
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

• KOZMETIČNI TEHNIK (KT)
• FARMACEVTSKI TEHNIK (FT)
• TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE (TLB)
• ZOBOTEHNIK (ZT)



POGOJI ZA VPIS

• Zaključena V. stopnja (štiriletna ali petletna (3+2) 
šola) katerekoli smeri.



KOZMETIČNI TEHNIK

• Izobraževanje poteka eno šolsko leto.
• Pouk je vsak dan, od ponedeljka do četrtka, 

pogosto tudi ob petkih, od 15.45 do 20.30 ure.
• Pouk strokovnih modulov (pouk, vaje in praktični 

pouk).
• Zaključenemu predmetu sledi redni izpitni rok.



• Ob torkih in četrtkih, občasno tudi ob petkih 
poteka praviloma praktični pouk – obvezna 
80 %  udeležba.

• Nekatera interna gradiva so na voljo v šoli.

• Praktično usposabljanje pri delodajalcih 
poteka zunaj šole, je obvezno (udeleženec 
poišče sam). 



Prijave in vpis

• Program se izvaja, če je vpisanih najmanj 16 
kandidatov.

• Razpis za vpis: objava na spletni strani www.ssfkz.si

• Prijave za vpis: od 1. junija do 14. avgusta. 

Če bo več prijav kot je prostih mest, bo vpis omejen 
(kriteriji za izbor: popolna prijava, datum prijave …).

• Vpis: od 26. 8. do 5. 9.

http://www.ssfkz.si/


• Naknadni vpis: če so po prvem krogu vpisa še prosta 
mesta oz. do začetka organiziranega praktičnega pouka 
(od 6. 9. dalje).

• OB PRIJAVI: predložitev fotokopij originalnih dokumentov 
spričeval, indeksov, diplom, predmetnikov …

• OB VPISU: predložitev originalnih dokumentov spričeval, 
indeksov, diplom, osebne izkaznice in davčne št., plačan 
prvi obrok šolnine.

• Stroški: 2.400 €, v 5 obrokih, prvi obrok 500 € se plača ob 
vpisu in se ne vrača, če si kandidat premisli.



FARMACEVTSKI TEHNIK, TEHNIK 
LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, ZOBOTEHNIK

• Izobraževanje se izvede v 2 letih.

• Organizirane so vaje in praktični pouk, na strokovno 
teoretične predmete se udeleženci pripravljajo samostojno. 

• Poteka  ob petkih popoldan in/ali ob sobotah dopoldan, 
obvezna je 80 % udeležba.

• Dinamika opravljanja izpitov je odvisna od udeleženca.



• V programih FT in TLB so vaje in praktični 
pouk organizirane na šoli.

• V programu ZT bo praktični pouk organiziran 
le, če bo vsaj 8 vpisanih udeležencev.

• Omogočene so konzultacije in izpiti.
• Nekatera interna gradiva so na voljo v šoli.
• Praktično usposabljanje pri delodajalcih 

poteka zunaj šole, je obvezno (udeleženec 
poišče sam).



PRIJAVE IN VPIS

• Razpis za vpis: maj 2021, objavljen na spletni strani 
šole www.ssfkz.si.

• Prijave za vpis: od 1. junija do 25. septembra. 

Če bo več prijav, kot je prostih mest, bo vpis omejen.     
Kriteriji: popolna prijava, datum prijave …

• Vpis: po razporedu. 

• Naknadni vpis: do začetka organiziranega 
praktičnega pouka, če bodo še prosta mesta.

http://www.ssfkz.si/


• Programi se izvajajo, če je vpisanih najmanj 12 
kandidatov v posamezni program.

• OB PRIJAVI: predložitev fotokopij originalnih 
dokumentov spričeval, indeksov, diplom, 
predmetnikov …

• OB VPISU: predložitev originalnih dokumentov 
spričeval, indeksov, diplom, osebne izkaznice in 
davčne številke.



ŠOLNINA

➢ ŠOLNINA – 2 leti, obročno plačilo.

• Farmacevtski tehnik:    
1. leto 1610 € (5 obrokov),

2. leto 1140 € (4 obroki).

• Tehnik laboratorijske biomedicine: 

1. leto 1410 € (5 obrokov),

2. leto 1190 € (4 obroki). 

• Zobotehnik:    

1.leto 1950 € (5 obrokov),

2.leto 2050 € (5 obrokov). 
Če ni organiziranega praktičnega pouka, se šolnina ZT ustrezno zniža.

➢ VPISNINA: 220 € v šolskem letu.



MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI

• So zapisane v pogodbi med šolo in udeležencem.

• Šola med šolskim letom ne sme spreminjati pogojev, 
razen, če so ti v dobro udeležencev.



V šolnino JE vključeno:
• pouk, vaje in praktični pouk, prvo ocenjevanje 

znanja za vsak predmet/modul po izobraževalnem 
načrtu.

V šolnino NI vključeno: 
• stroški učnih gradiv in nekaterih pripomočkov, 

opravljanje poklicne mature, dodatni izpitni roki in 
izpiti iz splošnih predmetov, ki jih kandidat ni 
opravil v predhodnem izobraževanju.



Predstavitve posameznih programov si lahko 
ogledate na predstavitvenih diapozitivih in 
videoposnetkih za dijake.


