
Tečaj klasične masaže 
Klasična masaža je enostavna manualna (ročna) tehnika obravnave 

celega telesa, s katero na  sistematičen način dotikanja pripomoremo k 

izboljšanju zdravja in psihofizičnega počutja masirane osebe.

OBSEG  

Tečajniki sodelujejo v parih, z namenom 

pridobivanja izkušenj v vlogi maserja in 

uporabnika storitve. 

ORGANIZATOR IN IZVAJALEC: UPI – Ljudska univerza Žalec v sodelovanju z Rehabilitacijskim centrom Reha MedicAL 

LOKACIJA: UPI – Ljudska univerza Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 Žalec. 

CENA: 490 eur z DDV, z možnostjo obročnega plačila 
(cena vključuje: prijavnino, udeležbo, material za delo, okrepčila, gradivo, potrdilo oziroma veljavni certifikat).

INFORMACIJE IN PRIJAVE: UPI Ljudska univerza Žalec (ga. Biserka Neuholt Hlastec)

Tel: 03/713 35 68 | E-mail: biserka.neuholt@upi.si

Po uspešno opravljenem tečaju pridobite certifikat s pridobitvijo naziva: 

maser/ka, kateri nadalje omogoča tudi pridobitev Nacionalne poklicne 

kvalifikacije (NPK) maser, z veljavnostjo v državah Evropske unije.

Na tečaju, ki je primeren tako za začetnike, kakor za poznavalce že 

določenih oblik masažnih zvrsti, se boste na strokoven in prijazen način 

naučili pravilnih tehnik za varno in učinkovito samostojno izvajanje 

klasične masaže v različnih delovnih okoljih (zdravilišča, kozmetični in 

masažni saloni,…). 

Vsebina tečaja je definirana po katalogu standardov za pridobitev 

Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) maser.  

Opravljen tečaj klasične masaže je prav tako odličen temelj za opravljanje 

nadaljevalnih tečajev manualne terapije na , UPI Ljudski univerzi Žalec

v sodelovanju z : Terapevtske masaže, Športne masaže, Reha MedicAL

Limfne drenaže.

50 ur

Teoretični del: 20%

Praktični del: 80%

PROGRAM

 uvod in zgodovina masaže;■

 osnovna anatomija telesa;■

 kodeks etike;■

 učinki masaže, indikacije in kontraindikacije; ■

 priprava prostora, maserja;■

 pravilna higiena, ergonomija pri delu;■

 masažne tehnike (gladenje, gnetenje, ■

    vtiranje, udarjanje, tresenje);

 komunikacija, trženje;■

 dokumentiranje in evalviranje.■

učenje masažnih tehnik,■ 

izvajanje masaže in obravnave posameznih ■ 

   telesnih regij in področij, izvajanje masaže 

   celotnega telesa.



ORGANIZATOR IN IZVAJALEC:

UPI – Ljudska univerza Žalec 

v sodelovanju z 

Rehabilitacijskim centrom Reha MedicAL 

LOKACIJA: 

UPI – Ljudska univerza Žalec, 

Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 Žalec. 

CENA: 

490 eur z DDV, z možnostjo obročnega plačila 
(cena vključuje: prijavnino, udeležbo, material za delo, okrepčila, 

gradivo, potrdilo oziroma veljavni certifikat).

INFORMACIJE IN PRIJAVA: 

UPI Ljudska univerza Žalec (ga. Biserka Neuholt Hlastec)

Tel: 03/713 35 68 | E-mail: biserka.neuholt@upi.si

IZVAJALKI

Tečaj bosta vodili strokovni sodelavki, diplomirani fizioterapevtki s prijaznim in strokovnim pristopom.

pred. Patricija Goubar , dipl. fiziot., spec., univ. dipl. org., ASIT, Bownova terapevtka, IAIM inštruktor■ 

Vesna Žagar, dipl.fizioterapevtka, Bownova terapevtka, limfoterapevtka po dr. Voddru ■  

TERMINI IN IZVEDBA

Tečaj klasične masaže se izvaja v obsegu 50 ur, 

v prijazni učilnici, z vključeno opremo in materialom 

za masažo ter kakovostnim gradivom za tečajnike, 

katerega vsebina je oblikovana v skladu s 

standardom za pridobitev 

Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) maser. 

Tečaj poteka v naslednjih terminih:

petek, 13. 4. 2018, od 17 do 20 ure�■  

sobota, 14. 4. 2018, od 9 do 17 ure�■  

nedelja, 15. 4. 2018 od 8 do 15 ure�■  

 in

petek, 20. 4. 2018 od 17 do 20 ure�■  

sobota, 21. 4. 2018 od 9 do 17 ure�■  

nedelja, 22. 4. 2018 od 8 do 15 ure.�■  

Med posameznimi urami je predviden odmor 

za kosilo ter okrepčila za lažje prehajanje 

skozi praktično pridobivanje znanja. 

Tečaj klasične masaže 

Patricija Goubar je direktorica Rehabilitacijskega centra Reha MedicAL in dipl.fizioterapevtka s številnimi spec. 

znanji ter ogromnimi pedagoškimi in praktičnimi izkušnjami na področju fizioterapije in manualne terapije. Deluje

kot zasebnica specializirane rehabilitacije in istočasno kot zaposlena habilitirana visokošolska predavateljica, ki 

svoje znanje poglablja tudi kot doktorandka zdravstvenih ved in integrativne medicine. Svoje znanje predaja 

tečajnikom na prijazen in strokoven način.

Vesna Žagar je diplomirana fizioterapevtka in certificirana limfoterapevtka, katera deluje s številnimi strokovnimi 

izkušnjami na področju zdraviliške, ortopedske in travmatološke rehabilitacije. Svoje znanje je po dokončanem študiju 

ves čas dopolnjevala z različnimi usposabljanji za pridobivanje dodatnih veščin in tehnik na področjih masaž in terapij. 
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