
 

 

 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor, Trg Miloša Zidanška 3, Maribor (02)300-62-08  www.szks.si  odrasli@szks.si 

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH  
2021/2022 

 

OBVESTILO  

20. 11. 2020 
 

 

Spoštovani! 
 
 

Vabim vse, ki vas zanima vpis v programe izobraževanja odraslih: 
 

- BOLNIČAR NEGOVALEC, IV. stopnja 

- ZDRAVSTVENA NEGA, V. stopnja  

- KOZMETIČNI TEHNIK, V. stopnja 

 

 

da si v začetku februarja 2021 v nadaljevanju te strani preberete informacije o izobraževanju v 2021/22. 

Zaenkrat so objavljene informacije za 2020/21, a bistvenih sprememb ne bo. 

 

 

 

Lepo pozdravljeni. 

 

S. Ščavničar, prof., 
Vodja izobraževanja odraslih 

odrasli@szks.si 
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Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor, Trg Miloša Zidanška 3, Maribor (02)300-62-08  www.szks.si  odrasli@szks.si 

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 2020/2021 - publikacija 
Program srednjega poklicnega izobraževanja (SPI): BOLNIČAR NEGOVALEC 1., 2. in 3. letnik 

Poklic: BOLNIČAR NEGOVALEC 

Pogoji  

za vpis, 

šolnina in 
število 
prostih 

mest 
(Natančna 
šolnina bo 
znana in 

objavljena  

21. 8. 2020.) 

Število prostih 

mest: 

predvidoma 30 

 

Trajanje 

šolanja: 
1 šolsko leto. 

 

Vpišete se lahko vsi, ki imate najmanj IV. stopnjo izobrazbe (priznajo se splošni predmeti).   
Predvidena šolnina bo približno 1.200 € in vključuje predavanja, praktični pouk, učbenike na 
izposojo in dva pristopa k izpitu (naslednji se plača po ceniku).  
Predviden pristop k zaključnemu izpitu: avgust 2021. 

 

 

 
Trajanje 

šolanja: 
2 šolski leti. 

Vpišete se lahko vsi, ki imate uspešno končano osnovno šolo. 

Predvidena šolnina (obe šolski leti) bo približno 2.300 € in vključuje predavanja, praktični pouk, 
konzultacije, učbenike na izposojo in dva pristopa k izpitu (naslednji se plača po ceniku). Šolnina 
za prvo šolsko leto bo odvisna od predmetov, ki se bodo v tistem šolskem letu izvedli. 
Predviden pristop k zaključnemu izpitu: junij/avgust 2022. 

 

Plačilo 
šolnine  

Prvi obrok šolnine (250,00 €) je potrebno poravnati do vpisa. Preostanek šolnine bomo razdelili še na sedem 

zaporednih mesečnih obrokov, ki zapadejo zadnji dan v septembru 2020, oktobru 2020, novembru 2020, 

decembru 2020, januarju 2021, februarju 2021 in marcu 2021. 

Dodatni 

stroški  

- gradivo (seznam gradiva, ki ga kupite v šolski fotokopirnici, je objavljen na spletni strani pod Gradiva), 

- uniforma (merjenje in plačilo - predvidoma 30,00 € - oktobra), 

- strošek cepljenja (točka 7. pri vpisni dokumentaciji), 

- zaključni izpit (cenik je objavljen na spletni strani pod Šolnine, zadnja stran). 

   

Postopek 

pred 

vpisom  

- Na odrasli@szks.si pošljite PROŠNJO (navedite želje, naslov in telefonsko številko) s skeniranimi dokazili 

vaše izobrazbe, vključno s skeniranimi spričevali vseh letnikov prejšnje šole. Lahko pošljete tudi po pošti, a 
ne pošiljajte originalov. Ob naslovu navedite »IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH, Prijava na vpis«. 
Zapisano pošljite čimprej, a najkasneje do 15. 7. 2020.  

- V enem tednu vam bomo poslali sklep priznanih predmetov in vas povabili na OSEBNI RAZGOVOR (nanj  

obvezno prinesite le ORIGINALE in FOTOKOPIJE dokazil vaše izobrazbe).  

- Prijavljena na vpis bo tista oseba, ki opravi osebni razgovor in ima sklep priznanih predmetov. 

DATUM 

VPISA   

Program BOLNIČAR NEGOVALEC:         
SREDA, 26. 8. 2020: 10.00 - 18.00          

Vpis bo potekal v pisarni izobraževanja odraslih. Vpisovali bomo samo ob zapisanem terminu in samo 

kandidate z opravljenim osebnim razgovorom in z VSO spodaj zapisano DOKUMENTACIJO! 

DOKUMENTA-

CIJA, ki jo 

prinesite na 

VPIS 

1. Izpolnjeno VPISNICO. Od 21. 8. 2020 jo boste lahko natisnili z naše spletne strani.  Davčno številko, ki jo 
morate zapisati, potrebujemo za ureditev zdravstvenega zavarovanja na praktičnem pouku. 
2. Plačano položnico v višini 250,00 €. To je hkrati tudi prvi obrok šolnine in je za vse enak.  Pri plačilu naj bo 
obvezno plačnik tista oseba, ki se vpisuje. Vzorec, ki kaže, kako pravilno izpolnite položnico, bo objavljen pri 
VPISNICI. 

 

3. Fotokopija izpiska iz rojstne matične knjige.  

4. Fotokopija poročnega lista (a le, če gre za spremembo priimka).  
5. Fotokopija osebne izkaznice. 

6. Originale dokazil, v kolikor jih niste prinesli na osebni razgovor.  

7. Originalno cepilno knjižico/kartonček/drugo in fotokopijo strani, ki dokazuje, da ste cepljeni (ali da ste vsaj 

pričeli z odmerki) proti: 

- ošpicam, mumpsu in rdečkam, 
- hepatitisu B, 

- oslovskemu kašlju. 
Brez teh cepljenj ne morete pristopiti k praktičnemu pouku, ki ga opravljate v zunanjih institucijah. 

 Potrdilo o vpisu lahko dobite, ko boste poravnali prvi obrok šolnine in ko se boste vpisali. 
 

Predavanja 

in izpiti 

Predavanja se pričnejo predvidoma 1. 10. in trajajo predvidoma do 15. 6. Potekajo popoldan po 15.45 uri, tudi 

do štirikrat na teden, lahko tudi ob vikendih in počitnicah. Niso obvezna, a so priporočljiva.  

  

Posebnosti:  100% prisotnost se zahteva pri:  

- varstvu pri delu, predmetih nege in oskrbe, predmetih z vajami, praktičnem pouku (PP) v DUM-u in praktičnem 
usposabljanju (PUD), ki se izvaja v DUM (junij 2021). Izpiti so pisni/ustni/praktični. Razpisani so najmanj 

štirikrat na leto, in sicer med 14.00 in 15.45 uro. V mesecu juliju in avgustu ni izpitnih rokov. 

Zaključek 
izobraževanja 

Izobraževanje zaključite z uspešno opravljenim zaključnim izpitom, ki ga opravljate iz dveh predmetov: 

slovenščina, storitev in zagovor. Udeleženci, ki ste že opravljali zaključni izpit/poklicno maturo, imate 
slovenščino priznano. Zaključni izpit se plača na dan pristopa in ni vključen v šolnino. 

 

PRVI 

SKUPNI 

SESTANEK 

Sestanek bo v ČETRTEK, 17. 9. 2020, v U1: ob 16.00 za zdravstveno nego, ob 17.00 za kozmetične tehnike in 

ob 18.00 za bolničarje. Na sestanku boste dobili urnik predavanj, izvedbeni predmetnik, seznam gradiva in 

učbenikov,  ident,  ključek garderobne omarice in dodatna navodila. 
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Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor, Trg Miloša Zidanška 3, Maribor (02)300-62-08   www.szks.si  odrasli@szks.si 

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 2020/2021 - publikacija 
Program srednjega poklicnega izobraževanja (SPI): BOLNIČAR NEGOVALEC 1., 2. in 3. letnik 

Poklic: BOLNIČAR NEGOVALEC  

PREDMETNIK 
PREDMET 1. letnik  2. letnik  3. letnik  

A Splošnoizobraževalni predmeti    

Slovenščina (SLO) Predavanje Predavanje Predavanje 

Tuji jezik- (ANG/NEM) Konzultacije Konzultacije Konzultacije 

Matematika (MAT) Konzultacije Konzultacije Konzultacije 

Umetnost (UME) Gradivo, izpit / / 

Naravoslovje (NAR) Gradivo, izpit Gradivo, izpit / 

Družboslovje (DRU) Gradivo, izpit Gradivo, izpit / 

Športna vzgoja (ŠVZ) Oproščeni Oproščeni Oproščeni 
 

B STROKOVNI MODULI in praktični pouk    

M1 Nega in oskrba (NIO) Skupna ocena:  Skupna ocena:  Skupna ocena: 

1. Pomoč pri življenjskih aktivnostih (POA) Predavanje, 

vaje 

Predavanje, 

vaje 

/ 

2. Prva pomoč (PPO) / / Predavanje, 

vaje 

3. Nega pri najpogostejših bolezenskih stanjih (NBS) / Praktični 
pouk v DUM 

Praktični 
pouk v DUM 

 

M2 Varovanje zdravja in okolja  Skupna ocena:  Skupna ocena:  / 

1. Higiena (HIG) /  / 

2. Zdravstvena vzgoja (ZVZ) Gradivo, izpit / / 

3. Varovanje zdravja (VZD)  / / 

4. Zdrava prehrana (ZPR) Gradivo, izpit / / 

 

M3 Etika in komunikacija Skupna ocena:  Skupna ocena:  / 

1. Komunikacija (KOM) Gradivo, izpit / / 

2. Poklicna etika (PET)  / / 

3. Zdravstveno in socialno varstvo (ZVS) / Predavanje / 

4. Podjetništvo (POD) / Gradivo, izpit / 

 

M4 Gospodinjstvo Gradivo, izpit / / 

 

Odprti kurikul    

Osnove anatomije (OAF) Predavanje / / 

Prehrana starostnika (PST) / Gradivo, izpit / 

Razvoj in motnje duševnosti (RMD) / Skupna ocena:  / 

-dejavniki duševnega razvoja in osebnost (DRO) / Gradivo, izpit / 

- motnje duševnega zdravja (MDZ) / Gradivo, izpit / 

Pomoč na domu in preprečevanje infekcij (PPI) Predavanje / / 

Pedikura (PED) / / Predavanje, 

vaje 

 

Praktično usposabljanje z delom (PUD) / Junij 2021 Junij 2021 

Interesne dejavnosti (IND) P P P 

  

Predmetnik se lahko do pričetka izobraževanja spremeni. 
 

URADNE URE 

 
Prosimo, spremljajte termine uradnih ur v menijski vrstici URADNE URE. 
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Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor, Trg Miloša Zidanška 3, Maribor (02)300-62-08   www.szks.si  odrasli@szks.si 

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 2020/2021 - publikacija 
Program srednjega strokovnega izobraževanja (SSI): ZDRAVSTVENA NEGA 1., 2., 3. in 4. letnik   

Poklic: TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE 

Pogoji  

za vpis, 

šolnina in 
število 
prostih 

mest 
(Natančna 
šolnina bo 
znana in 

objavljena  

21. 8. 2020.) 

Število prostih 

mest: 

predvidoma 30 

Trajanje 

šolanja: 
2 šolski leti. 
 

Vpišete se lahko vsi, ki imate najmanj V. stopnjo izobrazbe (priznajo se splošni predmeti). 
Predvidena šolnina (obe šolski leti) bo predvidoma 2.500 € in vključuje predavanja, praktični pouk, 
konzultacije, učbenike na izposojo in dva pristopa k izpitu (naslednji se plača po ceniku). Šolnina za eno 
šolsko leto bo odvisna od predmetov, ki se bodo v tistem šolskem letu izvedli.   
Predviden pristop k poklicni maturi: junij/avgust 2022. 

 

 
 
Trajanje 

šolanja: 
3 šolska leta. 

Vpišete se lahko vsi, ki imate uspešno končano IV. stopnjo izobrazbe (določeni predmeti se vam priznajo). 
Predvidena šolnina za udeležence s IV. stopnjo (tri šolska leta) bo predvidoma 3.300 € in vključuje 
predavanja, praktični pouk, konzultacije, učbenike na izposojo in dva pristopa k izpitu (naslednji se plača po 
ceniku). Šolnina za eno šolsko leto bo odvisna od predmetov, ki se bodo v tistem šolskem letu izvedli.   
Predviden pristop k poklicni maturi: junij/avgust 2023. 

 

Plačilo 
šolnine  

Prvi obrok šolnine (250,00 €) je potrebno poravnati do vpisa. Preostanek šolnine bomo razdelili še na sedem 

zaporednih mesečnih obrokov, ki zapadejo zadnji dan v septembru 2020, oktobru 2020, novembru 2020, 

decembru 2020, januarju 2021, februarju 2021 in marcu 2021. 

Dodatni 

stroški  

- gradivo (seznam gradiva, ki ga kupite v šolski fotokopirnici, je objavljen na spletni strani pod Gradiva), 

- uniforma (merjenje in plačilo - predvidoma 40,00 € - oktobra), 

- strošek cepljenja (točka 7. pri vpisni dokumentaciji), 

- poklicna matura (cenik je objavljen na spletni strani pod Šolnine, zadnja stran). 

 

Postopek 

pred 

vpisom  

- Na odrasli@szks.si pošljite PROŠNJO (navedite želje, naslov in telefonsko številko) s skeniranimi dokazili 

vaše izobrazbe, vključno s skeniranimi spričevali vseh letnikov prejšnje šole. Lahko pošljete tudi po pošti, a 
ne pošiljajte originalov. Ob naslovu navedite »IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH, Prijava na vpis«. 
Zapisano pošljite čimprej, a najkasneje do 15. 7. 2020.  

- V enem tednu vam bomo poslali sklep priznanih predmetov in vas povabili na OSEBNI RAZGOVOR (nanj  

obvezno prinesite le ORIGINALE in FOTOKOPIJE dokazil vaše izobrazbe).  

- Prijavljena na vpis bo tista oseba, ki opravi osebni razgovor in ima sklep priznanih predmetov. 

DATUM 

VPISA   

Program ZDRAVSTVENA NEGA:         

PONEDELJEK, 24. 8. 2020: 10.00 - 18.00          

Vpis bo potekal v pisarni izobraževanja odraslih. Vpisovali bomo samo ob zapisanem terminu in samo 

kandidate z opravljenim osebnim razgovorom in z VSO spodaj zapisano DOKUMENTACIJO! 

DOKUMENTA-

CIJA, ki jo 

prinesite na 

VPIS 

1. Izpolnjeno VPISNICO. Od 21. 8. 2020 jo lahko natisnete z naše spletne strani.  Davčno številko, ki jo morate 

zapisati, potrebujemo za ureditev zdravstvenega zavarovanja na praktičnem pouku. 
2. Plačano položnico v višini 250,00 €. To je hkrati tudi prvi obrok šolnine in je za vse enak.  Pri plačilu naj bo 
obvezno plačnik tista oseba, ki se vpisuje. Vzorec, ki kaže, kako pravilno izpolnite položnico, bo objavljen pri 
VPISNICI. 

 

3. Fotokopija izpiska iz rojstne matične knjige.  

4. Fotokopija poročnega lista (a le, če gre za spremembo priimka).  
5. Fotokopija osebne izkaznice. 

6. Originale dokazil, v kolikor jih niste prinesli na osebni razgovor.  

7. Originalno cepilno knjižico/kartonček/drugo in fotokopijo strani, ki dokazuje, da ste cepljeni (ali da ste vsaj 

pričeli z odmerki) proti: 

- ošpicam, mumpsu in rdečkam, hepatitisu B, oslovskemu kašlju. 
Brez teh cepljenj ne morete pristopiti k praktičnemu pouku, ki ga opravljate v zunanjih institucijah. 

 Potrdilo o vpisu lahko dobite, ko boste poravnali prvi obrok šolnine in ko se boste vpisali. 
 

Predavanja in 

izpiti 

Predavanja se pričnejo predvidoma 1. 10. in trajajo predvidoma do 15. 6.  Potekajo popoldan po 15.45 uri, lahko 

tudi do štirikrat na teden, lahko tudi ob vikendih in počitnicah. Niso obvezna, a so priporočljiva. 
Posebnosti:  100% prisotnost se zahteva pri: 

- varstvu pri delu, predmetih zdravstvene nege, predmetih z vajami, 

- praktičnem pouku (PP) in praktičnem usposabljanju (PUD), ki se izvaja v UKC/DUM (junij 2021). 

  
Izpiti so pisni/ustni/praktični. Razpisani so najmanj štirikrat na leto, in sicer med 14.00 in 15.45 uro. V mesecu 

juliju in avgustu ni izpitnih rokov. 

Zaključek 
izobraževanja 

Izobraževanje zaključite z uspešno opravljeno poklicno maturo, ki jo opravljate iz štirih predmetov:  

slovenščina, zdravstvena nega, matematika ali tuj jezik, storitev z zagovorom.  

Udeleženci, ki ste že opravljali poklicno maturo (ali splošno ali zaključni izpit), imate slovenščino in matematiko 
ali tuj jezik priznano.  

Poklicna matura se plača na dan pristopa in ni vključena v šolnino. 
 

PRVI 

SKUPNI 

SESTANEK 

Sestanek bo v ČETRTEK, 17. 9. 2020, v U1: ob 16.00 za zdravstveno nego, ob 17.00 za kozmetične tehnike in 

ob 18.00 za bolničarje. Na sestanku boste dobili urnik predavanj, izvedbeni predmetnik, seznam gradiva in 

učbenikov,  ident,  ključek garderobne omarice in dodatna navodila. 

http://www.szks.si/
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IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 2020/2021 - publikacija 
Program srednjega strokovnega izobraževanja (SSI): ZDRAVSTVENA NEGA 1., 2., 3. in 4. letnik   

Poklic: TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE 

 

Predmetnik za PROGRAM: ZDRAVSTVENA NEGA                                                            POKLIC: TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE/TEHNICA ZDRAVSTVENE NEGE 

 
1. letnik 2. letnik 3.  letnik 4. letnik 

A: Splošni del (PREDMETI)  
    

SLOVENŠČINA (SLO)  Konzultacije Konzultacije Predavanja  Predavanja 

TUJI JEZIK (TJ-ANG/NEM)  Konzultacije Konzultacije Predavanja Predavanja 

UMETNOST (UME)  Gradivo, izpit / / / 

MATEMATIKA (MAT)  Konzultacije Konzultacije Predavanja Predavanja 

ZGODOVINA (ZGO)  Gradivo, izpit Gradivo, izpit / / 

GEOGRAFIJA (GEO)  Gradivo, izpit / / / 

PSIHOLOGIJA (PSI)  / / / Gradivo, izpit 

KEMIJA (KEM)  Gradivo, izpit / / / 

FIZIKA (FIZ)  / Gradivo, izpit / / 

BIOLOGIJA (BIO)  Gradivo, izpit / / / 

ŠPORTNA VZGOJA (ŠVZ)  Oproščen(-a) Oproščen(-a) Oproščen(-a) Oproščen(-a) 

      

B: Strokovni del (MODULI)     

M1 ZDRAVSTVENA NEGA IN NUJNA MEDICINSKA POMOČ (ZNE)  Skupna ocena:  Skupna ocena: Skupna ocena: / 

INTERVENCIJE ZN IN OSKRBE (IZN) Predavanja, vaje / / / 

DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKI POSTOPKI (DTP) / Predavanja, vaje / / 

PRVA POMOČ IN NUJNA MED. POMOČ (NPP) / / Predavanja, vaje / 

FIZIKA V ZDR. NEGI  (FZN) / / Predavanja / 

 

M2 ZDRAVSTVENA NEGA NA SPECIALNIH PODROČJIH (ZNS)  / Skupna ocena: Skupna ocena: Skupna ocena: 

ZDRAVSTVENA NEGA NA SPECIALNIH PODROČJIH (ZNS) / Predavanja Predavanja / 

NEGA ŽENE / / / Predavanja 

NEGA INFEKCIJSKEGA BOLNIKA / / / Predavanja 

NEGA DUŠEVNEGA BOLNIKA / / / Predavanja 

PRAKTIČNI POUK / / Praktični pouk Praktični pouk 

PRAKTIČNI POUK / / Praktični pouk Praktični pouk 

PRAKTIČNI POUK / / Praktični pouk / 

 

M3 ZDR. NEGA OTROK IN MLAD. (ZNO)  / Skupna ocena: Skupna ocena: / 

NEGA ZDRAVEGA OTROKA (NZO) / Predavanja, vaje / / 

NEGA BOLNEGA OTROKA (NBO) / / Predavanja, vaje / 

 

M4 ANATOMIJA, FIZIOLOGIJA IN MIKROBIOLOGIJA (AFM)  Skupna ocena: Skupna ocena: Skupna ocena: / 

ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA (ANF) Predavanja Predavanja / / 

MIKROBIOLOGIJA (MIK) / Predavanja / / 

HUMANA GENETIKA (HUG) / / Predavanja / 

 

M5 DOLGOTRAJNA OSKRBA (DOS)  / / Skupna ocena: / 

DOLGOTRAJNA OSKRBA (DOS) / / Gradivo, izpit / 

 
  Praktični pouk  

 

M6  KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVENI NEGI IN SOCIALNI 

OSKRBI (KVA)  
/ Skupna ocena: / Skupna ocena: 

ETIKA IN KOMUNIKACIJA (ETK)  / Gradivo, izpit / / 

PODJETNIŠTVO IN ZAKONODAJA  (POZ) / / / POD: Gradivo, izpit 

 
   ZAK: Gradivo, izpit 

 

M7  SKRB ZA ZDRAVJE (SZD)  Skupna ocena: Skupna ocena: / / 

VAROVANJE ZDRAVJA (VZD) Gradivo, izpit / / / 

ZDRAVA PREHRANA IN DIETETIKA (ZPD) / Gradivo, izpit / / 

 

IZBIRNI MODUL –  PATOLOGIJA (PAT)   / / Skupna ocena: / 

PATOLOGIJA (PAT) / / Predavanja / 

 

ODPRTI KURIKUL      

STROKOVNO IZRAZOSLOVJE (SIZ) Predavanja / / / 

FARMAKOLOGIJA (FAR) / Predavanja / / 

 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (PUD) / / Junij 2021 Junij 2021 

INTERESNE DEJAVNOSTI (IND) Priznano Priznano Priznano Priznano 

 

 

 

 

http://www.szks.si/
mailto:odrasli@szks.si
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IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 2020/2021 - publikacija 
Program srednjega strokovnega izobraževanja (SSI): KOZMETIČNI TEHNIK 1., 2., 3. in 4. letnik 

Poklic: KOZMETIČNI TEHNIK - KOZMETIČNA TEHNICA 

Pogoji  

za vpis, 

šolnina in 
število 
prostih 

mest 
(Natančna 
šolnina bo 
znana in 

objavljena  

21. 8. 2020.) 

Število prostih 

mest: 

predvidoma 20 

Trajanje 

šolanja: 
2 šolski leti. 
 

Vpišete se lahko vsi, ki imate najmanj V. stopnjo izobrazbe (priznajo se splošni predmeti). 
Predvidena šolnina (dve šolski leti) bo približno 2.700 € in vključuje predavanja, konzultacije, učbenike na 
izposojo in dva pristopa k izpitu (naslednji se plača po ceniku).  Šolnina za eno šolsko leto bo odvisna od 
predmetov, ki se bodo v tistem šolskem letu izvedli.   
Predviden pristop k poklicni maturi: junij/avgust 2022. 

 

 
 
Trajanje 

šolanja: 
3 šolska leta. 

Vpišete se lahko vsi, ki imate uspešno končano IV. stopnjo izobrazbe (določeni predmeti se vam priznajo). 
Predvidena šolnina (tri šolska leta) bo približno 3.400 € in vključuje predavanja, konzultacije, učbenike na 
izposojo in dva pristopa k izpitu (naslednji se plača po ceniku).  Šolnina za eno šolsko leto bo odvisna od 
predmetov, ki se bodo v tistem šolskem letu izvedli.  
Predviden pristop k poklicni maturi: junij/avgust 2023. 

 

Plačilo 
šolnine  

Prvi obrok šolnine (250,00 €) je potrebno poravnati do vpisa. Preostanek šolnine bomo razdelili še na sedem 

zaporednih mesečnih obrokov, ki zapadejo zadnji dan v septembru 2020, oktobru 2020, novembru 2020, 

decembru 2020, januarju 2021, februarju 2021 in marcu 2021. 

Dodatni 

stroški  

- gradivo (seznam gradiva, ki ga kupite v šolski fotokopirnici, je objavljen na spletni strani pod Gradiva), 

- uniforma (merjenje in plačilo - predvidoma 40,00 € - oktobra), 

- poklicna matura (cenik je objavljen na spletni strani pod Šolnine, zadnja stran). 

 

Postopek 

pred 

vpisom  

- Na odrasli@szks.si pošljite PROŠNJO (navedite želje, naslov in telefonsko številko) s skeniranimi dokazili 

vaše izobrazbe, vključno s skeniranimi spričevali vseh letnikov prejšnje šole. Lahko pošljete tudi po pošti, a 
ne pošiljajte originalov. Ob naslovu navedite »IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH, Prijava na vpis«. 
Zapisano pošljite čimprej, a najkasneje do 15. 7. 2020.  

- V enem tednu vam bomo poslali sklep priznanih predmetov in vas povabili na OSEBNI RAZGOVOR (nanj  

obvezno prinesite le ORIGINALE in FOTOKOPIJE dokazil vaše izobrazbe).  

- Prijavljena na vpis bo tista oseba, ki opravi osebni razgovor in ima sklep priznanih predmetov. 

DATUM 

VPISA   

Program KOZMETIČNI TEHNIK: 
ČETRTEK, 27. 8. 2020: 10.00 - 18.00          

Vpis bo potekal v pisarni izobraževanja odraslih. Vpisovali bomo samo ob zapisanem terminu in samo 

kandidate z opravljenim osebnim razgovorom in z VSO spodaj zapisano DOKUMENTACIJO! 

DOKUMENTA-

CIJA, ki jo 

prinesite na 

VPIS 

1. Izpolnjeno VPISNICO. Od 21. 8. 2020 jo lahko natisnete z naše spletne strani.  Davčno številko, ki jo morate 

zapisati, potrebujemo za ureditev zdravstvenega zavarovanja na praktičnem pouku. 
2. Plačano položnico v višini 250,00 €. To je hkrati tudi prvi obrok šolnine in je za vse enak.  Pri plačilu naj bo 
obvezno plačnik tista oseba, ki se vpisuje. Vzorec, ki kaže, kako pravilno izpolnite položnico, bo objavljen pri 
VPISNICI. 

 

3. Fotokopija izpiska iz rojstne matične knjige.  

4. Fotokopija poročnega lista (a le, če gre za spremembo priimka).  
5. Fotokopija osebne izkaznice. 

6. Originale dokazil, v kolikor jih niste prinesli na osebni razgovor.  
 Potrdilo o vpisu lahko dobite, ko boste poravnali prvi obrok šolnine in ko se boste vpisali. 

 

Predavanja in 

izpiti 

Predavanja se pričnejo predvidoma 1. 10. in trajajo predvidoma do 15. 6.  Potekajo popoldan po 15.45 uri, tudi 

do štirikrat na teden, lahko tudi ob sobotah. Niso obvezna, a so priporočljiva. 
Posebnosti:  100% prisotnost se zahteva pri: 

 - varstvu pri delu, predmetih kozmetična nega obraza/telesa, masaža, pedikura, ličenje, manikira. 

Praktično usposabljanje (PUD) se izvaja v lastni režiji pri delodajalcu v točno določenem času. 

  
Izpiti so pisni/ustni/praktični. Razpisani so najmanj štirikrat na leto, in sicer med 14.00 in 15.45 uro. V mesecu 
juliju in avgustu ni izpitnih rokov. 

Zaključek 
izobraževanja 

Izobraževanje zaključite z uspešno opravljeno poklicno maturo, ki jo opravljate iz štirih predmetov:  

slovenščina, kozmetika, matematika ali tuj jezik, storitev.  

Udeleženci, ki ste že opravljali poklicno maturo (ali splošno ali zaključni izpit), imate slovenščino in matematiko 
ali tuj jezik priznano.  

Poklicna matura se plača na dan pristopa in ni vključena v šolnino. 
 

PRVI 

SKUPNI 

SESTANEK 

Sestanek bo v ČETRTEK, 17. 9. 2020, v U1: ob 16.00 za zdravstveno nego, ob 17.00 za kozmetične tehnike in 

ob 18.00 za bolničarje. Na sestanku boste dobili urnik predavanj, izvedbeni predmetnik, seznam gradiva in 

učbenikov,  ident,  ključek garderobne omarice in dodatna navodila. 
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IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 2020/2021 - publikacija 
Program srednjega strokovnega izobraževanja (SSI):  KOZMETIČNI TEHNIK 1., 2., 3. in 4. letnik 

Poklic: KOZMETIČNI TEHNIK - KOZMETIČNA TEHNICA ;   PREDMETNIK 
PREDMET 1.letnik 2.letnik 3.letnik 4.letnik 

Slovenščina (SLO) Konzultacije Konzultacije Predavanje Predavanje 

Tuji jezik – (ANG/NEM) Konzultacije Konzultacije Predavanje Predavanje 

Matematika (MAT) Konzultacije Konzultacije Predavanje Predavanje 

Umetnost (UME) Gradivo, izpit / / / 

Zgodovina (ZGO) Gradivo, izpit Gradivo, izpit / / 

Geografija (GEO) Gradivo, izpit / / / 

Psihologija (PSI)  / / / Gradivo, izpit 

Fizika (FIZ) / Gradivo, izpit / / 

Kemija (KEM) Gradivo, izpit / / / 

Biologija (BIO) Gradivo, izpit / / / 

Športna vzgoja (ŠVZ) Oproščen(-a) Oproščen(-a) Oproščen(-a) Oproščen(-a) 

 

Somatologija Skupna ocena:  Skupna ocena:  / / 

1. Biologija celice (BIC)  / / / 

2. Anatomija in fiziologija lokomotornih in nadzornih 

sistemov (LNS) 
Predavanje / / / 

3. Drobovni organski sistemi (DOS) / Predavanje / / 

 

Koža in kožne bolezni / Skupna ocena:  Skupna ocena: / 

1. Anatomija in fiziologija kože (AFK) / Predavanje / / 

2. Kožne bolezni (KIB) / / Predavanje / 

 

Varovanje zdravja Skupna ocena: Skupna ocena: / / 

1. Vzgoja za zdravje (VZ) Gradivo, izpit / / / 

2. Mikrobiologija (MIK) / Predavanje / / 

 

Splošna kozmetologija / Skupna ocena: Skupna ocena: / 

1. Kemija v kozmetiki (KEK) / Gradivo, izpit / / 

2. Splošna kozmetologija (SKO) /  Predavanje / 

 

Kozmetični izdelki / / Skupna ocena: Skupna ocena: 

1. Tehnološke oblike kozmetičnih izdelkov (TKI) / / Predavanje / 

2. Kozmetični izdelki (KI) / /  Predavanje 

 

Kozmetična nega obraza / Skupna ocena: / Skupna ocena: 

1. Kozmetična nega obraza  (KNO) / Predavanje+vaje / Predavanje+vaje 

2. Komunikacija (KOM) / / / Gradivo, izpit 

 

Kozmetična nega telesa / / Skupna ocena: / 

1. Fizika v kozmetiki (FIK) / / Predavanje / 

2. Kozmetična nega telesa (KNT) / / Predavanje+vaje / 

 

Podjetništvo Skupna ocena: / / Skupna ocena: 

1. Podjetništvo (POD) / / / Gradivo, izpit 

2. Informatika (INF) Predavanje / / / 

 

Ličenje (LIČ) / / / Predavanje+vaje 

 

ODPRTI KURIKULUM     

Estetika (EST) Gradivo, izpit / / / 

Zdrava prehrana in dietetika (ZPD) / / Gradivo, izpit / 

Pedikura (PED) / / / Predavanje+vaje 

Manikira (MAN) / / Predavanje+vaje  

Masaža (MAS) / / Predavanje+vaje / 

Fitokozmetika (FIT) / / / Predavanje 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (PUD) / OPRAVITI OPRAVITI OPRAVITI 

INTERESNE DEJAVNOSTI (IND) Priznano Priznano Priznano Priznano 

 

Predmetnik se lahko do pričetka izobraževanja spremeni. 
 

URADNE URE 

 
Prosimo, spremljajte termine uradnih ur v menijski vrstici URADNE URE. 
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IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 2020/2021 - publikacija 
Program poklicno tehniškega izobraževanja (PTI): ZDRAVSTVENA NEGA 1. in 2. letnik   

Poklic: TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE 

Pogoji za vpis, 

šolnina in 
število vpisnih 
mest 

(Natančna šolnina 
bo znana in 

objavljena  

21. 8. 2020.) 

Število prostih 

mest: 

predvidoma 20 

Trajanje 

šolanja: 
3 šolska leta. 

Vpišete se lahko vsi, ki imate uspešno končano 3-letno izobraževanje bolničar negovalec 
z zaključnim izpitom. 

Predvidena šolnina (tri šolska leta) bo približno 2.700 € in vključuje predavanja, praktični 
pouk, konzultacije, učbenike na izposojo in dva pristopa k izpitu (naslednji se plača po 
ceniku).  

Šolnina za eno šolsko leto bo odvisna od predmetov, ki se bodo v tistem šolskem letu izvedli. 
Predviden pristop k poklicni maturi: junij/avgust 2023. 

    

Plačilo šolnine  
Prvi obrok šolnine (250,00 €) je potrebno poravnati do vpisa. Preostanek šolnine bomo razdelili še na sedem 

zaporednih mesečnih obrokov, ki zapadejo zadnji dan v septembru 2020, oktobru 2020, novembru 2020, 

decembru 2020, januarju 2021, februarju 2021 in marcu 2021. 

Dodatni stroški  

- gradivo (seznam gradiva, ki ga kupite v šolski fotokopirnici, je objavljen na spletni strani pod Gradiva), 

- uniforma (merjenje in plačilo - predvidoma 40,00 € - oktobra), 

- strošek cepljenja (točka 7. pri vpisni dokumentaciji), 

- poklicna matura (cenik je objavljen na spletni strani pod Šolnine, zadnja stran). 

 

Postopek 

pred 

vpisom  

- Na odrasli@szks.si pošljite PROŠNJO (navedite želje, naslov in telefonsko številko) s skeniranimi dokazili 

vaše izobrazbe, vključno s skeniranimi spričevali vseh letnikov prejšnje šole. Lahko pošljete tudi po pošti, a 
ne pošiljajte originalov. Ob naslovu navedite »IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH, Prijava na vpis«. 
Zapisano pošljite čimprej, a najkasneje do 15. 7. 2020.  

- V enem tednu vam bomo poslali sklep priznanih predmetov in vas povabili na OSEBNI RAZGOVOR (nanj  

obvezno prinesite le ORIGINALE in FOTOKOPIJE dokazil vaše izobrazbe).  

- Prijavljena na vpis bo tista oseba, ki opravi osebni razgovor in ima sklep priznanih predmetov. 

DATUM 

VPISA   

Program ZDRAVSTVENA NEGA:         

PONEDELJEK, 24. 8. 2020: 10.00 - 18.00          

Vpis bo potekal v pisarni izobraževanja odraslih. Vpisovali bomo samo ob zapisanem terminu in samo 

kandidate z opravljenim osebnim razgovorom in z VSO spodaj zapisano DOKUMENTACIJO! 

DOKUMENTA-

CIJA, ki jo 

prinesite na 

VPIS 

1. Izpolnjeno VPISNICO. Od 21. 8. 2020 jo lahko natisnete z naše spletne strani.  Davčno številko, ki jo morate 
zapisati, potrebujemo za ureditev zdravstvenega zavarovanja na praktičnem pouku. 
2. Plačano položnico v višini 250,00 €. To je hkrati tudi prvi obrok šolnine in je za vse enak.  Pri plačilu naj bo 
obvezno plačnik tista oseba, ki se vpisuje. Vzorec, ki kaže, kako pravilno izpolnite položnico, bo objavljen pri 
VPISNICI. 

 

3. Fotokopija izpiska iz rojstne matične knjige.  

4. Fotokopija poročnega lista (a le, če gre za spremembo priimka).  
5. Fotokopija osebne izkaznice. 

6. Originale dokazil, v kolikor jih niste prinesli na osebni razgovor.  

7. Originalno cepilno knjižico/kartonček/drugo in fotokopijo strani, ki dokazuje, da ste cepljeni (ali da ste vsaj 

pričeli z odmerki) proti: 

- ošpicam, mumpsu in rdečkam, 
- hepatitisu B, 

- oslovskemu kašlju. 
Brez teh cepljenj ne morete pristopiti k praktičnemu pouku, ki ga opravljate v zunanjih institucijah. 

 Potrdilo o vpisu lahko dobite, ko boste poravnali prvi obrok šolnine in ko se boste vpisali. 
 

Predavanja in 

izpiti 

Predavanja se pričnejo predvidoma 1. 10. in trajajo predvidoma do 15. 6.  Potekajo popoldan po 15.45 uri, lahko 

tudi do štirikrat na teden, lahko tudi ob vikendih in počitnicah. Niso obvezna, a so priporočljiva. 
Posebnosti:  100% prisotnost se zahteva pri: 

- varstvu pri delu, predmetih zdravstvene nege, predmetih z vajami, 

- praktičnem pouku (PP) in praktičnem usposabljanju (PUD), ki se izvaja v UKC/DUM (junij 2021). 

  
Izpiti so pisni/ustni/praktični. Razpisani so najmanj štirikrat na leto, in sicer med 14.00 in 15.45 uro. V mesecu 
juliju in avgustu ni izpitnih rokov. 

Zaključek 
izobraževanja 

Izobraževanje zaključite z uspešno opravljeno poklicno maturo, ki jo opravljate iz štirih predmetov:  

slovenščina, zdravstvena nega, matematika ali tuj jezik, storitev z zagovorom.  

Poklicna matura se plača na dan pristopa in ni vključena v šolnino. 
 

PRVI 

SKUPNI 

SESTANEK 

Sestanek bo v ČETRTEK, 17. 9. 2020, v U1: ob 16.00 za zdravstveno nego, ob 17.00 za kozmetične tehnike in 

ob 18.00 za bolničarje. Na sestanku boste dobili urnik predavanj, izvedbeni predmetnik, seznam gradiva in 

učbenikov,  ident,  ključek garderobne omarice in dodatna navodila. 
 

 

http://www.szks.si/
mailto:odrasli@szks.si
mailto:odrasli@szks.si


Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor, Trg Miloša Zidanška 3, Maribor (02)300-62-08   www.szks.si  odrasli@szks.si 

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 2020/2021 - publikacija 
Program poklicno tehniškega izobraževanja (PTI): ZDRAVSTVENA NEGA 1. in 2. letnik   

Poklic: TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE 

PROGRAM JE V PRENOVI. 

 
PREDMETNIK PRENOVLJENEGA PROGRAMA ZDRAVSTVENA NEGA PTI* 

PROGRAM: ZDRAVSTVENA NEGA PTI 

POKLIC: TEHNIK/TEHNICA ZDRAVSTVENE NEGE 

Oznaka Programske enote  

A – Splošnoizobraževalni predmeti 
P1  Slovenščina   

P2 Tuji jezik   

P3  Matematika   

P4  Umetnost   

P5  Zgodovina   

P6 Geografija   

P8  Psihologija   

P9  Fizika   

P10  Kemija   

P11  Biologija   

P12 Športna vzgoja     

B – Strokovni moduli 

M1  Zdravstvena nega pacienta in nujna medicinska pomoč  

M2 Zdravstvena nega na specialnih področjih in dolgotrajna oskrba  

M3  Zdravstvena nega otroka in mladostnika  

M4  Anatomija, fiziologija in humana genetika  

M9 Patologija  

C – Praktično izobraževanje v šoli 
Č – Praktično usposabljanje z delom 

D – Interesne dejavnosti 

E – Odprti del kurikuluma  

 

* Podroben predmetnik bo še pred pričetkom šolskega leta objavljen na spletni strani šole. 
 

URADNE URE 

 
Prosimo, spremljajte termine uradnih ur v menijski vrstici URADNE URE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.szks.si/
mailto:odrasli@szks.si

