
 

 

 

 

DIFERENCIALNI IZPITI – POSEBNI POGOJ ZA NPK 

 

 PEDIKER/PEDIKERKA 

 REFLEKOSTERAPEVT/REFLEKSOTERAPEVTKA 

 VIZAŽIST/VIZAŽISTKA 

 

PEDIKER/PEDIKER 

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo (certifikat):  

znanja anatomije in fiziologije, varovanje zdravja, znanja o koži in kožnih boleznih, ki so določena v 
verificiranih srednješolskih strokovnih (najmanj SOK 5) ali študijskih programih (najmanj SOK 6) na 
področju zdravstva ali zobozdravstva ali kozmetike ali farmacije in jih kandidat izkazuje z dokazili o 

pridobljenih znanjih in so jih izdali verificirani izvajalci prej navedenih izobraževalnih ali študijskih 
programov. 

Termini izpitov se razpisani enkrat mesečno.  Cena  posameznega izpita bo predvidoma 60 € (vsi trije 

izpiti torej 180 €). 
 

REFLEKSOTERAPEVT/REFLEKSOTERAPEVTKA 

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo (certifikat):  

znanja anatomije in fiziologije, higiene, zdravstvene vzgoje in komunikacije, ki so določena v 
verificiranih srednješolskih strokovnih programih na področju zdravstva.  
Termini izpitov se razpisani enkrat mesečno.  Cena  posameznega izpita bo predvidoma 60 € (vsi štirje 
izpiti torej 240 €). 
 

VIZAŽIST/VIZAŽISTKA 

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo (certifikat): 

znanja anatomije in fiziologije kože, ki so določena z izobraževalnimi programi frizer, kozmetični 
tehnik, bolničar-negovalec, tehnik zdravstvene nege, farmacevtski tehnik. 

Termini izpitov so razpisani enkrat mesečno.  Cena izpita bo predvidoma 60 €.  
 

PRIJAVA  

Vse zainteresirane vabimo na  osebni razgovor s koordinatorico NPK. Na razgovor prinesite 

izpolnjeno prijavo za posamezno NPK. 

 

 

 

Koordinatorica NPK: Eva Črešnar Dvornik, prof. 
Uradne ure so objavljene  v menijski vrstici URADNE URE. 

Tel.: (02) 300 62 19   eva.cresnar-dvornik@szks.si  

 

mailto:eva.cresnar-dvornik@szks.si


 

 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor 
Trg Miloša Zidanška 3, Maribor 

 

PRIJAVA ZA OPRAVLJANJE DIFERENCIALNEGA IZPITA 

VIZAŽIST/VIZAŽISTKA 

 

1. OSEBNI PODATKI: 

Ime in priimek:  

Datum rojstva:  

Kraj rojstva:  

Država rojstva:  

EMŠO:  

 

2. NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA: 
Ulica in hišna številka:  

Poštna številka:  

Kraj:  

Telefonska številka:  

Elektronski naslov:  

 

3.  IZOBRAŽEVANJE: 
Končana srednja šola:  

NPK: VIZAŽIST 

 

4. DIFERENCIALNI IZPITI (izpolni šola) 
Naziv izpita: Datum opravljanja izpita Ocena 

Anatomija in fiziologija kože   

 

Datum plačila:   

Gradivo:  

Datum izdaje potrdil:  

 

 

 _________________                                                        ________________________ 

Kraj in datum                                                                         Podpis kandidata 

 

 

 



 

 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor 
Trg Miloša Zidanška 3, Maribor 

 

PRIJAVA ZA OPRAVLJANJE DIFERENCIALNEGA IZPITA 

PEDIKER/PEDIKERKA 

 

1. OSEBNI PODATKI: 

Ime in priimek:  

Datum rojstva:  

Kraj rojstva:  

Država rojstva:  

EMŠO:  

 

2. NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA: 
Ulica in hišna številka:  

Poštna številka:  

Kraj:  

Telefonska številka:  

Elektronski naslov:  

 

3.  IZOBRAŽEVANJE: 
Končana srednja šola:  

NPK: PEDIKER/PEDIKERKA 

 

4. DIFERENCIALNI IZPITI (izpolni šola) 
Naziv izpita: Datum opravljanja izpita Ocena 

Anatomija in fiziologija   

Varovanje zdravja   

Znanja o koži in kožnih boleznih   

 

Datum plačila:   

Gradivo:  

Datum izdaje potrdil:  

 

 _________________                                                        ________________________ 

Kraj in datum                                                                         Podpis kandidata 

 

 

 

 



Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor 
Trg Miloša Zidanška 3, Maribor 

 

PRIJAVA ZA OPRAVLJANJE DIFERENCIALNEGA IZPITA 

REFLEKSOTERAPEVT/REFLEKSOTERAPEVTKA 

 

1. OSEBNI PODATKI: 

Ime in priimek:  

Datum rojstva:  

Kraj rojstva:  

Država rojstva:  

EMŠO:  

 

2. NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA: 
Ulica in hišna številka:  

Poštna številka:  

Kraj:  

Telefonska številka:  

Elektronski naslov:  

 

3.  IZOBRAŽEVANJE: 
Končana srednja šola:  

NPK: REFLEKSOTERAPEVT/REFLEKSOTERAPEVTKA 

 

 

4. DIFERENCIALNI IZPITI (izpolni šola) 

 

Naziv izpita: Datum opravljanja izpita Ocena 

Anatomija in fiziologija   

Higiena   

Zdravstvena vzgoja    

Komunikacija   
 

Datum plačila:   

Gradivo:  

Datum izdaje potrdil:  

 

 

 _________________                                                        ________________________ 

Kraj in datum                                                                         Podpis kandidata 

 


