
• Na tečaju anatomije in fi-
ziologije, ki je tudi pripra-
va na izpit za pridobitev 
NPK - nacionalnih poklic-
nih kvalifikacij maser/ma-
serka in refleksoterapevt/
refleksoterapevtka, pri-
dobite temeljni vpogled 
v medicinska znanja. 

• Vsak, ki se poklicno ukvarja z masažo, mora poznati 
osnove zgradbe človeškega telesa in principe nje-

Anatomija človeka je veda o zgradbi človeškega te-
lesa oziroma o njegovem notranjem ustroju. Pri tem 
spoznavamo zgradbo, oblike in medsebojno lego or-
ganov.

Fiziologija človeka je veda o lastnostih in delovanju 
človeškega telesa in njegovih posameznih delov (ce-
lic, tkiv, organov in organskih sistemov).

Kaj je anatomija in fiziologija človeka

Zakaj znanje anatomije in fiziologije

Vsebina predavanj je povzeta po učbeniku za predmet 
anatomije in fiziologije srednješolskega programa 
Zdravstvena nega z naslovom »Anatomija in fiziolo-
gija človeka« avtorjev M. Dolinar, V. Cunk Manić in I. 
Tarman Šmit.

Vsebina predavanj:

• topografska anatomija,
• celica,
• tkiva,
• koža,
• okostje,
• mišičje,
• živčevje,
• regulacija in hormonalni 

sistem,
• čutila,
• obtočila,
• dihala,
• prebavila,
• sečila,
• spolovila.

Vsebina tečaja

Ljubljana, 
27. marec – 4. april 2023
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govega delovanja. Le tako namreč lahko doseže op-
timalne rezultate, hkrati pa prepreči poškodbe, ki bi 
zaradi pomanjkanja znanja lahko pri njegovem delu 
nastale.

• Varno, profesionalno in kvalitetno moramo izvajati 
masažo ali terapijo tudi, če ne želimo pridobiti NPK.



Tečaj bo potekal v 
naših učilnicah na 
Ptujski ulici 19 v 
Ljubljani (Bežigrad, 
srednji vhod). 

Pred stavbo je do-
volj brezplačnih 
parkirnih mest. Opis 
poti z avtomobilom 
in avtobusom iz raz-

ličnih smeri si oglejte na www.higeja.si v rubriki Os-
talo, Kako do nas. 

Ob koncu tečaja prejmete certi-
fikat o pridobljenem znanju na 
tečaju anatomije in fiziologije.

Tečaj je tudi priprava na izpit 
iz predmeta Osnove anatomije 
in fiziologije za pridobitev NPK 
maser in refleksoterapevt. Pre-
davanja niso obvezna, vendar 
njihov obisk priporočamo. 

Več informacij dobite tudi v 
brošuri NPK (Nacionalne po-
klicne kvalifikacije) in na www.higeja.si v rubriki Na-
cionalne poklicne kvalifikacije.

Dejan Putrle, po poklicu univ. 
dipl. biolog in pedagoški delavec. 
Živi in dela na slovenski obali. 

Njegova predavanja odlikujejo 
natančnost, izčrpnost in dosle-
dnost.

Predavatelj na tečaju

Na tečaju boste prejeli 
učbenik »Anatomija in 
fiziologija človeka« av-
torjev M. Dolinar, V. Cunk 
Manić in I. Tarman Šmit, 
ki je tudi obvezno učno 
gradivo za pripravo na 
izpit iz Osnov anatomije 
in fiziologije za pridobi-
tev NPK. Potrebujete le 
zvezek in svinčnik. 

Med odmori vam bodo na voljo sveže sadje in prigriz-
ki, v pritličju stavbe je tudi avtomat. 

Oprema na tečaju

Datum in kraj tečaja

20-urni tečaj bo potekal med tednom v 2 modulih: 

I. MODUL

• ponedeljek, 27. marec 2023, od 17. do 21. ure,
• torek, 28. marec 2023, od 17. do 21. ure.

II. MODUL

• ponedeljek, 3. april 2023, od 17. do 21. ure,
• torek, 4. april 2023, od 17. do 21. ure.

Tečaj anatomije in fiziologi-
je znaša 195 €. 

V ceno so všteti: 
• učbenik, 
• certifikat, 
• sveže sadje in prigrizki ter
• 22 % DDV. 

Tečaj po ugodni ceni

Za koga je tečaj primeren

Tečaj je primeren za tiste, ki že-
lijo pridobiti ali obnoviti svoje 
osnovno znanje anatomije in 
fiziologije, bodisi zato, da bodo 
profesionalno opravljali svoj 
poklic, bodisi zato, ker se prip-
ravljajo na izpit iz osnov anato-
mije in fiziologije, ki je pogoj 
za pridobitev NPK maser/-ka in 
refleksoterapevt/-ka. 

Certifikat in NPK

POTRDILO
št. 01- A20192510F

JANEZ NOVAK
roj. 01. januarja 2000 v Ljubljani

se je udeležil-a tečaja 

OSNOVE ANATOMIJE IN FIZIOLOGIJE

Programski vodja

Željko Radmanović 
mag. osteopatije

Direktorica šole

Metoda Pavlica
univ. dipl. pravnica

Higeja
Šola za maserje in terapevte

Kotizacijo za tečaj je tre-
ba v celoti poravnati 
pred začetkom tečaja na 
transakcijski račun Hige-
je d.o.o., Ptujska ulica 19, 
1000 Ljubljana, št. 03135 
– 1000024735, sklic na št. 
00 12.  

Ponujamo vam tudi ugo-
dnosti ob nakupu vrhun-
skih masažnih miz Higeja. 



E-pošta za informacije in vpis: 
info@higeja.si

Transakcijski račun pri SKB banki: 
03135-1000024735

www.higeja.si

www.facebook.com/higeja

Veselimo se srečanja z vami!

Sedež in pisarna Higeje:
PTUJSKA ULICA 19, LJUBLJANA

Tečaj anatomije in fiziologije izvajamo:
v naših učilnicah na Ptujski 19 v Ljubljani

Telefon: 01 / 54 63 201 
GSM: 041 / 540 942

Tečaj, plačan v celoti ali del-
no, je lahko tudi lepo darilo. 
Razveselite svoje bližnje!

Če se boste odločili za ude-
ležbo na tečaju, izpolnite 
prijavnico, nam jo pošljite 
in vplačajte kotizacijo. 

Prijavnico lahko izpolnite 
tudi na www.higeja.si v rub-
riki Tečaj anatomije in fizio-
logije ter nam jo izpolnjeno 
pošljete na info@higeja.si.

Rok prijave na tečaj je 24. marec 2023.

Prijava na tečaj

Kontakti

1. smo vodilni na tem podro-
čju ter imamo tradicijo, 
znanje in izkušnje;

2. smo registrirani izvajalec 
za NPK maser in NPK re-
fleksoterapevt z uradnim 
pooblastilom Ministrstva 
za delo; 

3. lahko na enem mestu opravite celoten postopek 
za pridobitev NPK, vključno z izobraževanjem, 
pripravo na izpit in za sam izpit pred državno iz-
pitno komisijo;

4. dobite učbenik, ki je obvezno učno gradivo za izpit;

5. predavanja so razumljiva in zanimiva;

6. imate ugodnosti ob nakupu vrhunskih masažnih 
miz Higeja.

Zakaj izbrati naš tečaj? Ker ...

Pred besedo je bil dotik.


