Izvedbeni predmetnik za GRADBENI TEHNIK - PTI 

 

        Predmet Kratica 1. letnik 2. letnik 

    

   a.) splošnoizobraževalni predmeti             

   1. slovenščina      SLO x x 

   2. tuji jezik  - angleščina  ANG x x 

                       - nemščina                              NEM     

   3. matematika  MAT x x 

   4. umetnost    UME x   

   5. zgodovina     ZGO x   

   6. geografija   GEO x   

   7. sociologija  (i) SOC   x 

   7. psihologija  (i) PSI     

   8. fizika   FIZ x   

   9. kemija   KEM x   

 10. športna vzgoja                       ŠVZ - - 

 b.) strokovnoteoretični predmeti     

11. stavbarstvo                     STA x   

12. gradbeni inženirski objekti    GIO x   

13. gradbena mehanika    GME x   

14. kalkulacije                       KIP x   

15. geodezija v gradbeništvu                     GED   x 

16. osnove projektiranja                     OPR   x 

17. projektiranje stavb                      PRS   x 

19. priprava in vodenje gradbenih del (i) PVG   x 

 c.) praktično izobraževanje v šoli     

21. praktični pouk PRA x x 

 č.) praktično usposabljanje z delom     

22. delovna praksa DEP x   

 d.) interesne dejavnosti     

23. interesne dejavnosti IND x x 

e.) odprti del kurikula     

24. poslovanje in organizacija   x   

25. mehanika     x 

26. matematika v gradbeništvu   x   

27. 3D modeliranje stavb     x 

Kreditne točke    120 KT 

 

Predavanja potekajo v prostorih Šolskega centra Novo mesto od ponedeljka do petka v popoldanskem času s 

pričetkom ob 16. uri. Organizirana bodo tako, da hkrati poteka več predmetov. Ko se obseg ur enega predmeta 

izteče, ga nadomesti nov predmet.  Po koncu predavanj sledi izpit. Prvi izpitni rok je določen s koledarjem 

izobraževanja odraslih, praviloma 7 dni po končanih predavanjih ali konzultacijah. Naslednji rok se razpiše 14 

dni po prvem izpitnem roku. V šolnino sta všteta dva izpitna roka, za vsak naslednji poizkus opravljanja 

predmetnega izpita  se mora udeleženec izobraževanja predhodno prijaviti ter poravnati stroške izpita v skladu s 

Cenikom storitev Šolskega centra Novo mesto. 
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14.17 LESARSKI TEHNIK - SSI 
 

VPISNI POGOJI 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:  

 osnovnošolsko izobraževanje ali  

 nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.  

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA 

Izobraževanje traja štiri leta.  Program je  ovrednoten z 240  kreditnimi  točkami (KT). 

 

Pogoji za dokončanje  

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec izobraževanja odraslih 

uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami: 

 splošnoizobraževalne predmete, 

 obvezne strokovne module, 

 izbirne strokovne module, 

 odprti del kurikula. 

Poleg tega mora opraviti:  

 interesne dejavnosti, 

 obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom, 

 poklicno maturo. 

 

Poklicna matura obsega: 

 

Obvezni del:                                                               Izbirni del: 

pisni in ustni izpit iz slovenščine,                          pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike, 

pisni in ustni izpit iz lesarstva                                izdelek  in zagovor. 
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Izvedbeni predmetnik za LESARSKI TEHNIK - SSI 

 

        Predmet Kratica 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

        

 a.) splošnoizobraževalni predmeti               

   1. slovenščina     SLO x x x x 

   2. tuji jezik  - angleščina  ANG x x x x 

                       - nemščina                              NEM         

   3. matematika   MAT x x x x 

   4. umetnost   UME     x   

   5. zgodovina   ZGO x x     

   6. geografija   GEO x       

   7. sociologija  (i) SOC       x 

   7. psihologija  (i) PSI     x    

   8. fizika    FIZ x x     

   9. kemija    KEM   x     

 10. športna vzgoja                       ŠVZ - - - - 

 b.) strokovnoteoretični predmeti       

11. tehnično komuniciranje in uporaba računalnika                     TKR x       

12. les in lastnosti lesa    LEL x       

13. tehnologija obdelave z varstvom pri delu    TOV x       

14. konstruiranje lesnih sklopov                      KLS x       

15. materiali v lesarstvu                     MAL   x     

16. mehanska obdelava lesa                      MOL   x     

17. lesnoobdelovalni strojij                      LOS   x     

18. konstruiranje pohištva                      KOP     x   

19. tehnološki procesi v lesrstvu                      TPL     x   

20. proizvodna tehnika                      PRT     x   

21. podjetje in priprava dela                     PPD     x   

22. projektiranje                      PRO       x 

23. ekonomika proizvodnih procesov (i) EPR       x 

24. opremljanje interierjev (i) OPI       x 

 c.) praktično izobraževanje v šoli       

23. praktični pouk  PRA x x x x 

 č.) praktično usposabljanje z delom       

24. praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu DEP   x x   

 d.) interesne dejavnosti       

25. interesne dejavnosti IND x x x x 

e.) odprti del kurikula OK     

 26. matematika v lesarstvu MVL       x 

 27. računalniško konstruiranje RKO   x     

 28. CNC tehnologija v lesarstvu CNC       x 

 29. žagarstvo in sušenje ŽIS       x 

Kreditne točke      240 KT 

 

Predavanja potekajo v prostorih Šolskega centra Novo mesto od ponedeljka do petka v popoldanskem času s 

pričetkom ob 16. uri. Organizirana bodo tako, da hkrati poteka več predmetov. Ko se obseg ur enega predmeta 

izteče, ga nadomesti nov predmet.  Po koncu predavanj sledi izpit. Prvi izpitni rok je določen s koledarjem 

izobraževanja odraslih, praviloma 7 dni po končanih predavanjih ali konzultacijah. Naslednji rok se razpiše 14 

dni po prvem izpitnem roku. V šolnino sta všteta dva izpitna roka, za vsak naslednji poizkus opravljanja 

predmetnega izpita  se mora udeleženec izobraževanja predhodno prijaviti ter poravnati stroške izpita v skladu s 

Cenikom storitev Šolskega centra Novo mesto.  
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14.18 LESARSKI TEHNIK - PTI 
 

VPISNI POGOJI 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je: 

 uspešno končal program srednjega poklicnega izobraževanja  

 pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA 

Izobraževanje traja dve leti.  Program je  ovrednoten z 120  kreditnimi  točkami (KT). 

 

Pogoji za dokončanje  

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec izobraževanja odraslih 

uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami: 

 splošnoizobraževalne predmete, 

 obvezne strokovne module, 

 izbirne strokovne module, 

 odprti del kurikula. 

Poleg tega mora opraviti:  

 interesne dejavnosti, 

 obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom, 

 poklicno maturo. 

 

 

Poklicna matura obsega: 

 

Obvezni del:                                                               Izbirni del: 

pisni in ustni izpit iz slovenščine,                          pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike, 

pisni in ustni izpit iz lesarstva                                izdelek  in zagovor. 
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Izvedbeni predmetnik za LESARSKI TEHNIK - PTI 

 

        Predmet Kratica 1. letnik 2. letnik 

      

 a.) splošnoizobraževalni predmeti             

   1. slovenščina      SLO x x 

   2. tuji jezik  - angleščina  ANG x x 

                       - nemščina                              NEM     

   3. matematika  MAT x x 

   4. umetnost    UME x   

   5. zgodovina     ZGO x   

   6. geografija   GEO x   

   7. sociologija  (i) SOC   x 

   7. psihologija  (i) PSI     

   8. fizika   FIZ x   

   9. kemija   KEM x   

 10. športna vzgoja                       ŠVZ - - 

 b.) strokovnoteoretični predmeti     

11. tvoriva                     TVO x   

12. tehnologija obdelave lesa    TOL x   

13. konstruiranje lesnih izdelkov    KLI x   

14. stroji za obdelavo lesa    SOL x   

15. podjetje in priprava dela    PPD   x 

16. proizvodna tehnika    PTE   x 

17. projektiranje    PRO   x 

18. ekonomika proizvodnih procesov  (i)                 EPP   x 

19. opremljanje interierjev  (i) OIN   x 

 c.) praktično izobraževanje v šoli     

21. praktični pouk PRA x x 

 č.) praktično usposabljanje z delom     

22. delovna praksa DEP x   

 d.) interesne dejavnosti     

23. interesne dejavnosti IND x x 

e.) odprti del kurikula     

25. matematika v lesarstvu MVL   x 

26. CNC tehnologije v lesarstvu CNC x   

27. žagarstvo in sušenje ŽIS x   

28. restavriranje RES x   

Kreditne točke    120 KT 

 

Predavanja potekajo v prostorih Šolskega centra Novo mesto od ponedeljka do petka v popoldanskem času s 

pričetkom ob 16. uri. Organizirana bodo tako, da hkrati poteka več predmetov. Ko se obseg ur enega predmeta 

izteče, ga nadomesti nov predmet.  Po koncu predavanj sledi izpit. Prvi izpitni rok je določen s koledarjem 

izobraževanja odraslih, praviloma 7 dni po končanih predavanjih ali konzultacijah. Naslednji rok se razpiše 14 

dni po prvem izpitnem roku. V šolnino sta všteta dva izpitna roka, za vsak naslednji poizkus opravljanja 

predmetnega izpita  se mora udeleženec izobraževanja predhodno prijaviti ter poravnati stroške izpita v skladu s 

Cenikom storitev Šolskega centra Novo mesto. 
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14.19 PREDŠOLSKA VZGOJA - PT 
 

VPISNI POGOJI 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:  

 četrti letnik gimnazije ali  

 zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe. 

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA 

Izobraževanje traja eno leto.  Program je  ovrednoten z 60  kreditnimi  točkami (KT). 

 

Pogoji za dokončanje  

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec izobraževanja odraslih 

uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami: 

 obvezne strokovne module, 

 izbirne strokovne module.  

Poleg tega mora opraviti:  

 obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom, 

 poklicno maturo. 

 

 

Poklicna matura obsega: 

 

Obvezni del:                                                               Izbirni del: 

pisni in ustni izpit iz slovenščine,                          pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike, 

pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskih otrok      izpitni nastop  in zagovor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



54 
 

Izvedbeni predmetnik za poklicni tečaj Predšolska vzgoja - PT 

 

  

 B -  Strokovni moduli oznaka   
 1. Komunikacijske veščine VSP x 

 2. Predšolska pedagogika PPP x 

 3. Razvojna psihologija RUP x 

 4. Varnost in zdravje v vrtcu VZO x 

 5. Kurikulum oddelka v vrtcu KOV x 

 6. Likovno, glasbeno in plesno izražanje LGPI x 

 7. Šport skozi igro ŠPO x 

 Skupaj B     

 C -  Praktično izobraževanje pri delodajalcu     
 8. Praktično usposabljanje z delom PUD x 
 Č - Odprti kurikulum     
 9. Instrument INS x 

 10. Ustvarjanje v tekstilu UST x 

 

 

    

 
Kreditne točke   60 KT  

  

Predavanja potekajo v prostorih Šolskega centra Novo mesto od ponedeljka do petka v popoldanskem času s 

pričetkom ob 16. uri. Organizirana bodo tako, da hkrati poteka več predmetov. Ko se obseg ur enega predmeta 

izteče, ga nadomesti nov predmet.  Po koncu predavanj sledi izpit. Prvi izpitni rok je določen s koledarjem 

izobraževanja odraslih, praviloma 7 dni po končanih predavanjih ali konzultacijah. Naslednji rok se razpiše 14 

dni po prvem izpitnem roku. V šolnino sta všteta dva izpitna roka, za vsak naslednji poizkus opravljanja 

predmetnega izpita  se mora udeleženec izobraževanja predhodno prijaviti ter poravnati stroške izpita v skladu s 

Cenikom storitev Šolskega centra Novo mesto. 
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14.20 TEHNIK RAČUNALNIŠTVA - PT 
 

VPISNI POGOJI 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:  

 četrti letnik gimnazije ali  

 zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe. 

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA 

Izobraževanje traja eno leto.  Program je  ovrednoten z 77  kreditnimi  točkami (KT). 

 

Pogoji za dokončanje  

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec izobraževanja odraslih 

uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami: 

 obvezne strokovne module, 

 izbirne strokovne module.  

Poleg tega mora opraviti:  

 obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom, 

 poklicno maturo. 

 

Poklicna matura obsega: 

 

Obvezni del:                                                               Izbirni del: 

pisni in ustni izpit iz slovenščine,                          pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike, 

pisni in ustni izpit iz računalništva                        izdelek oziroma storitev  in zagovor. 
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Izvedbeni predmetnik za poklicni tečaj Tehnik računalništva - PT 

 

   

        Predmet Kratica Skupaj 

    ure 

 b.) strokovnoteoretični predmeti    

   M1 Upravljanje s programirljivimi napravami         UPN x 

   M2 Vzdrževanje informacijske strojne opreme VSO x 

   M3 Vzdrževanje informacijske programske opreme      VPO x 

   M4 Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij EKI x 

   M5 Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov VOS x 

   M6 Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij NSA x 

   M7 Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz NPB x 

   M8 Oprema za multimedijsko tehniko   (i) OMT x 

   M9 Upravljanje IK sistemov   (i) UIKS x 

č.) praktično izobraževanje pri delodajalcu    

   praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu PUD x 

e.) odprti del kurikula    

   OK1 računalništvo RAČ x 

Kreditne točke   77 KT 

 

Predavanja potekajo v prostorih Šolskega centra Novo mesto od ponedeljka do petka v popoldanskem času s 

pričetkom ob 16. uri. Organizirana bodo tako, da hkrati poteka več predmetov. Ko se obseg ur enega predmeta 

izteče, ga nadomesti nov predmet.  Po koncu predavanj sledi izpit. Prvi izpitni rok je določen s koledarjem 

izobraževanja odraslih, praviloma 7 dni po končanih predavanjih ali konzultacijah. Naslednji rok se razpiše 14 

dni po prvem izpitnem roku. V šolnino sta všteta dva izpitna roka, za vsak naslednji poizkus opravljanja 

predmetnega izpita  se mora udeleženec izobraževanja predhodno prijaviti ter poravnati stroške izpita v skladu s 

Cenikom storitev Šolskega centra Novo mesto. 
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14.21 AVTOSERVISNI TEHNIK - PTI 
 

VPISNI POGOJI 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor  je uspešno končal srednjo poklicno 

izobraževanje in si  pridobil enega od nazivov srednje poklicne izobrazbe:  

 avtoserviser, avtokaroserist, avtoličar,  avtomehanik, avtoklepar, mehanik kmetijskih 

in delovnih strojev, kmetijski mehanik ali  

 instalater strojnih instalacij, klepar-krovec, konstrukcijski mehanik, orodjar, strojni 

mehanik, oblikovalec kovin, finomehanik, urar, elektrikar elektronik, elektrikar 

energetik,  mehatronik operater, računalnikar in ima tri letne delovne izkušnje v 

avtoservisni dejavnosti.  

V izobraževalni program se lahko tudi  vpiše, kdo si je pridobil enakovredno izobrazbo po 

prejšnjih predpisih. 

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA 

Izobraževanje traja dve leti.  Program je  ovrednoten z 120  kreditnimi  točkami (KT). 

 

Pogoji za dokončanje  

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec izobraževanja odraslih 

uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami: 

 splošnoizobraževalne predmete, 

 obvezne strokovne module, 

 tri izbirne strokovne module, 

 odprti del kurikula. 

Poleg tega mora opraviti: 

 obveznosti interesnih dejavnosti, 

 obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in  

 poklicno maturo. 

 

Poklicna matura obsega: 

 

Obvezni del:                                                               Izbirni del: 

pisni in ustni izpit iz slovenščine,                          pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike, 

pisni in ustni izpit iz avtomehatronike                   izdelek oziroma storitev in zagovor. 
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Izvedbeni predmetnik za program AVTOSERVISNI TEHNIK - PTI 

 

  1. letnik 2. letnik 

P R E D M E T I 

   

A - Splošno-izobraževalni predmeti 

    Slovenščina x x 

Matematika x x 

Tuji jezik x x 

Umetnost x   

Zgodovina x   

Geografija x   

Sociologija/Psihologija x   

Fizika x   

Kemija x   

Biologija x   

Informatika x   

Športna vzgoja x x 

B - Strokovni moduli 

    PAG - Pogonski agregati           x   

PMV - Podvozja motornih vozil x   

EES - Električni in elektronski sistemi x   

PVK - Popravilo in vzdrževanje karoserij x x 

OPD - Organizacija poslovanja in dela   x 

DNM - Diagnostika na motorjih   x 

PSV - Prenosni sistemi motornih vozil   x 

KOE - Karoserijska oprema in elektronika   x 

E - Odprti kurikul 
    EKO - Ekologija    x 

SME - Strojniška mehanika x   

PD - Projektno delo   x 

MUS/PAN - Matem.učne situacije/Poslovna ang.   x 

Kreditne točke   120 KT 

 
Predavanja potekajo v prostorih Šolskega centra Novo mesto od ponedeljka do petka v popoldanskem času s 

pričetkom ob 16. uri. Organizirana bodo tako, da hkrati poteka več predmetov. Ko se obseg ur enega predmeta 

izteče, ga nadomesti nov predmet.  Po koncu predavanj sledi izpit. Prvi izpitni rok je določen s koledarjem 

izobraževanja odraslih, praviloma 7 dni po končanih predavanjih ali konzultacijah. Naslednji rok se razpiše 14 

dni po prvem izpitnem roku. V šolnino sta všteta dva izpitna roka, za vsak naslednji poizkus opravljanja 

predmetnega izpita  se mora udeleženec izobraževanja predhodno prijaviti ter poravnati stroške izpita v skladu s 

Cenikom storitev Šolskega centra Novo mesto. 
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14.22 BOLNIČAR - NEGOVALEC – SPI 
 

VPISNI POGOJI 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:  

 osnovnošolsko izobraževanje ali  

 nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.  

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA 

Izobraževanje traja do tri leta.  Program je  ovrednoten z 180  kreditnimi  točkami (KT). 

 

Pogoji za dokončanje  

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec izobraževanja odraslih 

pridobiti pozitivno oceno pri: 

 splošnoizobraževalnih predmetih, 

 obveznih strokovnih modulih, 

 izbirnih strokovnih modulih, 

 odprtem delu kurikula. 

Poleg tega mora opraviti:  

 interesne dejavnosti, 

 obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom, 

 zaključni izpit. 

 

Zaključni izpit obsega: 

 pisni in ustni izpit iz slovenščine, 

 izdelek oziroma storitev in zagovor.  

 

 

 

 

 

 

 

 
  



60 
 

Izvedbeni predmetnik za program BOLNIČAR – NEGOVALEC -  SPI 
 

 
 

 

 
 

 

Predavanja potekajo v prostorih Šolskega centra Novo mesto od ponedeljka do petka v popoldanskem času s 

pričetkom ob 16. uri. Organizirana bodo tako, da hkrati poteka več predmetov. Ko se obseg ur enega predmeta 

izteče, ga nadomesti nov predmet.  Po koncu predavanj sledi izpit. Prvi izpitni rok je določen s koledarjem 

izobraževanja odraslih, praviloma 7 dni po končanih predavanjih ali konzultacijah. Naslednji rok se razpiše 14 

dni po prvem izpitnem roku. V šolnino sta všteta dva izpitna roka, za vsak naslednji poizkus opravljanja 

predmetnega izpita  se mora udeleženec izobraževanja predhodno prijaviti ter poravnati stroške izpita v skladu s 

Cenikom storitev Šolskega centra Novo mesto. 

  

        Predmet Kratica 1. letnik 2. letnik 3. letnik 

       

 a.) splošnoizobraževalni predmeti              

   1. slovenščina SLO x x x 

   2. matematika MAT x x x 

   3. tuji jezik  - angleščina ANG x x x 

                       - nemščina                              NEM       

   4. umetnost UME x     

   5. družboslovje DRU x x   

   6. naravoslovje NAR x x   

   7. športna vzgoja    ŠVZ    

 b.) strokovni moduli      

   8. nega in oskrba NOS x x x 

   9. varovanje zdravja in okolja VZO x x   

 10. etika in komunikacija ETK x x x 

 11. gospodinjstvo GOS   x x 

 c.) praktični pouk v šoli      

12.praksa iz nege in oskrbe NOSp x x x 

13. praksa iz gospodinjstva GOSp   x   

 č.) praktično usposabljanje z delom      

14. praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu DEP   x x 

 d.) interesne dejavnosti      

15. interesne dejavnosti IND x x x 

e.) odprti del kurikula      

16. informatika - vaje INF x     

17. osnove anatomije OAN x x x 

18. prehrana in dietetika PRE x x x 

19. pedikura in masaža PEM     x 

20. nega in oskrba II NS 2 x x x 

21. strokovna terminologija STM     x 

22. kultura obnašanja - vaje KOB x     

Kreditne točke     180 KT 
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14.23 ELEKTRIKAR - SPI 
 

VPISNI POGOJI 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:  

 osnovnošolsko izobraževanje ali  

 nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.  

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA 

Izobraževanje traja do tri leta.  Program je  ovrednoten z 180  kreditnimi  točkami (KT). 

 

Pogoji za dokončanje  

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec izobraževanja odraslih 

pridobiti pozitivno oceno pri: 

 splošnoizobraževalnih predmetih, 

 obveznih strokovnih modulih, 

 izbirnih strokovnih modulih, 

 odprtem delu kurikula. 

Poleg tega mora opraviti:  

 interesne dejavnosti, 

 obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom, 

 zaključni izpit. 

 

Zaključni izpit obsega: 

 pisni in ustni izpit iz slovenščine, 

 izdelek oziroma storitev in zagovor.  
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Izvedbeni predmetnik za program ELEKTRIKAR - SPI 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Predavanja potekajo v prostorih Šolskega centra Novo mesto od ponedeljka do petka v popoldanskem času s 

pričetkom ob 16. uri. Organizirana bodo tako, da hkrati poteka več predmetov. Ko se obseg ur enega predmeta 

izteče, ga nadomesti nov predmet.  Po koncu predavanj sledi izpit. Prvi izpitni rok je določen s koledarjem 

izobraževanja odraslih, praviloma 7 dni po končanih predavanjih ali konzultacijah. Naslednji rok se razpiše 14 

dni po prvem izpitnem roku. V šolnino sta všteta dva izpitna roka, za vsak naslednji poizkus opravljanja 

predmetnega izpita  se mora udeleženec izobraževanja predhodno prijaviti ter poravnati stroške izpita v skladu s 

Cenikom storitev Šolskega centra Novo mesto. 

 

 

        Predmet Kratica 1. letnik 2. letnik 3. letnik 

       

 a.) splošnoizobraževalni predmeti              

   1. slovenščina SLO x x x 

   2. matematika MAT x x x 

   3. tuji jezik  - angleščina ANG x x x 

                       - nemščina                              NEM       

   4. umetnost UME x     

   5. družboslovje DRU x x   

   6. naravoslovje NAR x x   

   7. športna vzgoja    ŠVZ    

 b.) strokovni moduli      

   8. informatika s tehniškim kom. ITK x     

   9. izdelava električnih tokokrogov IET x     

10. električne naprave ELN   x   

11. uporaba krmilnih naprav KNP     x 

12. izdelava el. in kom. inštalacij EKI x     

13. elektronski sklopi ESK   x   

14. zajemanje in obd. procesnih veličin ZPV   x x 

15. obnovljivi viri energije OVE     x 

 c.) praktični pouk v šoli   x x x 

 č.) praktično usposabljanje z delom      

16. prakt.  uspos. z delom pri delodajalcu PUD   x x 

 d.) interesne dejavnosti      

17. interesne dejavnosti IND x x x 

e.) odprti del kurikula      

18. osnove električnih strojev OES     x 

19. izdelava multimedijskih predstavitev IMP   x   

20. digitalna tehnika DIT x     

21. praktično programiranje PRG     x 

Kreditne točke     180 KT 
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14.24 AVTOSERVISER - SPI 
 
 

VPISNI POGOJI 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:  

 osnovnošolsko izobraževanje ali  

 nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.  

Posebni pogoji za vajeniško obliko izobraževanja: registrirana pogodba o vajeništvu. 

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA 

Izobraževanje traja tri leta.  Program je  ovrednoten z 180  kreditnimi  točkami (KT). 

 

Pogoji za dokončanje  

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec izobraževanja odraslih 

pridobiti pozitivno oceno pri: 

 splošnoizobraževalnih predmetih, 

 obveznih strokovnih modulih, 

 izbirnih strokovnih modulih, 

 odprtem delu kurikula. 

Poleg tega mora opraviti:  

 interesne dejavnosti, 

 obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom, 

 zaključni izpit. 

 

Zaključni izpit obsega: 

 pisni in ustni izpit iz slovenščine, 

 izdelek oziroma storitev in zagovor.  
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Izvedbeni predmetnik za program AVTOSERVISER – SPI 

 

 
 

 

Predavanja potekajo v prostorih Šolskega centra Novo mesto od ponedeljka do petka v popoldanskem času s 

pričetkom ob 16. uri. Organizirana bodo tako, da hkrati poteka več predmetov. Ko se obseg ur enega predmeta 

izteče, ga nadomesti nov predmet.  Po koncu predavanj sledi izpit. Prvi izpitni rok je določen s koledarjem 

izobraževanja odraslih, praviloma 7 dni po končanih predavanjih ali konzultacijah. Naslednji rok se razpiše 14 

dni po prvem izpitnem roku. V šolnino sta všteta dva izpitna roka, za vsak naslednji poizkus opravljanja 

predmetnega izpita  se mora udeleženec izobraževanja predhodno prijaviti ter poravnati stroške izpita v skladu s 

Cenikom storitev Šolskega centra Novo mesto. 

 

 

 

 

        Predmet Kratica 1. letnik 2. letnik 3. letnik 

       

 a.) splošnoizobraževalni predmeti              

   1. slovenščina SLO x x x 

   2. matematika MAT x x x 

   3. tuji jezik  - angleščina ANG x x x 

                       - nemščina                              NEM       

   4. umetnost UME x     

   5. družboslovje DRU x x   

   6. naravoslovje* NAR x x   

   7. športna vzgoja    ŠVZ - - - 

 b.) strokovni moduli      

   8. tehniško komuniciranje v poklicu TKP x     

   9. materiali in obdelave v poklicu MOP x     

10. elementi konstrukcij ELK   x   

11. organizacija in poslovanje OIP   x   

12. osnove motornih vozil OMV x     

13. električni sistemi na vozilu ESV x x   

14. podvozja in prenosne naprave PPN   x x 

15. pogonski motorji PGM   x   

16. diagnostika DIA     x 

 c.) praktični pouk v šoli      

17. praktični pouk v šoli PRA x x x 

 č.) praktično usposabljanje z delom      

18. prak.  uspo. z delom pri delodajalcu PUD   x x 

 d.) interesne dejavnosti      

19. interesne dejavnosti IND x x x 

e.) odprti del kurikula      

20. vzdrževanje karoserij VZK  x     

21. menjalniki MEN   x   

22. vbrizgalni sistemi VBS     x 

23. delovanje motorjev DEM x     

24. električni tokokrogi ELT   x   

25. varnostni sistemi VAS     x 

Kreditne točke     180 KT 
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14.25 IZDELOVALEC OBLAČIL - SPI 
 

VPISNI POGOJI 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:  

 osnovnošolsko izobraževanje ali  

 nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.  

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA 

Izobraževanje traja do tri leta.  Program je  ovrednoten z 180  kreditnimi  točkami (KT). 

 

Pogoji za dokončanje  

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec izobraževanja odraslih 

pridobiti pozitivno oceno pri: 

 splošnoizobraževalnih predmetih, 

 obveznih strokovnih modulih, 

 izbirnih strokovnih modulih, 

 odprtem delu kurikula. 

Poleg tega mora opraviti:  

 interesne dejavnosti, 

 obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom, 

 zaključni izpit. 

 

Zaključni izpit obsega: 

 pisni in ustni izpit iz slovenščine, 

 izdelek oziroma storitev in zagovor.  
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Izvedbeni predmetnik za program IZDELOVALEC OBLAČIL – SPI 
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pričetkom ob 16. uri. Organizirana bodo tako, da hkrati poteka več predmetov. Ko se obseg ur enega predmeta 

izteče, ga nadomesti nov predmet.  Po koncu predavanj sledi izpit. Prvi izpitni rok je določen s koledarjem 

izobraževanja odraslih, praviloma 7 dni po končanih predavanjih ali konzultacijah. Naslednji rok se razpiše 14 

dni po prvem izpitnem roku. V šolnino sta všteta dva izpitna roka, za vsak naslednji poizkus opravljanja 

predmetnega izpita  se mora udeleženec izobraževanja predhodno prijaviti ter poravnati stroške izpita v skladu s 

Cenikom storitev Šolskega centra Novo mesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmeti Kratica 1.  2. 3. 

 
  letnik letnik letnik 

 a.) splošnoizobraževalni predmeti              

   1. slovenščina SLO x x x 

   2. matematika MAT x x x 

   3. tuji jezik  - angleščina ANG x x x 

                       - nemščina                              NEM 

      4. umetnost UME x 

     5. naravoslovje NAR x   

   6. družboslovje DRU x x 

    7. športna vzgoja    ŠVZ   

  b.) strokovni moduli      

   7. osnove v tekstilstvu OVT x x x 

   8. ženska in moška oblačila ŽMO x x x 

   9. otroška oblačila OTO x x 

  10. krojaštvo-ženska oblačila KŽO 

 

x x 

 c.) praktično usposabljanje z delom      

 11. praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu PUD 

 

x x 

 č.) interesne dejavnosti      

 12. interesne dejavnosti IND x x x 

d.) odprti del kurikula      

13. estetika oblačenja ESO x 

 

 

14. modni trendi MOT  x x 

15. stilski izzivi STI  x x 

16. podjetništvo POD 

 

 x 

17. poslovno komuniciranje POK x   

Kreditne točke     180 KT 
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14.26 MEHATRONIK OPERATER - SPI 
 

VPISNI POGOJI 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:  

 osnovnošolsko izobraževanje ali  

 nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.  

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA 

Izobraževanje traja do tri leta.  Program je  ovrednoten z 180  kreditnimi  točkami (KT). 

 

Pogoji za dokončanje  

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec izobraževanja odraslih 

pridobiti pozitivno oceno pri: 

 splošnoizobraževalnih predmetih, 

 obveznih strokovnih modulih, 

 izbirnih strokovnih modulih, 

 odprtem delu kurikula. 

Poleg tega mora opraviti:  

 interesne dejavnosti, 

 obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom, 

 zaključni izpit. 

 

Zaključni izpit obsega: 

 pisni in ustni izpit iz slovenščine, 

 izdelek oziroma storitev in zagovor.  
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Izvedbeni predmetnik za program MEHATRONIK OPERATER – SPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Predavanja potekajo v prostorih Šolskega centra Novo mesto od ponedeljka do petka v popoldanskem času s 

pričetkom ob 16. uri. Organizirana bodo tako, da hkrati poteka več predmetov. Ko se obseg ur enega predmeta 

izteče, ga nadomesti nov predmet.  Po koncu predavanj sledi izpit. Prvi izpitni rok je določen s koledarjem 

izobraževanja odraslih, praviloma 7 dni po končanih predavanjih ali konzultacijah. Naslednji rok se razpiše 14 

dni po prvem izpitnem roku. V šolnino sta všteta dva izpitna roka, za vsak naslednji poizkus opravljanja 

predmetnega izpita  se mora udeleženec izobraževanja predhodno prijaviti ter poravnati stroške izpita v skladu s 

Cenikom storitev Šolskega centra Novo mesto. 

 

  

        Predmet Kratica 1. 

letnik 

2. 

letnik 

3. 

letnik     

 a.) splošnoizobraževalni predmeti              

   1. slovenščina SLO x x x 

   2. matematika MAT x x x 

   3. tuji jezik  - angleščina ANG x x x 

                       - nemščina                              NEM       

   4. umetnost UME x     

   5. družboslovje DRU x x   

   6. naravoslovje NAR x x   

   7. športna vzgoja    ŠVZ - - - 

 b.) strokovni moduli      

   8. tehniško komuniciranje v poklicu TKP x     

   9. materiali in obdelave v poklicu MOP x     

10. elementi konstrukcij ELK   x   

11. izdelava električnih tokokrogov IET x     

12. uporaba krmilnih naprav KNP   x   

13. priklopi električnih motorjev PEM x     

14. mehatronski sistemi MHS   x x 

15. proizvodni procesi PP   x   

16. vzdr. in popr. mehatronskih sistemov VPM     x 

 c.) praktični pouk v šoli      

17. praktični pouk v šoli PRA x x x 

 č.) praktično usposabljanje z delom      

18. praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu PUD   x x 

 d.) interesne dejavnosti      

19. interesne dejavnosti IND x x x 

e.) odprti del kurikula      

20. električni stroji ELS x     

21. varstvo pri delu VPD x x   

22. pnevmatika PNE   x   

23. projektno delo PD   x   

24. CNC obdelava CNC     x 

25. krmilniki KRM     x 

Kreditne točke     180 KT 
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14.27 OBLIKOVALEC KOVIN - ORODJAR - SPI 
 

VPISNI POGOJI 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:  

 osnovnošolsko izobraževanje ali  

 nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.  

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA 

Izobraževanje traja do tri leta.  Program je  ovrednoten z 180  kreditnimi  točkami (KT). 

 

Pogoji za dokončanje  

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec izobraževanja odraslih 

pridobiti pozitivno oceno pri: 

 splošnoizobraževalnih predmetih, 

 obveznih strokovnih modulih, 

 izbirnih strokovnih modulih, 

 odprtem delu kurikula. 

Poleg tega mora opraviti:  

 interesne dejavnosti, 

 obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom, 

 zaključni izpit. 

 

Zaključni izpit obsega: 

 pisni in ustni izpit iz slovenščine, 

 izdelek oziroma storitev in zagovor.  
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Izvedbeni predmetnik za program OBLIKOVALEC KOVIN - ORODJAR – SPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Predavanja potekajo v prostorih Šolskega centra Novo mesto od ponedeljka do petka v popoldanskem času s 

pričetkom ob 16. uri. Organizirana bodo tako, da hkrati poteka več predmetov. Ko se obseg ur enega predmeta 

izteče, ga nadomesti nov predmet.  Po koncu predavanj sledi izpit. Prvi izpitni rok je določen s koledarjem 

izobraževanja odraslih, praviloma 7 dni po končanih predavanjih ali konzultacijah. Naslednji rok se razpiše 14 

dni po prvem izpitnem roku. V šolnino sta všteta dva izpitna roka, za vsak naslednji poizkus opravljanja 

predmetnega izpita  se mora udeleženec izobraževanja predhodno prijaviti ter poravnati stroške izpita v skladu s 

Cenikom storitev Šolskega centra Novo mesto. 

 

 

 

 

 

Predmet Kratica 1. letnik 2. letnik 3. letnik 

 
     

a.) splošnoizobraževalni predmeti      

1. slovenščina SLO x x x 

2. matematika MAT x x x 

3. tuji jezik  - angleščina ANG x x x 

- nemščina NEM       

4. umetnost UME x     

5. družboslovje DRU x x   

6. naravoslovje NAR x x   

7. športna vzgoja ŠVZ - - - 

b.) strokovni moduli      

8. tehniško komuniciranje v poklicu TKP x     

9. materiali in obdelave v poklicu MOP x     

10. elementi konstrukcij ELK   x   

11. organizacija in poslovanje OIP   x   

12. osnove oblikovanja materialov OSOM x     

13. CNC programiranje CNC     x 

14. avtomatizacija strojev in naprav ASN   x   

15. oblikovanje materialov OBM x x   

16. orodja za množično  proizvodnjo OMP   

 

x 

c.) praktični pouk v šoli      

17. praktični pouk v šoli PRA x x x 

č.) praktično usposabljanje z delom      

18. praktično  uspos. z delom pri delodajalcu PUD   x x 

d.) interesne dejavnosti      

19. interesne dejavnosti IND x x x 

e.) odprti del kurikula      

20. načrtovanje del. risb in postop. izdelave NDR x     

21. varstvo pri delu VPD  x 

  22. varjenje VAR   x   

23. zagon stroja in orodja ZSO   x  x 

24. preizkus preoblikovalnih orodij PPO     x 

Kreditne točke     180 KT 
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15 ZAKONODAJA 
 

Udeležencem izobraževanja odraslih priporočamo da si na spletni strani Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport ogledajo predvsem strani v zvezi z zakonodajo: 

 Zakon o izobraževanju odraslih  

 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0222?sop=2018-01-

0222  

 Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju  

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4325  

 Pravilnik o zaključnem izpitu 

  http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7722  

 Pravilnik o poklicni maturi  

 http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6710  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0222?sop=2018-01-0222
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0222?sop=2018-01-0222
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4325
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7722
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6710
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16 PRILOGA 

16. 1 Koledar za šolsko leto 2019/2020 
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16.2 Koledar poklicne mature 
 

Zimski izpitni rok poklicne mature 2019 

DAN DATUM VSEBINA 

Četrtek 5. 12. 2019 Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli. 

Petek 24. 1. 2020 Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov. 

Četrtek 30. 1. 2020 Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli. 

Ponedeljek 3. 2. 2020 Slovenščina – pisni izpit. 

Torek 4. 2. 2020 Matematika, angleščina, nemščina – pisni izpit. 

Sreda 5. 2. 2020 2. predmet – pisni izpit. 

od 6. 2. 2020 do 15. 2. 2020 Ustni izpiti in 4. predmet. 

Sreda 4. 3. 2020 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi. 

Sobota 7. 3. 2020 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v pisno 

dokumentacijo na šoli. 

 

Spomladanski izpitni rok poklicne mature 2020 

DAN DATUM VSEBINA 

Torek 31. 3. 2020 Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli. 

Sreda 20. 5. 2020 Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov. 

Torek 26. 5. 2020 Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli. 

Sobota 30. 5. 2020 Angleščina – pisni izpit. 

Ponedeljek 1. 6. 2020 Slovenščina – pisni izpit. 

Sobota 6. 6. 2020 Matematika – pisni izpit. 

Torek 9. 6. 2020 Nemščina – pisni izpit. 

Četrtek 11. 6. 2020 2. predmet – pisni izpit. 

od 13. 6. 2020 do 23. 6. 2020 Ustni izpiti in 4. predmet. 

Tork 7. 7. 2020 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi. 

Petek 10. 7.  

2020 

Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v pisno 

dokumentacijo na šoli. 
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Jesenski izpitni rok poklicne mature 2020 

 

DAN DATUM VSEBINA 

Sreda 8. 7. 2020 Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli. 

Petek 14. 8. 2020 Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov. 

Četrtek 20. 8. 2020 Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli. 

Ponedeljek 24. 8. 2020 Slovenščina – pisni izpit. 

Torek 25. 8. 2020 Matematika – pisni izpit. 

Petek 28. 8. 2020 Angleščina, Nemščina – pisni izpit. 

Ponedeljek 31. 8. 2020 2. predmet – pisni izpit. 

od 24. 8. 2020 do 3. 9. 2020 Ustni izpiti in 4. predmet. 

Torek 8. 9. 2020 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi. 

Petek 11.9.2020 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v pisno 

dokumentacijo na šoli. 

 


