
A. SPLOŠNI DEL 

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM 

1.1. Ime izobraževalnega  programa: ZDRAVSTVENA NEGA  
1.2. Naziv strokovne izobrazbe: srednja medicinska sestra/ srednji zdravstvenik  

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA  

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom 
in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:  

 Usposobijo se za izvajanje zdravstvene nege odraslih pacientov, otrok in 
mladostnikov,  

 razvijajo sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, načrtovanje, 
kritično presojo in analiziranje konkretnih strokovnih problemov ter za 
njihovo reševanje,  

 usposobijo se za aktivno skrb za lastno zdravje, zdravje pacientov in za 
pozitivni odnos do zdravega načina življenja,  

 usposobijo za kompleksne delovne naloge v okviru poklica,  
 razvijejo sposobnost za prepoznavanje potreb pacientov in potreb ljudi s 

posebnimi potrebami,  
 pridobijo praktično uporabna znanja na svojem področju dela,  
 privzgojijo si čut za etično in moralno zavest za delo z ljudmi, spoštovanje 

do človekovega življenja in za dostojanstvo človeka po smrti,  
 naučijo se pozitivne in odprte komunikacije,  
 spoznajo pomen sodelovanja s svojci,  
 razvijejo sposobnost za delo v timu,  
 razvijejo ključno kompetenco učenje učenja,  
 razvijejo sposobnost ravnanja v skladu s trajnostnim razvojem,  
 usposobijo se za uporabo sodobne informacijske tehnologije, za delo z viri, 

s podatki in z gradivi;  
 obvladajo zaščitne ukrepe za varno delo,  
 razvijajo pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in 

varstvo okolja  

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA 

3.1. Izobraževanje traja štiri leta. 
3.2. Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT). 

 

 



4. VPISNI POGOJI  

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

 osnovnošolsko izobraževanje ali  
 nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih 

predpisih.  

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA  

Oznaka  Splošno izobraževalni predmet ali 
strokovni modul  

Ustno  Pisno  
Izdelek oz. 

storitev  
Drugo  

P1  Slovenščina  x  x        

P2  Matematika  x  x        

P3  Tuji jezik  x  x        

P4  Umetnost        x     

P5  Zgodovina  x           

P6  Geografija  x           

P7  Sociologija  x           

P8  Psihologija  x           

P9  Fizika  x           

P10  Kemija  x           

P11  Biologija  x           

P12  Športna vzgoja  
         

praktične 
naloge  

M 1  Zdravstvena nega        x     

M 2  Anatomija in fiziologija  x           

M 3  Varovanje zdravja  x           

M 4  Kakovost v zdravstveni negi  x           

M 5  Zdravstvena nega otroka in 
mladostnika  

      x     

M 6  Zdravstvena nega v psihiatrični 
dejavnosti  

x           

M 7  Paliativna zdravstvena nega  x           

M 8  Zdravstvena nega v geriatrični 
dejavnosti  

      x     

M 9  Zdravstvena nega v zobozdravstveni 
dejavnosti  

      x     

M10  Zdravstvena nega v reševalni 
dejavnosti  

      x     



6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA  

6.1 Pogoji za napredovanje  

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni 
iz vseh splošno izobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega 
kurikula šole, ki so opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega 
usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega 
zbora.  

6.2 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 zdravstvene nege.  

Izbirni del:  

 pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,  
 storitev in zagovor.  

 

 

 

 



7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE 

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjo nacionalno poklicno 
kvalifikacijo po postopku, ki je določen s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne 
kvalifikacije:  

7.1. Zobozdravstveni asistent/ zobozdravstvena asistentka  

Nacionalno poklicno kvalifikacije Zobozdravstveni asistent/ zobozdravstvena 
asistentka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov : 

  

Oznaka  

  

Strokovni moduli  

  

Vsebinski sklopi  

Št. Kreditnih 
točk  

M09  Zdravstvena nega v zobozdravstveni 
dejavnosti  

V celoti  14  

M01  
Zdravstvena nega  

Vsi vsebinski 
sklopi  

34  

M02  
Anatomija in fiziologija  

Vsi vsebinski 
sklopi  

12  

M03  
Varovanje zdravja  

Vsi vsebinski 
sklopi  

9  

M04  
Kakovost v zdravstveni negi  

Vsi vsebinski 
sklopi  

10  

M05  
Zdravstvena nega otroka in mladostnika  

Vsi vsebinski 
sklopi  

7  

In ima opravljeno:  

Praktično usposabljanje z delom  12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. POSEBNI DEL 

1. PREDMETNIK: ZDRAVSTVENA NEGA/ SSI  

Oznaka  Programske enote  Obvezno / 
izbirno  

Skupno št. 
ur  

Št. kreditnih 
točk  

A – Splošnoizobraževalni predmeti  

P1  Slovenščina  obvezno  487  24  

P2  Matematika  obvezno  383  19  

P3  Tuji jezik  obvezno  417  20  

P4  Umetnost  obvezno  68  3  

P5  Zgodovina  obvezno  102  5  

P6  Geografija  izbirno  68  3  

P7  Sociologija  izbirno  68  3  

P8  Psihologija  obvezno  68  3  

P9  Fizika  obvezno  70  3  

P10  Kemija  obvezno  70  3  

P11  Biologija  obvezno  70  3  

P12  Športna vzgoja  obvezno  340  14  

Skupaj A    2143  100  

 B – Strokovni moduli  

M1  Zdravstvena nega  obvezno  680  34  

M2  Anatomija in fiziologija  obvezno  170  12  

M3  Varovanje zdravja  obvezno  136  9  

M4  Kakovost v zdravstveni negi  obvezno  136  10  

M5  Zdravstvena nega otroka in 
mladostnika  

obvezno  136  7  

M6  Zdravstvena nega v psihiatrični 
dejavnosti  

izbirno  238  14  

M7  Paliativna zdravstvena nega  izbirno  238  14  

M8  Zdravstvena nega v geriatrični 
dejavnosti  

izbirno  238  14  

M9  Zdravstvena nega v zoboz- 
dravstveni dejavnosti  

izbirno  238  14  

M10  Zdravstvena nega v reševalni 
dejavnosti  

izbirno  238  14  

Skupaj    1496  86  

Od tega:  



C – Praktično izobraževanje v šoli  

  Praktični pouk    714  29  

 Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu  

   Praktično usposabljanje z delom     304  12  

 D – Interesne dejavnosti  

   Interesne dejavnosti     352  14  

 E – Odprti kurikulum  

 Odprti kurikulum     596  24  

   

Skupaj pouka (A+B+E)    4235  210  

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)    1018  41  

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)    4587  224  

Skupaj (A+B+Č+D+E)    4891  236  

Poklicna matura (storitev in zagovor)      4  

Skupaj kreditnih točk      240  

   

Število tednov izobraževanja v šoli     132     

Število tednov praktičnega izobraževanja v 
podjetju  

   8     

Število tednov interesnih dejavnosti     11   

Skupno število tednov izobraževanja    151    

Pojasnilo k predmetniku: 

Izbirni predmeti: Šola oziroma dijak izbere sociologijo ali geografijo.  

Izbirni strokovni moduli:  
Šola oz. dijak izbere enega izmed izbirnih strokovnih modulov M6 do M10.  

Del praktičnega pouka se lahko nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom.  

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA  

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.  
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških 
izobraževalnih centrih.  

 

 



3. ZNANJE IZVAJALCEV  

Oznaka  

Splošni 
izobraževalni 
predmet ali 
strokovni modul  

Izvajalec  

Znanje  

P1  Slovenščina  učitelj  visokošolska izobrazba iz slovenščine  

P2  Matematika  učitelj  visokošolska izobrazba iz matematike  

P3  Tuji jezik  učitelj  
visokošolska izobrazba iz ustreznega 
tujega jezika  

P4  Umetnost  učitelj  
visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne 
umetnosti ali umetnostne zgodovine  

P5  Zgodovina  učitelj  visokošolska izobrazba iz zgodovine  

P6 Geografija učitelj  visokošolska izobrazba iz geografije  

P7  Sociologija  učitelj  visokošolska izobrazba iz sociologije  

P8  Psihologija  učitelj  visokošolska izobrazba iz psihologije  

P9 Fizika  

učitelj  visokošolska izobrazba iz fizike  

laborant  
srednješolska izobrazba s 315 urami 
fizike ali drugih predmetov s fizikalnega 
predmetnega področja  

P10  

   
Kemija  

učitelj  visokošolska izobrazba iz kemije  

laborant  
srednješolska izobrazba s 315 urami 
kemije ali drugih predmetov s 
kemijskega predmetnega področja  

P11  Biologija  

učitelj  visokošolska izobrazba iz biologije  

laborant  
srednješolska izobrazba s 315 urami 
biologije ali drugih predmetov z 
biološkega predmetnega področja  

P12  Športna vzgoja  učitelj  visokošolska izobrazba iz športne vzgoje  

 
M1 

 
Zdravstvena nega 

 
učitelj  

visokošolska izobrazba zdravstvene 
nege ali visokošolska izobrazba 
katerekoli smeri po predhodni 
višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege, 
visokošolska izobrazba iz zdravstvene 
vzgoje ali medicine  

učitelj 
vsebinskega 
sklopa fizika v 
zdravstveni negi  

visokošolska izobrazba iz fizike 

laborant  srednješolska izobrazba s 315 urami 



fizike ali drugih predmetov s fizikalnega 
predmetnega področja  

učitelj 
praktičnega 
pouka  

visokošolska izobrazba iz zdravstvene 
nege ali visokošolska izobrazba 
katerekoli smeri po predhodni 
višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege  

M2  
Anatomija in 
fiziologija  

učitelj  
visokošolska izobrazba iz biologije ali 
medicine 

     laborant  

srednješolska izobrazba, ki vsebuje 
biologijo ali druge predmete iz 
biološkega predmetnega področja v 
obsegu najmanj 315 ur  

M3  Varovanje zdravja  učitelj  

visokošolska izobrazba iz zdravstvene 
nege ali visokošolska izobrazba 
katerekoli smeri po predhodni 
višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege 
ali visokošolska izobrazba iz zdravstvene 
vzgoje, medicine 

      

učitelj 
vsebinskega 
sklopa higiena in 
mikrobiologija  

visokošolska izobrazba iz biologije, 
mikrobiologije ali medicine 

      laborant  

srednješolska izobrazba, ki vsebuje 
biologijo ali druge predmete iz 
biološkega predmetnega področja v 
obsegu najmanj 315 ur  

      

učitelj 
vsebinskega 
sklopa zdrava 
prehrana  

visokošolska izobrazba iz kemije, živilske 
tehnologije, gospodinjstva, zdravstvene 
nege, zdravstvene vzgoje, visokošolska 
izobrazba katerekoli smeri po predhodni 
višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege 
ali medicine  

M4  
Kakovost v 
zdravstveni negi 

učitelj  

visokošolska izobrazba iz zdravstvene 
nege, ali visokošolska izobrazba 
katerekoli smeri po predhodni 
višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege, 
visokošolska izobrazba iz zdravstvene 
vzgoje, visokošolska izobrazba iz 
psihologije, sociologije, pedagogike, 
komunikologije, defektologije, socialne 
pedagogike, ekonomije ali 
menedžmenta  



 
M5  

 
Zdravstvena nega 
otroka in 
mladostnika  

učitelj  

visokošolska izobrazba iz zdravstvene 
nege, ali visokošolska izobrazba 
katerekoli smeri po predhodni 
višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege, 
visokošolska izobrazba iz zdravstvene 
vzgoje;  

     
učitelj 
praktičnega 
pouka  

visokošolska izobrazba iz zdravstvene 
nege ali visokošolska izobrazba 
katerekoli smeri po predhodni 
višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege  

M6  

 
Zdravstvena nega 
v psihiatrični 
dejavnosti  

učitelj  

visokošolska izobrazba iz zdravstvene 
nege, ali visokošolska izobrazba 
katerekoli smeri po predhodni 
višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege, 
visokošolska izobrazba iz zdravstvene 
vzgoje  

      
učitelj 
praktičnega 
pouka  

visokošolska izobrazba iz zdravstvene 
nege ali visokošolska izobrazba 
katerekoli smeri po predhodni 
višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege  

M7  
Paliativna 
zdravstvena nega  

učitelj  

visokošolska izobrazba iz zdravstvene 
nege, ali visokošolska izobrazba 
katerekoli smeri po predhodni 
višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege, 
visokošolska izobrazba iz zdravstvene 
vzgoje  

      
učitelj 
praktičnega 
pouka  

visokošolska izobrazba iz zdravstvene 
nege ali visokošolska izobrazba 
katerekoli smeri po predhodni 
višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege  

M8  
Zdravstvena nega 
v geriatrični 
dejavnosti  

učitelj  

visokošolska izobrazba iz zdravstvene 
nege, ali visokošolska izobrazba 
katerekoli smeri po predhodni 
višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege, 
visokošolska izobrazba iz zdravstvene 
vzgoje  

      
učitelj 
praktičnega 
pouka  

visokošolska izobrazba iz zdravstvene 
nege ali visokošolska izobrazba 
katerekoli smeri po predhodni 
višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege  

M9  
Zdravstvena nega 
v zobozdravstveni 

učitelj  
visokošolska izobrazba iz zdravstvene 
nege, ali visokošolska izobrazba 



dejavnosti  katerekoli smeri po predhodni 
višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege, 
visokošolska izobrazba iz zdravstvene 
vzgoje,  

      
učitelj 
praktičnega 
pouka  

visokošolska izobrazba iz zdravstvene 
nege ali visokošolska izobrazba 
katerekoli smeri po predhodni 
višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege  

M10  
Zdravstvena nega 
v reševalni 
dejavnosti 

učitelj  

visokošolska izobrazba iz zdravstvene 
nege, ali visokošolska izobrazba 
katerekoli smeri po predhodni 
višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege, 
visokošolska izobrazba iz zdravstvene 
vzgoje,  

      
učitelj 
praktičnega 
pouka  

visokošolska izobrazba iz zdravstvene 
nege ali visokošolska izobrazba 
katerekoli smeri po predhodni 
višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege  

 
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2008/programi/drugi_del/Ssi/zdravstve
na_nega/kazalo.htm 
 

http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2008/programi/drugi_del/Ssi/zdravstvena_nega/kazalo.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2008/programi/drugi_del/Ssi/zdravstvena_nega/kazalo.htm

