
 
 
 
 
Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj 

 

Naziv programa Frizer 

Področje Ličenje 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

Srednja šola za oblikovanje Maribor 

Bojana Galič 

Kratek opis programa 

(max. 150 besed) 
Na tečaju bodo spoznali  pripomočke za delo, ličila, kako 

pripraviti kožo pred ličenjem, oblikovanje obrvi, nanos 

podlage, korekcije  na obrazu, različne tehnike  senčenja vek 

glede na obliko oči, občrtavanje oči, nanos maskare, 

občrtavanje in ličenje ustnic, senčenje ličnic, lepljenje 

trepalnic,dnevno ličenje,večerno ličenje, poročno ličenje. 

 

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. 

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 

Ciljna skupina so zaposleni, ki potrebujejo dodatna 
usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb 
na trgu dela in delovnem mestu. 

Pogoji za vključitev v 

program  

(v skladu z razpisom) 

Status zaposlenega, samostojnega podjetnika ali kmeta. 

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 

Cilj programa je da udeleženci izvedejo dnevni videz ličenja in 

večerni videz ličenja. 

Obseg programa (skupno št. 

ur) 
50 

Oblika dela Kontaktne 

ure 

On line delo 

(max 50 % 

celotnega 

programa) 

Izdelek ali 

storitev 

Drugo 

(navedite) 

Teoretični del (št. ur) 4 / / / 

Praktični del (št. ur) 36 10 / / 

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

Lista 

prisotnosti 

Slike  

storitev. 

          / / 

Pogoji za končanje 

programa 

Ovrednoten izdelek, 80% prisotnost v programu 

POSEBNI DEL 



 
 
 
 
Vsebine programa  Spoznavanje pripomočkov, ličil, čiščenje in nega 

pripomočkov, higiena. 

 Čiščenje obraza, nega  in priprava obraza na ličenje. 

 Oblikovanje obrvi. 

 Korekcije obraza, podlaga, senčenje obraza, ličenje 

oči, obroba oči, nanos maskare, ličenje ustnic, ličnic. 

 Različne tehnike senčenja oči. 

 Dnevno ličenje – različne tehnike. 

 Večerno ličenje - različne tehnike. 

 Poročno ličenje. 

 Lepljenje umetnih trepalnic (v traku, šopki) 

 Večerno ličenje z umetnimi trepalnicami. 

 

Kompetence, pridobljene s 

programom 

Udeleženec: 

 upošteva pravila za varno delo in na delovnem 

mestu uporablja ustrezna zaščitna sredstva za 

zaščito sebe in strank, 

 skrbi za higieno pripomočkov, 

 skrbi za higieno pri izvajanju ličenja 

 ustrezno pripravi kožo pred ličenjem 

 z ustreznimi ličili izvaja korekcije, nepravilnosti na 

obrazu, 

 z različnimi tehnikami ličenja oblikuje dnevno 

ličenje, 

 z različnimi tehnikami ličenja oblikuje večerno 

ličenje, 

 z različnimi tehnikami oblikuje večerno ličenje z 

lepljenjem umetnih trepalnic. 

 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

Pri tečaju udeleženec: 

 upošteva pravila za varno delo in na delovnem 

mestu uporablja ustrezna zaščitna sredstva za 

zaščito sebe in strank, 

 obvlada higieno pri ličenju, 

 zna  izbrati pravilno tehniko ličenja in izvesti 

dnevno ličenje, 

 zna  izbrati pravilno tehniko ličenja in narediti 

večerno ličenje, 

 zna izbrati pravilno tehniko ličenja in narediti 

večerno ličenje z lepljenjem umetnih trepalnic, 

 razvija občutek za natančnost in estetsko 

oblikovanje, 

 navadi se spremljati strokovno literaturo o trendih. 

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

Pri tečaju udeleženec:  

 

 zase, za svoje podjetje ali podjetje, kjer je zaposlen, 



 
 
 
 

izdela strankam  dnevno ličenje in večerno ličenje, 

 sodeluje v procesu vseživljenjskega učenja. 

Organizacija izobraževanja 

(navedba vsebinskih sklopov –

modulov, časovni obseg) 

 Spoznavanje pripomočkov, ličil  – 4 ur. 

 Čiščenje in nega obraza, oblikovanje obrvi – 4 ur. 

 Podlaga, korekcija, senčenje obraza, senčenje obrvi – 5 

ur. 

 Senčenje oči, obroba oči, nanos maskare  – 5 ur. 

 Dnevno ličenje/ različne tehnike – 10 ur. 

 Večerno ličenje/različne tehnike – 10 ur. 

Lepljenje umetnih trepalnic(v traku, šopki)  – 5 ur. 

 Večerno ličenje z lepljenjem umetnih trepalnic 5 ur. 

 Poročno ličenje – 2 uri. 

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 

(stopnja in smer izobrazbe) 

  Frizerska mojstrica (V. stopnja) 

  Vizažistka 

 

 

 

 

Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  25. 10. 2018   

Svet zavoda potrdil 30. 11. 2018   

 


