
 

 
 

Naziv programa PEDIKURA 

Področje STORITEV 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

Srednja zdravstvena šola Murska Sobota 

Zlatka Lebar 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Udeleženci bodo spoznali delovno okolje in zahteve dela, 

povezali teoretična znanja z izkušnjami pri praktičnem delu, 

razvijali ročne spretnosti in koordinacijo gibov. Pri tem bodo 

upoštevali etična načela pri delu s človekom, razvijali 

strokovno in poklicno odgovornost in organizacijsko kulturo na 

delovnem mestu. Prepoznali bodo nevarnosti na delovnem 

mestu in znali zagotoviti varno delovno okolje ob upoštevanju 

predpisov o varstvu pri delu. Udeleženec svetuje strankam pri 

izbiri in uporabi izdelkov in pripomočkov za pedikuro. Razvija 

tudi zavest o vseživljenskem izobraževanju. 

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 

V skladu z Resolucijo o Nacionalnem programu 

izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 

2013–2020 je potrebno v okviru tretjega prednostnega 

področja – usposabljanje in izpopolnjevanje za potrebe dela – 

spodbujati razvoj in izvajanje izobraževalnih programov in 

dejavnosti, ki bodo prilagojene razvojnim 

potrebam trga dela. Ena od ciljnih skupin tega področja so 

zaposleni, ki potrebujejo in želijo dopolnjevanja in 

usposobljenost specifičnih znanj na določenem strokovnem 

področju na že doseženi ravni zahtevnosti. 

Za to storitveno področje je mogoče pridobiti Nacionalno 

poklicno kvalifikacijo NPK (projektni vodja), vendar je 

vključevanje v pridobivanje kvalifikacije slabo, saj to delo 

pogosto opravljajo zaposleni kot dodatno delovno obvezo. 

Ponudba neformalnih usposabljanj za to storitveno področje 

je slabo. Vsebine, pravila, zakonodaja in obseg dela se na tem 

področju hitro spreminjajo, zato bi izvajanje krajših 

programov usposabljanja za to področje pripomoglo k 

izboljšanju učinkovitosti, optimizaciji in kakovosti dela na tem 

področju. 

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 

Ciljna skupina so zaposleni v domovih starejših in bolnišnici, 
ki želijo izboljšati kompetence na področju pedikure. Tako 
bodo izboljšali svojo učinkovitost in kakovost dela na tem 
področju. 
Ciljne skupine bodo zaposleni, ki delajo v domovih starejših, 
bolnišnici, negi na domu, socialno varstvenih zavodih in v 
vzgoji in izobraževanju. 

Pogoji za vključitev v Status zaposlenega, samozaposlenega. 



 

 

program 
(v skladu z razpisom) 

 

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 

Cilj programa je izboljšati kompetence zaposlenega, ki jih 

potrebuje pri svojem delu. 

Obseg programa (skupno št. ur) 50 ur 

Oblika dela Kontaktne 

ure 

On line delo 
(max 50 % 

celotnega 

programa) 

Izdelek ali 

storitev 

Drugo 
(navedite) 

Teoretični del (št. ur) 10    

Praktični del (št. ur) 40    

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

Lista 

prisotnosti 

   

Pogoji za končanje 

programa 

Pogoji za končanje programa so : 

 Obvezna prisotnost na usposabljanju v minimalnem 

obsegu 80 % 

 Aktivno sodelovanje v programu 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa Program je sestavljen tako iz teoretičnega kot iz praktičnega 

usposabljanja. V okviru programa se bomo osredotočili na 

naslednja vsebinska sklopa: 

a) samostojno organiziranje, načrtovanje, priprava, 

izvedba, vrednotenje dela ter vodenje dokumentacije 

b) izvajanje pedikure glede na potrebe stranke ob 

upoštevanju higienskih standardov in svetovanje 

strankam o negi nog 

Velik vsebinski poudarek je na zagotavljanju varnega in 

zdravega dela. Skozi teoretični in praktični del udeleženec 

spozna načine in pravilno izvedbo storitve. 

Kompetence, pridobljene s 

programom 

S programom bodo udeleženci pridobili naslednje 

kompetence: 

 poznajo delovno okolje in zahteve dela, 

 poveže teoretična znanja z izkušnjami pri praktičnem 

delu, 

 razvijejo ročne spretnosti, 

 upoštevajo moralno etična načela pri delu s človekom, 

 razvijajo strokovno in poklicno odgovornost ter kulturo 

na delovnem mestu, 

 racionalno rabijo energijo, material in čas, 

 svetujejo strankam pri izbiri in uporabi izdelkov in 

pripomočkov za pedikuro, 

 
 varujejo zdravje in okolje, 



 

 

  razvijajo zavest o vseživljenjskem izobraževanju ter 
spremljajo in se prilagajajo novim spoznanjem na 
področju pedikure. 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

S programom bodo udeleženci: 

 razvijali strokovni, profesionalni in human odnos do 

uporabnikov in sodelavcev, 

 uporabljali različne tehnike dela glede na potrebe 

stranke, 

 upoštevali sanitarno higienske predpise, 

 prepoznavali bolezenske spremembe nog in 

upoštevali morebitne omejitve za izvajanje storitve, 

 izbrali primerno zaščitno delovno opremo in 

pripomočke za varno delo, 

 izvajali natančen pregled stopal in celotne pedikure, 

 kreativno razmišljali in posodabljali svoje delo. 

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

S programom udeleženci: 

 samoocenjujejo kakovost storitve, 

 upoštevajo elemente timskega dela in komunikacije, 

 skrbijo za motivacijo, 

 učinkovito organizirajo delo, 

 upoštevajo pravila o varovanju okolja, 

 učinkovito komunicirajo v delovnem timu, 

 izpolnjujejo, arhivirajo dokumentacijo, 

 po potrebi poročajo o posebnostih uporabnika drugim 

strokovnim delavcem. 

Organizacija izobraževanja 
(navedba vsebinskih sklopov – 

modulov, časovni obseg) 

 Priprave na pedikuro – 4 ure. 

 Okvare in bolezni pri pedikuri – 3 ure. 

 Refleksoterapija in svetovanje stranki – 3 ure. 

 Priprava stranke in kopel – 10 ure. 

 Urejanje stopal in sanacija problemov – 14 ure. 

 Urejanje nohtov in sanacija problemov – 13 ure. 

 Lakiranje nohtov – 3 ure. 

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 
(stopnja in smer izobrazbe) 

Kadrovski pogoji učitelj: 

- visokošolska izobrazba iz kozmetike ali kozmetologije 

ali visokošolska izobrazba iz zdravstva, farmacije, 

zdravstvene vzgoje s pridobljeno srednješolsko 

izobrazbo iz kozmetike ali 

- visokošolska izobrazba katerekoli smeri po predhodni 

višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege s pridobljeno 

srednješolsko izobrazbo iz kozmetike 

Kadrovski pogoji učitelj praktičnega pouka: 

- visokošolska izobrazba iz kozmetike ali kozmetologije 

ali visokošolska izobrazba iz zdravstva, farmacije, 



 

 

 zdravstvene vzgoje s pridobljeno srednješolsko 

izobrazbo iz kozmetike ali 

- visokošolska izobrazba katerekoli smeri po predhodni 

višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege s pridobljeno 

srednješolsko izobrazbo iz kozmetike 

- višješolska izobrazba iz zdravstva s pridobljeno 

srednješolsko izobrazbo 

 

 

 

 

 
 

Program Datum Odobril Zavrnil – Opombe 

Programski odbor 10.10.2018 DA 
 

Svet zavoda potrdil 10.10.2018 DA 
 

 


