
IZREDNO IZOBRAŽEVANJE

KOZMETIČNI TEHNIK (KT)

FARMACEVTSKI TEHNIK (FT)

TEHNIK LABORATORIJSKE 
BIOMEDICINE (TLB)

ZOBOTEHNIK (ZT)





Posebnosti odraslih udeležencev

- Ciljna usmerjenost v pridobitev izobrazbe.
- Potreba po prihranku časa in energije.
- Pomanjkanje časa.
- Usklajevanje vlog (družina, delo, izobraževanje).
- Osebnostna zrelost.



PROGRAME SMO PRILAGODILI
POTREBAM ODRASLIH

Aktivnosti usmerjene v kakovost izobrazbe.
Predavanja na daljavo.
Laboratorijske vaje in praktični pouk v sodobno 
opremljenih specializiranih učilnicah v šoli.
Dostop do e-gradiv in šolske knjižnice.
BREZPLAČNO PARKIRIŠČE OB ŠOLI v času 
obveznosti na šoli.



VPISNI POGOJI

PREKVALIFIKACIJE vsaj V. stopnja (štiriletna ali 
petletna (3+2) izobrazba) katerekoli smeri.

Nadaljevanje izobraževanja po  IV. stopnji (triletna 
šola) ali nedokončana srednja šola.

Vpisujemo tudi udeležence z višjimi stopnjami 
izobrazbe in jim relevantne obveznosti priznavamo.



KOZMETIČNI TEHNIK

TRAJANJE: eno šolsko leto (ponedeljek – četrtek) 
popoldne skladno s šolskim koledarjem.

PREDAVANJA: preko videopovezave MS Teams.

PRAKTIČNI POUK in LABORATORIJSKE VAJE:
dvakrat tedensko popoldne v sodobnih 
specializiranih učilnicah v šoli.

IZPITI: Zaključenemu predmetu/modulu sledi redni 
izpitni rok.

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCIH 
poteka v kozmetičnih salonih zunaj šole (udeleženec 
poišče sam) in je obvezno.



KOZMETIČNI TEHNIK

PAKET OB VPISU VSEBUJE:

komplet tunike in hlač za delo v salonu,
dostop do sprotnih e-gradiv,
spletno identiteto ssfkz in dostop do MS Teams,
dostop do e-Asistenta.



KOZMETIČNI 
TEHNIK



KOZMETIČNI 
TEHNIK



KOZMETIČNI TEHNIK



ZAPOSLITVENE 
MOŽNOSTI

• kozmetični salon

• velnes, zdravilišče

• estetska ordinacija

• drogerija

• modna industrija

• gledališče, film, TV

KOZMETIČNI TEHNIK



PRIJAVE IN VPIS

• V program sprejmemo 16 kandidatk/
kandidatov.

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

• Prijave za vpis: do 31. avgusta. 

• Vpis: v začetku septembra.

KOZMETIČNI TEHNIK

http://www.ssfkz.si/


Šolnina: 2.400 € (prekvalifikacija po zaključeni V. stopnji), 
v 5 obrokih, prvi obrok 500 € se plača ob vpisu in se ne 
vrača, če si kandidat premisli. 

V primeru dodatnih obveznosti (nedokončana V. stopnja 
ali IV. stopnja izobrazbe) se pri posameznem udeležencu 
pripravi individualni izračun šolnine.

• Možnost plačila preko trajnega naloga.

• Plačnik je lahko pravna ali fizična oseba.

KOZMETIČNI TEHNIK

ŠOLNINA



FARMACEVTSKI TEHNIK
TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE

ZOBOTEHNIK
• TRAJANJE: Izobraževanje se izvede v 2 letih.

• LABORATORIJSKE VAJE IN PRAKTIČNI POUK:
Organizirane v šoli za izobraževalna programa farmacevtski 
tehnik in tehnik laboratorijske biomedicine.
Potekajo ob petkih popoldne in ob sobotah dopoldne.

V programu zobotehnik je praktični pouk organiziran v šoli,
če je najmanj 8 udeležencev. Poteka ob sobotah (8 ur).

• Na STROKOVNO TEORETIČNE MODULE se udeleženci 
pripravljajo samostojno. Omogočene so konzultacije z učitelji. 

• Dinamika opravljanja izpitov je odvisna od udeleženca.



PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI 
DELODAJALCU (PUD)

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

FARMACEVTSKI TEHNIK
TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE

ZOBOTEHNIK



PRIJAVE IN VPIS

• Sprejmemo 12 kandidatov v posamezni program.

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

• Prijave za vpis do 31. avgusta. 

• Vpis v začetku septembra.

FARMACEVTSKI TEHNIK
TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE

ZOBOTEHNIK

http://www.ssfkz.si/


FARMACEVTSKI TEHNIK

Zdravstvena vzgoja 

Prva pomoč 

Anatomija in fiziologija

Genetika 

Mikrobiologija in 
epidemiologija 

Laboratorijsko delo v farmaciji 

Zdravila 

Oblikovanje zdravil 

Analiza zdravil 

Rastlinske droge in naravne 
spojine 

Izdajanje izdelkov v lekarni in 
spec. prodajalni 

Informacijsko komunikacijska 
tehnologija 

Kozmetični izdelki 

Podjetništvo in komunikacija 



ŠTUDIJSKO GRADIVO

• učbeniki

• delovni zvezki (za izvajanje laboratorijskih vaj 
oz. praktičnega pouka)

• spletne učilnice (izročki predavanj in drugo 
gradivo)

FARMACEVTSKI TEHNIK



PODPORA PRI UČENJU

• Primeri pisnih izpitov (ob koncu praktičnega pouka 
posameznega predmeta kandidat dobi primere nalog oz. 
izpitnih vprašanj).

• Konzultacije kot priprava na izpit (skupinsko, organizirano).

• Govorilne ure pri izvajalcu posameznega predmeta (v okviru 
rednih govorilnih ur p po urniku, individualno po 
videokonferenčnem sistemu; odvisno od epidemiološke slike).

• Elektronska pošta (individualno).

FARMACEVTSKI TEHNIK



POUK
Praktični pouk:

- izvaja se organizirano v specializiranih učilnicah oz. 
laboratorijih,

- število ur je manjše kot pri rednih dijakih vendar smiselno 
toliko, da so zajete vse potrebne vsebine,

Teoretične vsebine:

- Kandidati predelajo sami ob podpori učitelja, izvajalca 
predmeta.

FARMACEVTSKI TEHNIK



ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI
• bolnišnične in javne 

lekarne
• specializirane 

prodajalne
• farmacevtska 

industrija
- laboratoriji
- proizvodnja

• galenski laboratoriji
• veledrogerije

FARMACEVTSKI TEHNIK
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TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE
varovanje zdravja,
biokemija celice z 
anatomijo in fiziologijo, 
fizikalno-kemijske 
laboratorijske metode,
zakonodaja, etika in 
komunikacija, 
laboratorijske tehnike v 
patologiji, 
laboratorijska hematologija 
in transfuziologija,
medicinska mikrobiologija, 
medicinska biokemija.
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TEHNIK LABORATORIJSKE 
BIOMEDICINE

PRAKTIČNI POUK
sodobno opremljeni laboratoriji
sledimo trendom diagnostike v biomedicini
aktivno sodelujemo z zunanjimi institucijami
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UČNA GRADIVA ZA STROKOVNE MODULE

Vsa učna gradiva za 

strokovne module 

programa tehnik 

laboratorijske 

biomedicine so napisali 

učitelji naše šole.

TEHNIK LABORATORIJSKE 
BIOMEDICINE
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KJE SE LAHKO ZAPOSLI TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE ?
 laboratoriji zdravstvenih 

ustanov
 v raziskovalni dejavnosti
 v industrijskih obratih
 izobraževalnih ustanovah …

TEHNIK LABORATORIJSKE 
BIOMEDICINE



POKLIC 
ZOBOTEHNIK

ZOBOTEHNIK



1. LETNIK 2. LETNIK

ZOBOTEHNIK



3. LETNIK 4. LETNIK

ZOBOTEHNIK



ZOBOTEHNIK



ŠOLNINA

Vključuje izvedbo izobraževanja (vpisnina, pouk, laboratorijske vaje in praktični 
pouk) in po en izpitni rok za vsak predmet/modul po izobraževalnem načrtu.

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.

Pomembno: V primeru dodatnih obveznosti (nedokončana V. stopnja ali IV. stopnja 
izobrazbe) se pri posameznem udeležencu pripravi individualni izračun šolnine.



MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI

• So zapisane v pogodbi med šolo in udeležencem.



ZAKAJ NAM LAHKO ZAUPATE?

• Tradicija izobraževanja: Več kot sedemdeset let izobražujemo zobotehnike in 
farmacevtske tehnike, šestdeset let tehnike laboratorijske biomedicine in trideset 
let kozmetične tehnike.

• Usposobljeni učitelji: Učitelji so avtorji učbenikov za strokovne module, ki jih je 
potrdil pristojni strokovni svet, sodelovali so pri pripravi izobraževalnih programov 
in so člani državnih predmetnih komisij za poklicno maturo.

• Odlični materialni pogoji: Pouk poteka v novih učilnicah in sodobno 
opremljenih specializiranih učilnicah za praktični pouk in laboratorijske vaje.

• Delo v šoli in na daljavo

• Interna e-gradiva 

• Dostopnost: V času obveznosti na šoli imate možnost parkiranja na šolskem 
parkirišču.

• Mednarodno sodelovanje

• Možnost udeležbe na strokovnih ekskurzijah, izobraževanjih ter 
delavnicah 

• Možnost opravljanja izpita CIDESCO v programu Kozmetični tehnik



Predstavitve posameznih programov si lahko 
ogledate na predstavitvenih diapozitivih in 
videoposnetkih za dijake na šolski spletni 
strani: www.ssfkz.si

http://www.ssfkz.si/
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KONTAKT

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
Zdravstvena pot 1
1000 Ljubljana

01 300 72 56

051 276 177

ssfkz-odrasli@guest.arnes.si
ssfkz-odrasli@ssfkz.si (v pripravi)

VABLJENI K VPISU 

mailto:sfkzz-odrasli@guest.arnes.si
mailto:ssfkz-odrasli@ssfkz.si

