
 
 

Hišnik – tečaj in priprava na NPK  
 
 
Hišnik potrebuje ustrezna znanja, ki jih ni mogoče  
pridobiti v formalnih izobraževalnih programih.    
 
 

Lahko pa jih pridobijo skladno z določili zakona, ki 
ureja nacionalne poklicne kvalifikacije, ki je podlaga 
za veljavni poklicni standard „hišnik/hišnica“. Da bi 
že pridobljeno znanje in izkušnje dobilo tudi 
formalno priznanje, ponujamo kandidatom, ki imajo 
veselje, smisel in željo opravljati dela hišnika, 
možnost pridobiti javno veljavno listino, certifikat o 
pridobljeni poklicni kvalifikaciji „hišnik/hišnica“. Kandidati nadgradijo znanja za spremljanje 
stanja nepremičnine, znanje o opremljenosti in vzdrževanju nepremičnine z napravami ter 
instalacijami, za izvajanje del, potrebnih za normalno uporabo in obratovanje stavbe ali 
naprave. Teoretično in praktično znanje obogatijo tudi s predpisi, ki se nanašajo na graditev, 
urejanje prostora, stanovanjska razmerja, poslovne stavbe, varstva pred požarom, pri delu, 
varstva okolja.  
 

 Poklicno usposobljenost „hišnik/hišnica“ pridobijo kandidati s postopkom potrjevanja in 
preverjanja NPK (nacionalne poklicne kvalifikacije).  

 Za uspešen rezultat pri preverjanju znanja organiziramo tudi priprave, na katerih se 
kandidati seznanijo z znanji in spretnostmi ter nalogami za preverjanje.  

 Znanje je skupek urejenih informacij, ki privedejo do razumevanja, uspeha in je edina 
vrednota, ki nam je nikoli nihče in nič ne more odvzeti. Kolikor več znamo, toliko več 
veljamo.  

 

K usposabljanju vabimo kandidate, ki že opravljajo ali bi želeli opravljati hišniška dela v 
stanovanjski ali poslovni stavbi, stavbi, namenjeni začasnemu reševanju stanovanjskih potreb 
socialno ogroženih oseb, stavbi za bivanje starejših, študentov, otrok, kot so dijaški in 
študentski domovi, delavski domovi, domovi za starejše, domovi za terapevtske skupine, 
zavetišča za brezdomce, vzgojni domovi, domovi za skupnosti ter drugih stavbah, namenjeni 
za izvajanje socialnih programov, gostinskem ali turističnem objektu, vzgojno izobraževalni 
ustanovi (šoli, vrtcu, fakulteti), trgovskem centru, zaporu, …  
 
Trajanje  

4 dni (30 pedagoških ur)  
Vsi prijavljeni kandidati prejmejo nekaj dni pred pričetkom usposabljanja natančen urnik. 
 
 



Program 

 Spremljanje stanja na objektih  

 Oprema in vzdrževanje priročne delavnice ter skladišča rezervnih delov  

 Sodelovanje pri odpravi nepravilnosti na objektih  

 Izvajanje tehnično in organizacijsko manj zahtevnih del, potrebnih za normalno uporabo in 
obratovanje nepremičnin  

 Organiziranje vzdrževalnih del, ki jih izvajajo zunanji izvajalci  

 Druga dela pri upravljanju in vzdrževanju objektov  

 Vodenje evidenc, priprava poročila o delu, arhiviranje tehnične in druge dokumentacije  

 Nabava materialov, rezervnih delov in sodelovanje pri pridobivanju ponudb za vzdrževalna in 
druga dela  

 Predpisi o upravljanju z nepremičninami  

 Komuniciranje z lastniki, uporabniki, upraviteljem in dobavitelji  

 Skrb za varno delovanje in uporabo skupnih prostorov in naprav, higiensko, protipožarno in 
drugo varstvo ter varovanje okolja  

 

Predavatelji  

 Biljana Postolova, univ. dipl. inž. lesarstva in dipl. inž. gradbeništva, profesorica 
strokovnih predmetov na SGGOŠ v Ljubljani. Je članica komisije za preverjanje in 
potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije in predavateljica kandidatom za pripravo 
preverjanja NPK iz področja gradbeništva.  

 mag. Štefan Novak, univ. dipl. inž. tehnologije prometa, višješolski predavatelj na Fakulteti 
za logistiko UM, višješolski predavatelj predmetov varovanja in logističnega inženirstva.  

  
Kotizacija in plačilo 

Kotizacija za priprave znaša 450,00 EUR + 22 % DDV (549,00 EUR) in vključuje predavanja po 
programu, gradivo, pogostitve med odmori ter potrdilo.  

Prosimo, da kotizacijo za priprave poravnate najpozneje štiri dni pred začetkom dogodka na 
transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 4014-7656.  

 
Lokacija   
GZS Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana 
 
Kontakt  
Sonja Novak, 01/58-97-668, sonja.novak@cpu.si 
 
Prijave in odjave 

e-naslov: sonja.novak@cpu.si 
spletna stran: www.cpu.si  
 
Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno.  
Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali 
neudeležbi kotizacije ne vračamo.  
 

http://www.cpu.si/

