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BOLNIČAR – NEGOVALEC SPI 

PREDMETNIK 
Oznaka Programske enote  Obvezno / izbirno Število kreditnih točk 

P1 Slovenščina obvezno 12 

P2 Matematika obvezno 12 

P3 Tuji jezik obvezno 9 

P4 Umetnost obvezno 2 

P5 Družboslovje obvezno 6 

P6 Naravoslovje obvezno 6 

P7 Športna vzgoja obvezno 7 

Skupaj A   54 

M1 Nega in oskrba obvezno 32 

M2 Varovanje zdravja in okolja obvezno 8 

M3 Etika in komunikacija obvezno 8 

M4 Gospodinjstvo izbirno 4 

M5 Prehrana in dietetika izbirno 4 

M6 Masaža izbirno 4 

M7 Pedikura  izbirno 4 

Skupaj B   52 

  Praktični pouk   25 

  Praktično usposabljanje z delom   36 

  Interesne dejavnosti   6 

  Odprti kurikulum   30 

Skupaj pouka (A+B+E)    136 

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)    61 

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)    142 

Skupaj (A+B+Č+D+E)    178 

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)   2 

Skupaj kreditnih točk   180 

 
1. Pojasnilo k predmetniku: 
Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih 
modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v 
izvedbenem kurikulu. 
Izbirni strokovni moduli:  
Šola oz. dijak izbere enega izmed izbirnih modulov M5 do M7.  
 
2.  Vpisni pogoji 
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal: 

• osnovnošolsko izobraževanje ali  
• nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje  po prejšnjih 

predpisih.  
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3. 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,  
• zaključni izpit.  

 
4. Zaključni izpit obsega: 

• pisni in ustni izpit iz slovenščine,  
• storitev in zagovor.  

 
 
Usposobljenost 
 
V času izobraževanja se boste usposobili za izvajanje nege in oskrbe stanovalcev v 
socialnovarstvenih zavodih, za pomoč stanovalcem pri življenjskih aktivnostih ter za 
ukrepanje v nepričakovanih situacijah in za izvajanje temeljnih postopkov prve pomoči. V 
času šolanja boš pridobil tudi ključne kompetence za delo in življenje, kot so varovanje 
zdravja, podjetništvo, komunikacija in drugo. V obveznoizbirnem in v prostoizbirnem delu 
kurikula se boste glede na izbiro modula še posebej lahko usposobili ali za masažo ali 
pedikuro. V socialnovarstvenih ustanovah (domovih za starejše občane) se boste praktično 
usposabljali 7 tednov. 
 

 
Za vaše izobraževanje skrbimo: 

 
Petra KLIMA, organizator izobraževanja odraslih:  

(03) 757 18 20, (041) 661 154 
 

Maja DRAGAN, organizator izobraževanja odraslih:  
(03) 757 18 20, (041) 661 154 

 
Patricija KOŠIR, organizator izobraževanja odraslih:   

(03) 75718 23, (041) 661 154 
sic.izobrazevanje@guest.arnes.si 

  
 

 


