
IZOBRAŽEVALNI CENTER 
PIRAMIDA MARIBOR



IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA 
SESTAVLJAJO:

✓ SREDNJA ŠOLA ZA PREHRANO IN ŽIVILSTVO MARIBOR

✓ MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER

✓VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

✓UČNA PRODAJALNA 



IME SMO DOBILI PO:



PROGRAMI 
Srednje šole za prehrano in živilstvo

Nižje poklicno izobraževanje (2 leti)

• Pomočnik v biotehniki in oskrbi 

Srednje poklicno izobraževanje (3 leta)

• Slaščičar

• Pek

• Mesar

Poklicno tehniško izobraževanje (3+2 leti)

• Živilsko prehranski tehnik 



POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI

VPISNI POGOJI:

• V nižje poklicno izobraževanje se lahko vpišejo tisti, ki so v devetih
letih osnovnošolskega izobraževanja končali vsaj sedmi razred
osnovne šole in tudi tisti, ki so zaključili osnovnošolsko izobraževanje
po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim
standardom.

• Izobraževanje traja dve leti in se konča z zaključnim izpitom.

SPLOŠNI PREDMETI STROKOVNI PREDMETI

Slovenščina Temelji živilstva in prehrane, Priprava živil 

Matematika Priprava živil živalskega in rastlinskega izvora 

Naravoslovje in družboslovje Izdelava pekovskih in slaščičarskih izdelkov

Tuj jezik ANJ Čiščenje in urejanje prostorov 

Športna vzgoja Spoznavajmo sebe in druge, Komunikacija na 
delovnem mestu



PEK, MESAR, SLAŠČIČAR

VPISNI POGOJI:

• V programe poklicnega in strokovnega izobraževanja se vpisujejo
tisti, ki so uspešno končali osnovno šolo ali nižje poklicno
izobraževanje.

• Srednje poklicno izobraževanje traja tri leta in se konča z zaključnim
izpitom.

SPLOŠNI PREDMETI STROKOVNI PREDMETI

Slovenščina Osnove živilstva, Priprava surovin v živilstvu

Matematika Osnove biotehnologije s prehrano

Naravoslovje in družboslovje Osnovne vrste kruha in pekovskega peciva (pek)

Športna vzgoja Razsek mesa (mesar)

Tuj jezik ANJ/NEM Trajno pecivo, sladice (slaščičar)

Umetnost Spoznavanje slovenskih prazničnih  jedi

IKT in osnove poslovnega komuniciranja Izdelki po naročilu in dekoracije



ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK
VPISNI POGOJI:

V program poklicno tehniškega izobraževanja se vpišejo tisti, ki so
uspešno končali srednje poklicno izobraževanje in pridobili enega
izmed naslednjih nazivov poklicne izobrazbe: mlekar, pek, slaščičar,
slaščičar-konditor, mesar, kuhar, natakar, kuhar-natakar, gastronom
hotelir, kmetovalka-gospodinja, oskrbnik, elektrikar, elektrikar
elektronik, elektrikar energetik, mehatronik operater, instalater
strojnih instalacij, oblikovalec kovin, orodjar, oblikovalec kovin-orodjar,
gospodar na podeželju, kmetovalec ali pridobil naziv srednje poklicne
izobrazbe prodajalec in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj pri prodaji
živil ali pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Izobraževanje traja 2 leti in se zaključi s poklicno maturo.



PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI 
DELODAJALCU

➢ 8 tednov v programih PEK, MESAR, SLAŠČIČAR

➢ 152 ur v programu POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI

➢ 76 ur v programu ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK


