
 
 
 
 

Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj 
 

Naziv programa Nega obraza  

Področje Storitve (Kozmetika) 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

Srednja šola Izola (Žaklin Lazar, Teja Černe) 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Program je sestavljen iz teoretičnega dela in praktičnega 

usposabljanja. Vsebuje tri module osebna nega obraza, 

dnevni makeup in nega nohtov. Poudarek je na praktičnem 

usposabljanju. 

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
V skladu z javnim razpisom Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport « Izvajanje programov nadaljnega poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja v letih 2018-2022 » in cilj 

projketa MUNERA 3 onogoča udeležencem  poglabljanje in 

razširjanje osebnega znanja, skladno s pričakovanji 

delodajalcev. Cilj projekta je večja vključenost zaposlenih in 

izboljšanje njihovih kompetenc. Program omogoča 

zaposlenim večjo mobilnost med različnimi področji dela in 

njihov osebni razvoj. 

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Ciljna skupina so odrasli zaposleni na različnih delovnih 
mestih, ki lahko pridobljena znanja, spretnosti in zmožnosti 
uporabljajo ob stiku z uporabniki njihovih storitev (npr. frizerji)  
kot tudi tisti, ki na delovnem mestu potrebujejo ta znanja in 
spretnosti za osebno nego zaradi izpostavljenosti delovnih 
mesta.Osebna urejenost postaja za različne delodajalce 
vedno bolj pomembna. 

Pogoji za vključitev v 

program  
(v skladu z razpisom) 

Odrasli zaposleni s srednješolsko izobrazbo. 

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Poglabljanje in razširjanje osebnega znanja, spretnosti in 

zmožnosti, ki se lahko uporabljajo v vsakdanjem osebnem 

življenju, na drugih osebah in kot pridobitev specialnih znanj 

za delo na posameznih delovnih mestih. 

Obseg programa (skupno št. ur) 50 ur 

Oblika dela Kontaktne 

ure 

On line delo 
(max 50 % 

celotnega 

programa) 

Izdelek ali 

storitev 

Drugo 
(navedite) 

Teoretični del (št. ur) 5 ur 10 2 ura / 

Praktični del (št. ur) 30 ur / 3 ure / 

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

Lista 

prisotnosti 

          / Opravljena 

storitev 

          / 



 
 
 
 

Pogoji za končanje 

programa 

80 % prisotnost, opravljen pisni izpit in praktična izvedba 

storitve. 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa Program obsega tri module: 

 Spoznavanje tipa kože, tipe staranja, morfologija 

obraza, harmonija barv, spoznavanje kozmetičnih 

proizvodov, kožne bolezni. 

 Tehnike nanosa ličil, masažne tehnike obraza in 

rok. 

 Sestava nohta, oblikovanje nohtov in obnohtne 

kožice, lakiranje nohtov. 

Vsi trije moduli obsegajo teoretični del in praktično 

usposabljanje. 

Kompetence, pridobljene s 

programom 

Udeleženec/zaposleni: 

 Spozna namen nege obraza in nohtov 

 zna pravilno uporabiti kozmetične izdelke glede na 

tip kože; 

 samostojno organizira načrtovanje, priprava, 

izvedba in vrednotenje dela; 

 spozna namen nege obraza in nohtov 

 pozna tehnike nanosa ličil 

 razume vlogo varovalnega mastnega plašča za 

zdravje kože in prehod kozmetično učinkovitih 

spojin skozenj; 

 razume namen odstranjevanja ličil in površinskega 

čiščenja kože pred kozmetično nego; 

 utemelji uporabo vode pri površinskem čiščenju 

kože; 

 pojasni vpliv tonika na roževinaste celice vrhnjice; 

 našteje vrsto in način uporabe kozmetičnih 

izdelkov za domačo uporabo; 

 našteje osnovni pribor in kozmetične izdelke za 

ličenje; 

 pojasni osnovna pravila izbire barv; 

 opiše značilnosti barvnih tipov; 

 opiše osnovno nego rok in nohtov; 

 našteje in pozna najpogostejše negovalne 

probleme na rokah in nohtih; 

 pojasni dejavnike, ki vplivajo na stanje kože na 

rokah in nohtih; 

 našteje kozmetične izdelke za nego rok in nohtov; 

 našteje vrsto in način uporabe kozmetičnih 

izdelkov za domačo uporabo; 

 pojasni pravilno shranjevanje kozmetičnih 

izdelkov; 

 pojasni dejavnike, ki vplivajo na stanje kože; 



 
 
 
 

 pojasni pomen zaščite kože po kozmetično 

negovalnih postopkih; 

 našteje kozmetične izdelke za zaščito kože; 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

Udeleženec/zaposleni: 

 Ustrezno neguje obraz glede na tip kože; 

 ustrezno naliči obraz; 

 lakira, oblikuje in neguje nohte in kožo na rokah. 

 pravilno shranjuje kozmetične izdelke; 

 pravilno odstrani ličila; 

 samostojno izvede površinsko čiščenje kože; 

 uporabi čistilni kozmetični izdelek glede na tip 

kože; 

 samostojno ugotovi tip kože na podlagi 

opazovanja, 

 samostojno določi kozmetično negovalne 

probleme; 

 izbere in pripravi dodatne kozmetične izdelke, 

 prepozna osnovne tipe kož: mastna, suha, 

mešana in normalna; 

 prepozna osnovne tipe kož: mastna, suha, 

mešana in normalna; 

 izbere ustrezne kozmetične izdelke; 

 izbere in uporabi kozmetični izdelek za zaščito 

kože glede na tip in stanje kože; 

 določi barvni tip stranke in obliko obraza; 

 izvaja osnovno korekcijo nepravilnosti na obrazu; 

 samostojno izvaja dnevno ličenje; 

 uporabi pribor za ličenje, ga pravilno očisti, razkuži 

in shrani; 

 samostojno izvede osnovno kozmetično nego rok 

in nohtov; 

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

Kandidat pridobi naslednje splošne kompetence: 

 Samooocenjuje kakovost izvedbe storitve, 

 Načrtovanje poklicne kariere, 

 Komunikacija z uporabniki storitev, 

 Reševanje problemov, 

 Spozna pomen osebne nege obraza, ličenja in 

nege rok. 

Organizacija izobraževanja 
(navedba vsebinskih sklopov –

modulov, časovni obseg) 

Ob pričetku ugotovimo predznanje kandidatov s pogovorom. 

Nega obraza – 7 uri teoretične vsebine, 16 praktični del  

 

Ličenje - 5 ura teoretične vsebine, 11 praktični del  

 

Manikira - 5 ura teoretične vsebine, 6 praktični del 

 



 
 
 
 

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 
(stopnja in smer izobrazbe) 

Visokošolska strokovna izobrazba iz področja kozmetike. 

 

 

 

Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  2. 11. 2018 DA  

Svet zavoda potrdil 8. 11. 2018 DA  

 


