Ljubljana, 8. 7. 2019

Razpis za uvrstitev v javni seznam formalne usposobljenosti in izkušenj
izvajalcev pedikerske dejavnosti
Za uvrstitev v javni seznam formalne usposobljenosti in izkušenj izvajalcev pedikerske dejavnosti se
prijavite tako, da:
- pošljete izpolnjeni in podpisani priloženi Obrazec z dokazili na naslov:
Komisija DSP za uvrščanje – KDSPU
Visoka šola za storitve – VIST
Oddelek za kozmetiko
Gerbičeva ul. 51a
1000 Ljubljana
-

ter izpolnjeni obrazec tudi v elektronski obliki po e-pošti na:
kozmetika@vist.si, zadeva (obvezno): KDSPU – vloga izvajalca
Obrazec pošljemo zainteresiranim po elektronski pošti; če ga želite prejeti, pišite na
kozmetika@vist.si (Zadeva: DSP – obrazec za izvajalce).

Prijave KDSPU zbira do izteka posameznega prijavnega roka, in sicer:
- 1. prijavni rok: 25. 9. 2019,
- 2. prijavni rok: 25. 1. 2020
- 3. in nadaljnji prijavni roki: 25. dan zadnjega meseca četrtletja.
O uvrstitvi bo odločala Komisija za uvrščanje v seznama formalne usposobljenosti izvajalcev in
ustreznosti nosilcev pedikerske dejavnosti (ali kratko Komisija DSP za uvrščanje - KDSPU) na podlagi
prošnje in dokazil.
POSTOPEK:
- Začetek postopka:
Po prejemu prijave – izpolnjenega obrazca v tiskani in elektronski obliki ter dokazil bo izstavljen
račun za začetek postopka (150 EUR+DDV).
- Odločanje:
o Po prejemu plačila in dokazila o plačilu KDSPU vlogo obravnava in odloči praviloma v
do 45 dneh od izteka posameznega prijavnega roka, prejema prošnje in plačila ter
obvesti prosilca o odločitvi.
o KDSPU pozitivno odloči, če predložena dokazila izkazujejo ustrezno formalno
izobrazbo na kateri koli stopnji izobrazbe, nivo formalne usposobljenosti in izkušenj pa
določi na osnovi predloženih podatkov in dokazil.
o V primeru pozitivne odločitve bo izstavljen račun za vpis v seznam (250 EUR+DDV) za
obdobje 2 let od vpisa v javni seznam.
o V primeru nezadostnih podatkov in dokazil KDSPU pozove vlagatelja k dopolnitvi. Če
vlagatelj vlogo dopolni v 60 dneh od datuma poziva, KDSPU odloča, kot zgoraj, sicer se
vloga zavrže.

-

-

-

Vpis izvajalca v seznam se izvede v mesecu, ki sledi četrtletju, v katerem je vpis odobren ter
prejeto plačilo in potrdilo o plačilu; odobreni vpisi prijavljenih v 1. prijavnem roku bodo vpisani
(objavljeni) v januarju 2020.
Potrdilo o vpisu v seznam: po odobritvi vpisa v seznam prejme vlagatelj potrdilo o vpisu v
seznam z logotipom VIST/Delovne skupine za pedikuro.
Po uvrstitvi v seznam in objavi:
o obvezno sporočanje sprememb delodajalca,
o priporočeno sporočanje podatkov o dodatnih izobraževanjih/usposabljanjih s
področja,
o vložitev prošnje za podaljšanje vpisa vsaj 60 dni pred iztekom vpisa.
Podaljšanje vpisa se izvede na osnovi prošnje. Navodila bodo objavljena predvidoma 6
mesecev pred iztekom veljavnosti prvega vpisa.

Opombe:
- Navedena cena 250 EUR+DDV zajema vpis v seznam ter do 6 ažuriranj podatkov v zvezi z
usposobljenostjo (npr. dodatna izobraževanja, dodatne posebne izkušnje…) ter neomejeno
število ažuriranj drugih podatkov, kot so kontaktni podatki, podatki o zaposlitvi ipd.
- Cena vsake dodatne spremembe oz. seta sprememb (za set štejejo vse spremembe, poslane
naenkrat) je 50 EUR+DDV.
- Diplomantke študija kozmetike na VIST imajo na cene v postopku vpisa popust v višini 50
EUR+DDV za vsako fazo, tako da plačajo za začetek postopka 100 EUR+DDV, za vpis pa 200
EUR+DDV.
- Predvidena cena za podaljšanje vpisa za naslednji 2 leti z vključenimi spremembami bo 200
EUR+DDV.
- Če KDSPU ne more odločiti o nivoju usposobljenosti vlagatelja – kandidata za vpis, mu lahko
pošlje v izpolnitev dodatni vprašalnik za pridobitev dodatnih podatkov.

POTREBNI PODATKI V PRIJAVI – PROŠNJI ZA UVRSTITEV V SEZNAM (navedete v Obrazcu):
-

-

Ime in priimek, EMŠO, naslov prebivališča (stalni, začasni)
Kontaktni podatki
Naslov in kontaktni podatki za objavo v seznamu
Trenutni delodajalec
Podatki o izobrazbi:
o Srednja šola (naziv, kraj, izobraževalni program, pridobljeni naziv, predmeti s področja
pedikure, leto zaključka)
o Višja šola (naziv, kraj, izobraževalni program, pridobljeni naziv, predmeti s področja pedikure
in z njo povezani, leto zaključka, če s področja pedikure)
o Visoka šola – dodiplomski (naziv, kraj, izobraževalni program, št. letnikov, pridobljeni naziv,
predmeti s področja pedikure in z njo povezani, leto zaključka, naslov diplome, če s področja
pedikure)
o Visoka šola – magistrski (naziv, kraj, izobraževalni program, št. letnikov, predmeti s področja
pedikure in z njo povezani, leto zaključka, če s področja pedikure)
o Visoka šola – doktorski (naziv, kraj, izobraževalni program, predmeti s področja pedikure in z
njo povezani, leto zaključka, če s področja pedikure)
o NPK Pediker/pedikerka: ustanova, kjer potekale priprave/usposabljanje (naziv, kraj),
ustanova, kjer potekal izpit (naziv, kraj), ime in priimek izvajalca/izvajalcev usposabljanja, leto
opravljanja izpita, člani komisije, tem/problematika modela na izpitu)
Podatki o izvedbi pouka v zvezi s pedikuro
Podatki o dodatnih (neformalnih) izobraževanjih (tečaji, delavnice, posveti, seminarji
Podatki o delovnih izkušnjah z dokazili o izvedbi 5 najzahtevnejših primerov (različnih) problematik v
zadnjih dveh letih

STRUKTURA IN PODATKI V OBJAVLJENEM SEZNAMU NA SPLETU:
Seznam na spletu bo vseboval:
o Ime in priimek ter druge podatke, ki jih boste navedli za objavo (npr. delodajalec, salon…)
o Povzetek zapisa formalne usposobljenosti in izkušenj (»kratica«)
o Daljši zapis formalne usposobljenosti in izkušenj (podrobna »kratica«)
o Opisna navedba formalne usposobljenosti in izkušenj
o Povezava na »Spletno stran o vas«
Spletna stran o vas: stran z vsemi podatki o vas, navedenimi v prijavi, razen EMŠO in kontaktnih
podatkov, ki jih ne navedete pod »Naslov in kontaktni podatki za objavo v seznamu«, ter podatkov, za
katere ne želite, da so objavljeni in jih ustrezno označite v prijavi.
Opomba: ne glede na označbe v prijavi lahko kadarkoli zahtevate izbris posameznih podatkov ali celotnega
zapisa s spletne strani oz. objave na seznamu v celoti.

POJASNILO
Razpis je del aktivnosti Delovne skupine za pedikuro (https://vist.si/delovna-skupina-za-pedikuro) za
ureditev področja pedikure in umeščanja področja pedikure v zdravstveni sistem.
Delovna skupina za pedikuro (DSP) je bila ustanovljena novembra 2017 in deluje ob podpori
Koordinativne skupine za obvladovanje diabetesa pri Ministrstvu za zdravje (MZ). Doslej je na predlog
svoje Ožje delovne skupine za pedikuro (ODSP) pripravila predlog klasifikacije tipov pedikure (predlog,
ki je bil poslan v formalizacijo na MZ je dostopen na https://vist.si/novica-kozmetika/dsp-objavilapredlog-klasifikacije-pedikure-po-tipih) ter koncept javnih seznamov:
1. formalne usposobljenosti in izkušenj izvajalcev pedikure (fizičnih oseb) ter
2. ustreznosti nosilcev pedikerske dejavnosti (pravnih oseb).
Namen prvega je zagotoviti javno dostopne podatke o formalni usposobljenosti izvajalcev ter njihovih
dodatnih usposabljanjih in delovnih izkušnjah, da bi s tem omogočili izbiro izvajalcev tako strankam kot
zdravstvenemu osebju, ki bi usmerjalo paciente k pedikerjem, na osnovi konkretnih verodostojnih
podatkov. Analogen je namen seznama ustreznih nosilcev dejavnosti, ki se lahko uvrstijo na seznam,
če zaposlujejo vsaj enega izvajalca s seznama izvajalcev ter izpolnjujejo druge pogoje, ki zagotavljajo
zadostno kakovost dejavnosti. Razpis za seznam nosilcev pedikerske dejavnosti bo objavljen
predvidoma pomladi 2020 oz. ko bo v seznam izvajalcev vpisanih dovolj izvajalcev.
Seznama bosta objavljena na spletu in dostopna neposredno ter s povezavami z različnih spletnih
strani, predvidoma z VIST, Centrov za krepitev zdravja, Zveze društev diabetikov in vseh drugih, ki se
bodo vključili v promocijo kakovosti pedikerske dejavnosti.
DSP deluje javno, članstvo pa je brezplačno in odprto za vse zainteresirane – za prijavo za sodelovanje
v skupini ali samo prejemanje informacij v zvezi z delovanjem DSP in aktivnostmi na področju urejanja
pedikure lahko pišite na kozmetika@vist.si (pod Zadeva navedite: DSP ali Delovna skupina za pedikuro)

