
Vprašanja in odgovori iz srečanj MOJA POT – NAŠI POGOVORI 
 
 

OMEJITEV VPISA – SPODNJE MEJE 
 

Vprašanja: 

 
• Kakšne bodo omejitve (kakšen uspeh moram imeti)?  
• Zanima me koliko točk potrebujem za program kozmetični tehnik? 

• Kako vplivajo ocene od 1do 10 (napišite) na sprejem v srednjo zdravstveno šolo. Ker na  primer če 
bo večina z samimi odličnimi ocenami drugi ne bojo prejeti ali kako? 

• Mene zanima smer zdravstveni tehnik in kakšne so možnosti in kriteriji za vpis v to smer srednje 
šole? In pa zanimam me tudi koliko časa se za to smer izobražuješ? 

• S približno kakim uspehom v vseh treh letih lahko pridem na zdravstveno nego?  

• Kolikšna je bila najvišja omejitev v programu KT in ZN? 
 

Odgovor: 

 
Kandidati, ki 9. razred osnovne šole zaključijo v šolskem letu 2010/2011 in nadaljnjih šolskih letih, se 

izberejo za vpis v šolo na podlagi razvrstitve z uporabo točk, ki jih pridobijo z učnim uspehom v 7., 8.   in 

9. razredu osnovne šole tako, da se uporabijo:  - zaključne ocene obveznih predmetov  iz 7., 8.  in 9. 

razreda osnovne šole.  Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk.   

 
 

Spodnje meje v programih Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje v preteklih letih  

 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 
1. krog 2. krog 1. krog 2. krog 1. krog 2. krog 1. krog 2. krog 1. krog 2. krog 

ZN / 115 129 121 / / 115 
112/10

4 
117 104 

KT 
133 135 131 125 133 

130/9
1 

135 133 123 113 

BN / / 101 93 / / / 94 / / 

PTI 28,5 40 38 - 28,5 - 40 - 34,5 - 

 

Najvišja omejitev v programu kozmetični tehnik v zadnjih letih je bila 135 točk (šol. leto 2019/20).  

Najvišja omejitev v programu zdravstvena nega v zadnjih letih je bila 136 točk (šol. 2013/14).  

  



POUK NA SREDNJI ZDRAVSTVENI IN KOZMETIČNI ŠOLI CELJE 
 

Vprašanja in odgovori: 
 
• Kako potekajo tuji jeziki na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Celje?  

Podobno kot na ostalih šolah. Vsi dijaki se učijo tujega jezika angleščino. V tretjem in četrtek letniku 

progama ZN in KT, pa se doda strokovni predmet Jezik stroke – nemščina.  

 

• Ali se praksa izvaja že v 1. letniku? 
 

V programih zdravstvena nega in bolničar-negovalec je praksa že v prvem letniku v kabinetih, v 

programu kozmetični tehnik pa od drugega letnika dalje. 

 

INFROMATIVNI DNEVI  NA SREDNJI ZDRAVSTVENI IN KOZMETIČNI ŠOLI CELJE 
 

• Zanima me kako bodo letos potekali informativni dnevi? 
 
Informativni dnevi bodo potekali virtualno. Spremljajte nas na spletu in družabnih omrežjih, vse 

informacije bomo sproti objavljali.  

Lepo vabljeni in se vidimo 12. in 13. februarja 2021. 

 

MOŽNOSTI NADALJEVANJA IZOBRAŽEVANJA PO KONČANI SREDNJI ŠOLI 

 
Vprašanja: 
• Ali imam iz zdravstvene šole Celje dobro izhodišče za poklic kirurga ali ginekologinje?  

•  Pozdravljeni. Zanimam me kam se lahko vpišem naprej po končani srednji šoli in kaj sem po 
poklicu če končam smer zdravstveni tehnik? 

• Kako postati odličen fizioterapevt? Kako postati specialist fizioterapije, če je to sploh mogoče?  
 

Odgovor: 
 
Dijaki končajo program s poklicno maturo, ki trenutno ne omogoča vpisa na medicinsko fakulteto. 
Lahko pa se vpišejo naši dijaki na maturitetni tečaj, ki traja eno leto in omogoča opravljanje splošne 
mature. 
 
Dijaki se lahko vpišejo na vse višje strokovne šole in vse visokošolske programe, ki imajo pogoj za vpis 
poklicno maturo. Če se želijo dijaki vpisati na določene univerzitetne študijske programe pa 
potrebujejo dodatni maturitetni predmet pri poklicni maturi.  
 
Dijaki lahko trenutno iz progama zdravstvena nega nadaljujejo študij na visokošolskem in 
univerzitetnem študijskem programu fizioterapija. Dijaki, ki so končali program kozmetični tehnik pa 
se lahko trenutno vpišejo samo na univerzitetni študijski program fizioterapija.  
 
Vpisni pogoji se lahko vsako študijsko leto spreminjajo, zato težko napovemo, kakšni bodo, ko boste 
končali srednjo šolo. 



MOŽNOSTI ZAPOSLITVE PO KONČANI SREDNJI ŠOLI 
 

Vprašanja in odgovori: 
 

• Zanima me, kje vse se lahko zaposlim kot kozmetični tehnik? 
 
V kozmetičnih salonih, kot svetovalec v drogerijah, kot demonstrator kozmetičnih preparatov, v 
ambulantah za estetsko kirurgijo, v velnes in fitnes centrih, v zdraviliščih in savnah, v kozmetični 
industriji ter kot masker v gledališču, pri filmu in na televiziji. 
 
 

• Mene zanima poklic reševalca in predlagam da bi na yt objavili opise poklicev(kaj je potrebno 
znati, kam je potrebno se vpisati za ta poklic, itd.) 

 
Vse informacije o poklicu reševalca najdete na naši spletni strani: 
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje >  Zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka (szsce.si) 
 
 
 
 
Več informacij o možnostih nadaljnje zaposlitve boste dobili na našem 3. virtualnem srečanju MOJA 

POT – NAŠI POGOVORI, 26. 1. 2021 ob 17. uri z naslovom Znanje za sedanjost in prihodnost.  

 

http://www.szsce.si/tecaji/zdravstveni-resevaleczdravstvena-resevalka/

