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PREDMET / 

MODUL 

 

PRVI LETNIK - SKLOPI DRUGI LETNIK - SKLOPI 

Slovenščina 

Književnost v času 

in prostoru 1 

(33,3 %) 

Enogovorna in 

dvogovorna besedila 

(33,3%) 

Književnost v času 

in prostoru 2  

(33,3 %) 

Književnost v 

času in prostoru 1 

(25%) 

Strokovna, 

javna besedila 

(25%) 

Književnost v 

času in prostoru 

2 (25%) 

Objektivna, 

prikazovalna 

besedila (25%) 

Tuji jezik ANJ 

Vsakodnevno 

življenje 

(25%) 

Preteklost 

(25%) 

Prihodnost 

(25%) 

Pojmi iz živilstva 

(25%) 
Pogojniki 

(25%) 

Pismo in kratek 

sestavek 

(25%) 

Poročani govor 

(25%) 

Pojmi iz 

živilstva 

(25%) 

Tuji jezik NEJ 

Aussehen und 

Persönlichkeiten; Beruf; 

Schule; 

(35 %) 

Ausbildung; 

Unterhaltung; 

Industrie; Wirtschaft; 

(35 %) 

Arbeit; Familie 

und persönliche 

Beziehungen 

(30 %) 

Natur und Umwelt 

 

 

(35 %) 

Deutsche und 

Ausländer; Nachrichten, 

Politik 

(35 %) 

Alte Menschen; 

Bücher lesen 

 

(30 %) 

Matematika  

Števila in izrazi 

(30%) 

Funkcije in enačbe 

(50%) 

Diferencialni 

račun 

(20%) 

Statistika in 

verjetnostni račun 

(33%) 

Zaporedja z 

obrestovanjem 

(33%) 

Geometrija  (34%) 

Umetnost 

 Zgodovinska obdobja: 

prazgodovina, srednji vek 

 (50 %) 

Novi vek, moderna umetnost  

(50 %) 

Zgodovina 

Slovenska zgodovina do leta 

1918 

(50%) 

Slovenska zgodovina po l. 1918 

(50%) 
  

Geografija 
 Naravnogeografske značilnosti 

Evrope in Slovenije (50%) 

Družbenogeografske značilnosti 

Evrope in Slovenije (50%) 

Sociologija  
 Uvod v sociologijo, kultura in socializacija ter družbena struktura 

(100%) 

Fizika 
  Merjenje. Energija. 

(60%) 

Nihanje in valovanje. 

(40%) 

Kemija Snov in gradniki snovi  (100%)  

Biologija Človek in zdravje (65%) Celica  (35%)  

Športna vzgoja 

Splošna kondicijska 

priprava, atletika 

(25%) 

Športne igre 

(25%) 

Izbirni športi (50%) 
Splošna kondicijska 

priprava, atletika (25%) 
Športne igre (25%) 

Izbirni športi (50%) 

 

 

Podjetništvo in 

trženje 

 
Podjetništvo (50%) Trženje (50%) 



Predelava živil  
Žita (33,3%) Pijače, olja, sadje, 

vrtnine (33,3%) 

Meso, mleko, ribe, jajca 

(33,3%) 
 

Prehrana in 

dietetika 

Prehrana (70%) Dietetika (30%) 
 

Tehnike 

analiziranja živil 

Analizna kemija z lab. tehnikami 

(60%) 

Instrumentalne metode z 

analizo živil 

(40%) 

 

Živilska 

mikrobiologija z 

biotehnologijo 

Raznolikost MO 

(33,3%) 

Mikrobne 

kulture (33,3%) 

MO v živilih 

(33,3%) 
Načrtovanje in izvedba 

bioprocesa (50%) 
Vrste biotehnoloških postopkov (50%) 

Tehnologije živil 

živalskega 

izvora * 

 Izdelki iz mesa in ostalih 

živil živalskega izvora 

(53%) 

Izdelki iz mleka 

(47%) 
Tehnologije živil 

živalskega izvora * 

OK:Živila 

rastlinskega 

izvora  

 Predelava žit 

(42%) 

Predelava sadja in vrtnin, 

izdelava olj (29 %) 

OK : Kemija in 

biologija v 

prehrani 

Kemija v prehrani 

(70%) 

Biologija v prehrani 

(30%) 

 

OK: Strokovni 

praktikum 

 Izdelava projektne naloge (100 %) 

*IZBIRNI MODUL  


