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ŠOLSKA PUBLIKACIJA – izredno izobraževanje odraslih 

KOZMETIČNI TEHNIK 

izpopolnjevati in učiti.

Poleg samozavestnega nastopa je za dosego življenjskih ciljev vedno bolj pomemben tudi 
zunanji videz – urejenost, ki naj izžareva zdravo in sposobno osebo.  
Če te že od nekdaj privlači svet dišav, ličil, krem, mask, lepega in zdravega načina 
življenja, potem je ta program kot nalašč zate.  
V programu kozmetični tehnik  se naučite skrivnosti ohranjanja zdrave in lepe kože, 
postopkov ličenja in prikrivanja drobnih nepravilnosti obraza, spoznate sestavo in uporabo 
kozmetičnih izdelkov in kozmetično učinkovite spojine.  
Po uspešno opravljeni poklicni maturi se lahko kozmetični tehnik zaposli v kozmetičnem 
salonu. Dela v čistem, svetlem, lepo urejenem delovnem okolju. Njegovo delo je mirno, 
samostojno, zelo ustvarjalno, vendar tudi zahtevno in odgovorno, saj je to delo z ljudmi in 
za ljudi. Opravljanje tega poklica zahteva veliko strokovnega znanja in posebne spretnosti. 
Kozmetični tehnik mora biti delaven, prijazen, potrpežljiv, komunikativen in strpen, oseba, 
ki ceni lep in urejen videz, ki ima veselje do de la z ljudmi in se je pripravljen vse življenje 

Poleg kozmetičnega salona, kjer se lahko zaposli kozmetični tehnik, so področja zaposlitve 
še druga. Zaposli se lahko tudi v wellness in SPA centrih, fitnes centrih,  pedikerskem salonu, 
kot masker pri oblikovanju fotografske, TV, filmske in gledališke maske, kot maser, v 
zdraviliščih… Lahko se zaposli kot svetovalec ali demonstrator kozmetičnih izdelkov, ki za 
izdelovalca prikazuje in pojasnjuje različne načine uporabe in tehnike dela s temi pripravki. 
Lahko se ukvarjajo s podjetništvom – nakupi, prodaja, svetovanje, trženje kozmetičnih izdelkov 
itd.  

Po opravljeni poklicni maturi pa kozmetični tehnik lahko tudi nadaljuje izobraževanje na višjih 
in visokih strokovnih šolah.  

Da se kozmetični tehnik lahko zaposli na tako širokem področju kozmetike, mora osvojiti strokovna znanja. Pri 
strokovnih modulih:  
 Spozna zgradbo in delovanje človeškega telesa, s poudarkom na poznavanju kože in bolezenskih procesov na

koži.
 Spozna različne vrste kozmetičnih izdelkov, njihove lastnosti, uporabo in delovanje.
 Spozna različne sestavine kozmetičnih izdelkov (vrste, lastnosti, delovanje, uporaba, kakovost, izdelava). 

Zaveda se pomembnosti aktivne skrbi za zdravo življenje, za urejen videz in za spoštljivo obnašanje do
soljudi.

 Spozna osnove podjetništva.
Pri praktičnem pouku strokovnih modulov: 
 Se seznani z osnovami komunikacije, z vodenjem evidenc opravljenih storitev ter s pripravo stranke na

kozmetično nego.
 Se seznani  s kozmetičnimi postopki, ki zajemajo nego celega telesa:

- kozmetična nega obraza s površinskim in globinskim čiščenjem kože,
- obrazno in telesno masažo, uporabo pilingov, uporabo in pomenom različnih vrst mask,
- barvanjem obrvi in trepalnic, oblikovanjem obrvi, - nego rok in nohtov, umetni nohti, podaljševanje nohtov,
- nego nog in nohtov, odstranjevanje otiščancev, kurjih očes, sanacija vraščenega nohta ter pravilno svetovanje

pri pravilni negi nog in nohtov,
- alternativne tehnike: refleksna masaža stopal, digitopresura obraza, shiatsu obraza in lasišča,
- depilacija na različnih deli telesa (metode začasnega odstranjevanje odvečnih dlačic s pomočjo voskov in smol),
- kozmetična nega telesa, postopki za izoblikovanja telesa ter zmanjševanje celulita (body wrapping, blatne

obloge, aromaterapija telesa in obraza…),
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- uporaba kozmetičnih aparatov pri negi obraza in telesa: visoka frekvenca, vapozon, ionoforeza, frimator,
elektrostimulacije, vakuum, laser, strojna limfna drenaža, permanentni make-up, elektroepilacija…,

- ličenje:  dnevno, večerno, poročno ličenje, ličenje za posebne priložnosti… Odprti kurikul:
 Vsebine oblikuje šola skupaj z delodajalci. V njem ponudi trenutno aktualne vsebine, ki se lahko tudi

spreminjajo. Cilj je seznaniti bodoče kozmetične tehnike s posebnostmi in novostmi v delovnih okoljih.

I N F O R M A C I J A  
O IZREDNEM IZOBRAŽEVANJU V ORGANIZIRANI OBLIKI – PROGRAM KOZMETIČNI TEHNIK 

1. Objava razpisa
Število razpisanih mest je objavljeno v razpisu. Razpis za vpis je objavljen na spletni strani šole.

2. Oblika izobraževanja
Pouk, vaje in praktični pouk potekajo v organizirani obliki v šoli štiri – pet krat tedensko od ponedeljka do
četrtka (mnogokrat tudi v petek) od 15.45 do 20.30 ure (do 6 učnih ur). V utemeljenih nepredvidenih primerih in
zato, da ne bi podaljševali trajanja izobraževanja, pa je pouk lahko organiziran tudi v soboto (dopoldan).
Pouk traja 1 šolsko leto od septembra do junija, razen v času šolskih počitnic. Začetek pouka je predvidoma zadnji
ponedeljek v septembru. Konzultacije potekajo pri predmetih oz. modulih, kjer ni organiziranega pouka.

3. Trajanje izobraževanja
Pouk poteka eno šolsko leto. Poklicno maturo lahko udeleženci-ke opravljajo v jesenskem roku šolskega leta, v katerem
so začeli z izobraževanjem.

4. Obisk praktičnega pouka
Udeleženec-ka mora biti navzoč-a pri praktičnem pouku in vajah najmanj pri 80% ur, določenih za ta predmet po
letnikih.

5. Pogoj za vpis
Kandidat-ka za vpis mora imeti dokončano štiriletno ali petletno srednjo šolo (3 + 2) z opravljenim zaključnim izpitom ali
z maturo ali s poklicno maturo ali z diplomo (za kandidata-ko, ki se je izobraževal-a v času usmerjenega izobraževanja).
Izobraževanje bomo izvajali, če bo vpisanih najmanj 16 kandidatk-ov. Če bodo po vpisu na voljo še prosta mesta, se
lahko vpiše tudi kandidat-ka, ki ima nedokončan 4. letnik srednje šole (na V. stopnji), ter pridobi znanja za poklic
kozmetični tehnik, vendar je število izpitov večje, čas izobraževanja pa daljši. V primeru večjega števila prijavljenih
kandidatov bodo pri vpisu imeli prednost kandidati z že doseženo V. ali višjo stopnjo izobrazbe.

6. Prijava
Pogoj za vpis je dokončana štiriletna ali petletna srednja šola (3 + 2) z opravljenim zaključnim izpitom ali z maturo ali s
poklicno maturo ali z diplomo (za kandidata, ki se je izobraževal v času usmerjenega izobraževanja).
Kandidat-ka se prijavi za izobraževanje z obrazcem "Prijava za vpis v izredno izobraževanje – izobraževanje odraslih",
ki je objavljen na spletni strani šole www.ssfkz.si (izredno izobraževanje), v skladu z razpisom, objavljenim na spletni
strani šole. V primeru, da bo prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bomo prednost dali kandidatom glede
na popolnost vloge, stopnjo izpolnjevanja pogojev in čas oddaje popolne vloge. Izpolnjevanje pogojev kandidat-ka ob
prijavi dokaže s predložitvijo fotokopij, na vpisu pa tudi originalnih dokumentov in listin o dosedanjem izobraževanju
(letna spričevala iz srednje šole, spričevalo o zaključnem izpitu, spričevalo o poklicni maturi, maturitetno spričevalo,
diploma…). Originalni dokumenti se kandidatu-ki takoj po preverjanju istovetnosti vrnejo. V primeru omejitve vpisa bodo
imeli prednost kandidati, ki so prej oddali popolno prijavo.
Ob vpisu s kandidatom opravimo uvodni pogovor. Na uvodnem pogovoru kandidata okvirno informiramo o obveznostih,
ki jih mora udeleženec opraviti za dokončanje smeri izobraževanja. Ob vpisu kandidat plača 1. obrok šolnine  oz. kopijo
potrdila o vplačilu kandidat predloži ob vpisu. Podatki za plačila: Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo,
Ljubljana, Zdravstvena pot 1; številka transakcijskega podračuna: 01100-6030699553.
Če kandidat-ka odstopi od izobraževanja, in je že vplačal-a  1. obrok šolnine, se vplačani znesek ne vrne. V primeru, da
izobraževanje ne bi bilo organizirano zaradi premajhnega števila prijav, bo kandidatu-ki plačani znesek vrnjen.

7. Predmetnik, organiziran pouk in izpiti
Predmetnik obsega predmete, ki so v izobraževalnem programu za mladino za poklic kozmetični tehnik. Obveznosti
(predmeti, izpiti), ki jih mora udeleženec-ka opraviti, se razlikujejo glede na predhodno pridobljeno izobrazbo.

http://www.ssfkz.si/
http://www.ssfkz.si/
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Udeleženec-ka obiskuje predavanja, vaje in praktični pouk, ki poteka organizirano v šoli. Obiskovanje vaj in praktičnega 
pouka je obvezno (minimalna 80% prisotnost).  
V prekvalifikaciji izvajamo v organizirani obliki pouk naslednjih predmetov oz. strokovnih modulov: estetika, varovanje 
zdravja, somatologija, koža in bolezni kože, splošna kozmetologija, kozmetični izdelki, podjetništvo, kozmetična nega 
obraza, kozmetična nega telesa, ličenje, manikira, pedikura, masaža,  conska refleksna masaža stopal in osnove 
velnesa. Posamezni navedeni moduli obsegajo tudi vsebinske sklope (dele predmetov), ki jih v enoletni prekvalifikaciji 
ne organiziramo, saj jih lahko večini kandidatom-ki priznamo na podlagi predloženih spričeval.  
Udeleženec-ka opravlja v šoli izpite iz splošnoizobraževalnih predmetov ter vsebinskih sklopov strokovnih modulov, ki jih 
ni imel v prejšnji srednji šoli, so pa v predmetniku izobraževalnega programa za ta poklic, čeprav jih šola ne izvaja v 
organizirani obliki  (npr. slovenščina, angleščina/nemščina, matematika, biologija, fizika, kemija,… ter vsebinski sklopi 
kemija v kozmetiki, informacijsko komunikacijska tehnologija). Te vsebinske sklope udeleženec-ka opravlja kot 
samoizobraževalec-ka (samostojno učenje in izpiti). Za te predmete ima udeleženec ima v šoli možnost konzultacij pri 
učiteljih posameznih predmetov, pri katerih bo opravljal izpite.   
Kandidat-ki, ki je zaključil-a višjo ali visoko strokovno šolo ali fakulteto oz. je še študent-ka, lahko ob vpisu predloži tudi 
uradno potrdilo o opravljenih izpitih ter potrjene učne načrte za posamezni opravljeni predmet na teh šolah, če misli, da 
bi se mu lahko priznal kateri izmed že opravljenih izpitov, ki je tudi v izobraževalnem programu kozmetični tehnik.  
Vsebine za posamezne module so javne, in so dostopne na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport oz. Centra za poklicno izobraževanje. Priznavanje znanja uveljavlja kandidat ob vpisu.  
O izpitih in drugih obveznostih, ki jih mora udeleženec opraviti do zaključka izobraževanja, je s Sklepom o priznavanju 
znanja udeleženec pisno seznanjen. Tako določen obseg (število izpitov, predmeti oz. str. moduli…) velja še dve leti po 
izteku veljavnosti izobraževalnega programa oz. predmetnika.  

8. Priznavanje predhodno pridobljenega znanja
Šola lahko kandidatom priznava predhodno pridobljeno znanje. Izpiti (oz. priznavanje znanja) se določijo na podlagi
pregleda letnih spričeval, primerjave predmetnika, na podlagi katerega je udeleženec dobil znanja za prvi poklic in
predmetnika za izobraževalni program kozmetični tehnik. Šolska pravila ocenjevanja so objavljena na spletni strani šole.

9. Izpitni roki
Udeleženec-ka lahko opravlja izpit po končanem pouku iz posameznega predmeta, strokovnega modula ali vsebinskega
sklopa. Izpitni rok (redni izpitni rok) iz vsakega predmeta/modula je vnaprej določen z izobraževalnim načrtom za
skupino.
Strošek izpita v rednem  izpitnem roku (v skladu z izobraževalnim načrtom za skupino) je za udeleženca-ko že vračunan
v šolnino. Če je udeleženec v rednem roku neuspešen, ali ni pristopil k izpitu, lahko izpit opravlja kot
samoizobraževalec-ka. Naslednji izpitni roki so roki, ki veljajo za samoizobraževalce (vsak mesec razen v juliju
praviloma ok. 20. dne v mesecu). V naslednjih  rokih mora udeleženec-ka izpit plačati.

10. Zaključek izobraževanja
Udeleženec-ka, ki opravi vse izpite po programu, lahko opravlja poklicno maturo v rokih, ki veljajo za redne dijake
(zimski, spomladanski, jesenski).
Obseg poklicne mature (predmete) za posameznega kandidata določi šolska maturitetna komisija za poklicno maturo v
skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport po prijavi udeleženca k opravljanju poklicne mature.
Praviloma se priznajo enakovredni izpiti poklicne mature, ki jih je kandidat že uspešno opravil v drugem 4-letnem
programu.
Udeleženec-ka s končano štiriletno ali petletno srednjo šolo lahko zaključi izobraževanje v enem letu, vendar je to
odvisno predvsem od udeleženca samega, kako uspešen je pri opravljanju svojih obveznosti.

11. Stroški
Šolnina je izračunana za celoten organiziran program strokovnih modulov (po izobraževanem načrtu) in je določena s
pravilnikom in cenikom, ki ju je potrdil svet šole. Cenik je na voljo v pisarni za izredno izobraževanje. Plačilo je možno v
5 obrokih, obroki se plačujejo vsak drug mesec. V šolnino je vračunan organiziran pouk, vaje in praktični pouk po urniku
ter prvo ocenjevanje znanja (izpit) iz vsakega organiziranega strokovnega modula oz. predmeta v izpitnih rokih za
skupino.  Šolnina pa ne vključuje stroškov izpitov za splošnoizobraževalne predmete in posamezne vsebinske
sklope strokovnih modulov, ki jih udeleženci niso opravili v predhodnem izobraževanju, ter v organiziranem
programu KOZMETIČNI TEHNIK niso predvideni, oz. stroškov izpitov, ki jih udeleženci niso opravili v rednem
izpitnem roku za skupino, prav tako šolnina ne vključuje stroškov poklicne mature in nekaterih pripomočkov.
Za večino strokovnih modulov imamo interna učna gradiva. V tem primeru jih učitelj razdeli med poukom, udeleženci-ke
pa jih ne plačujejo posebej. Pri nekaterih str. modulih pa internih učnih gradiv ni, zato se udeleženci-ke si sami delajo
zapiske in se iz njih učijo. Pri nekaterih strok. modulih pa so pri različnih založbah izšli učbeniki, ki jih udeleženci-ke
kupijo sami (v šoli jih ne prodajamo!). Udeležencem-kam podarimo delovno obleko (tunika, hlače).
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12. Pogodba
Z udeležencem-ko, ki je vključen-a v izobraževanje, šola sklene pogodbo o izobraževanju. V pogodbi so navedene 
medsebojne obveznosti v času izobraževanja. Poleg pogodbe dobi udeleženec-ka tudi sklep o priznavanju znanja, v 
katerem so določene priznane obveznosti ter obveznosti, ki jih mora udeleženec še opraviti. V prilogi k pogodbi so 
individualno določeni stroški izobraževanja in dinamika plačevanja šolnine.

13. CIDESCO diploma in mednarodno sodelovanje
S pridobitvijo CIDESCO diplome, ene najuglednejših diplom s področja kozmetične stroke v svetu, se kozmetičnim 
tehnikom odpirajo večje možnosti zaposlovanja tudi zunaj naše države. Udeležencem po predhodni prijavi omogočimo 
dodatno CIDESCO izobraževanje in opravljanje CIDESCO izpita.
V mednarodno sodelovanje (izmenjave) povabimo tudi udeležence-ke izrednega izobraževanja.

14. Dodatne informacije
Za dodatne informacije lahko kandidat pokliče pisarno za izobraževanje odraslih – telefon: 01/300-72-56 vsak 
ponedeljek  med 12.00 in 14.00 uro, ob sredah med 15. in 18. uro, ter v petkih med 13. in 14.30 uro. Spletna stran 
šole: www.ssfkz.si , e-naslov: ssfkz-odrasli@guest.arnes.si.

15. Informativni dan
Informativni dnevi so v februarju (2 dneva, enako kot za redne vpise v srednjo šolo) ter med poletnimi šolskimi 
počitnicami (1 dan; termine določi šola). Natančni termini so vsako šolsko leto objavljeni na spletnih straneh šole.

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo 
PREDMETNIK v programu kozmetični tehnik 

 PROGRAMSKE ENOTE 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
A – Splošno-izobraževalni predmeti 
SLOVENŠČINA - SLO x x x x 
ANGLEŠČINA/NEMŠČINA - ANG/NEM x x x x 
MATEMATIKA - MAT x x x x 
UMETNOST - UME x 
ZGODOVINA - ZGO x x 
GEOGRAFIJA - GEO x 
PSIHOLOGIJA - PSI x 
FIZIKA - FIZ x 
KEMIJA - KEM x 
BIOLOGIJA - BIO x 
ŠPORTNA VZGOJA - ŠVZ oproščen-a 

B- Strokovni moduli
SOMATOLOGIJA - SOM x x x 
KOŽA IN BOLEZNI KOŽE - KBK x x 

VAROVANJE ZDRAVJA - VZD 
VS varovanje zdravja x 
VS prva pomoč x 
VS mikrobiologija x 

SPLOŠNA KOZMETOLOGIJA - 
SKO  

VS kemija v kozmetiki x 
VS splošna kozmetologija x x 

KOZMETIČNI IZDELKI - KIZ x x x 
KOZMETIČNA NEGA OBRAZA - 
KNO  

VS kozm. nega obraza x x x x 
VS komunikacija x 

KOZMETIČNA NEGA TELESA – 
KNT  

VS kozm. nega telesa x x 
VS fizika v kozmetiki x x 

PODJETNIŠTVO - POD VS inform. komunikac. tehnol. x 
VS podjetništvo x 

LIČENJE - LIČ x x 
ESTETIKA - EST x 
MANIKIRA - MAN x x 
PEDIKURA - PED x x 
MASAŽA - MAS x x 
Priprava na poklicno maturo iz strokovnih znanj x 

http://www.ssfkz.si/
http://www.ssfkz.si/
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Conska refleksna masaža stopa - CMS        x  
Osnove velnesa - VEL        x  
C – Praktično usposabljanje z delom  
Praktično usposabljanje z delom - PUD   x  

Č – Interesne dejavnosti   

Interesne dejavnosti - IND  x  x  x  x  
  
Vaje in praktični pouk strokovnih modulov  ter izpite (splošni predmeti in str. moduli) udeleženec opravi v šoli.   
  
V enoletni prekvalifikaciji (udeleženke s končano 4-letno sr. šolo) pouk obsega SOM, KBK, VZD, SKO, KIZ, KNO, KNT, POD3, LIČ, 
EST, MAN, PED, MAS, CMS, VEL.  
Izpit str. modula, ker poteka tudi prakt. pouk, je opravljen, ko sta uspešno opravljena teor. in prakt. del str. modula (glej tabelo »Oblika 
izpita«).   
Praktično usposabljanje pri delodajalcu (PUD) udeleženka opravlja v podjetju po tem, ko uspešno opravi izpite iz vsaj 3 str. modulov z 
vključenim prakt. poukom (KNO, KNT, LIČ, MAN, PED, MAS, CMS, VEL), od katerih je eden obvezno ali KNO ali KNT. Delodajalca 
udeleženka poišče sama.   
Poklicna matura obsega obvezni del (pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz temeljnih strokovnih znanj iz kozmetike) ter 
izbirni del (pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike, storitev in zagovor).   
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