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SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (traja 4 leta) Program 

KOZMETIČNI TEHNIK/KOZMETIČNA TEHNICA 

Poklic KOZMETIČNI TEHNIK/KOZMETIČNA TEHNICA 
 

 
 

Poklicno  kariero  boste  lahko  gradili  v  kozmetičnih  in  lepotilnih  salonih,  v  centrih  dobrega 
počutja  ali  kot  svetovalci  v  drogerijah  in  parfumerijah  in  kot  demonstratorji  kozmetičnih 
izdelkov. Lahko boste delovali tudi kot samostojni podjetnik, kot izvajalec manikire in ličenja, 
specialnih tehnik pedikure, masažnih tehnik in alternativnih tehnik masaže, aromaterapije, 
trženja kozmetičnih izdelkov in naprav ipd. Lahko boste kot strokovnjaki sodelovali z zdravniki v 
dermatoloških ambulantah in v ambulantah za plastično kirurgijo. Zaposlitev boste lahko našli 
tudi v savnah in kopelih ali kot masker za oblikovanje fotografske, TV, filmske in gledališke 
maske. Po nekaj letnih kakovostnih delovnih izkušnjah boste lahko prevzemali vse bolj 
odgovorna vodstvena delovna mesta, kot so vodenje delovnih skupin, salonov ipd. 

 
Kozmetični tehnik dela v čistem, svetlem, lepo urejenem delovnem okolju. Njegovo delo je 
mirno, samostojno, ustvarjalno, vendar tudi zahtevno in odgovorno. Kozmetični tehnik mora 
biti delaven, prijazen, potrpežljiv, prijazen, komunikativen, strpen, urejen ter pripravljen učiti se 
in izpopolnjevati vse življenje. Opravljanje tega poklica zahteva veliko strokovnega znanja in 
posebnih spretnosti. Ker se del postopkov opravlja pri umetni svetlobi, mora imeti kozmetik 
razvito zmožnost za dobro ločevanje barv in barvnih odtenkov. 

 
Izobraževanje v stroki lahko nadaljujete takoj po poklicni maturi v vseh programih višjega ali 
visokošolskega  študija, predvsem seveda  kozmetike,  velnesa  ali kozmetologije,  lahko  pa se 
usmerite tudi na področje zdravstva in menedžmenta. Če se odločite za univerzitetni študij, 
morate poleg poklicne mature opraviti tudi izpit iz ustreznega maturitetnega predmeta (peti 
predmet iz splošne mature na eni od gimnazij). 

 
V času izobraževanja boste pridobili teoretična in praktična znanja, ki zadevajo anatomijo in 
fiziologijo   človeškega  telesa.  Spoznali  boste  patološke   spremembe  na  koži  ter  osnove 
hranoslovja in dietetike, sestavo in delovanje preparatov in se usposobili za uporabo le-teh. 
Spoznali  boste  različne  postopke  kozmetične  nege  obraza  in  telesa,  depilacijo  in  epilacijo, 
ličenje, limfno drenažo in masažo z alternativnimi masažnimi tehnikami, pedikuro, manikuro in 
refleksno masažo stopal. Spoznali boste tudi druge postopke za boljše počutje in lepši videz, kot 
so turške kopeli, savne in parne kopeli in solariji. 

 
Poleg izobraževanja v šoli boste svoje znanje pridobivali, utrjevali in nadgrajevali z delom v 
podjetjih, kjer se boste praktično usposabljali  najmanj 7 tednov. 
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1.   Trajanje izobraževanja: Izobraževanje traja 4 leta. Izobraževalni program je ovrednoten z 
240 kreditnimi točkami (KT). 

 
2.   Pogoji za vključitev v program: V ta izobraževalni program se lahko vključi, kdor je uspešno 

zaključil osnovno šolo ali program nižjega poklicnega izobraževanja. 

 
3.   Omejitev vpisa in merila za izbiro: Če se v program prijavi več kandidatov, kot je razpisanih 

vpisnih mest, šola v soglasju z MIZŠ sprejme sklep o omejitvi vpisa. Pri izbiri kandidatov za 
vpis se upoštevajo naslednja merila: 

 zaključene ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole (največ 175 
točk) 

Če s temi merili ni moč razvrstiti kandidatov, se upoštevajo točke, dosežene na nacionalnih 
preizkusih znanja iz slovenščine in matematike. Dodatnih meril naša šola ni določila. 

 
4.   Pogoji  za napredovanje:  V višji letnik lahko napreduje, kdor je ob koncu  šolskega  leta 

pridobil pozitivne ocene pri vseh programskih enotah in je izpolnil druge obveznosti, 
določene z izobraževalnim programom. 

 
5.  Nacionalne poklicne kvalifikacije: NPK je uradno potrdilo, s katerim lahko dokazujete 

usposobljenost za opravljanje določenega poklica. Dijak lahko z uspešno opravljenimi 
strokovnimi  moduli  (ki so določeni na podlagi poklicnih standardov) pridobi nacionalno 
poklicno kvalifikacijo z nazivom MASER, PEDIKER, VIZAŽIST, MANIKER, REFLEKSOTERAPEVT 
in AROMOTERAPEVT, kar mu omogoča zaposlitev, četudi šolanja ne dokonča v celoti. Če se 
dijak iz kakršnih koli razlogov odloči za izstop iz rednega izobraževanja, lahko do takrat 
pridobljeno poklicno znanje potrdi pred komisijo za pridobitev nacionalne poklicne 
kvalifikacije (NPK) in si pridobi certifikat usposobljenosti. V redno izobraževanje se lahko 
vrne pozneje in nadaljuje tam, kjer je izstopil ter tako dokonča srednjo strokovno izobrazbo. 
V okviru izobraževalnega programa, ki ga opravi v celoti, se dijak usposobi za vse zgoraj 
navedene nacionalne poklicne kvalifikacije. 

 
6.   Pogoji za dokončanje: Pogoj za dokončanje izobraževanja je uspešno opravljena poklicna 

matura, ki jo sestavljajo štiri izpitne enote: 
a.   pisni in ustni izpit iz slovenščine, 
b.   pisni in ustni izpit iz kozmetike, 
c.   pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike (po izbiri dijaka), 
d.   izdelek oziroma storitev in zagovor. 

 
7.   Nadaljevanje šolanja: Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko dijaki nadaljujejo šolanje 

na vseh višjih strokovnih šolah ali v visokošolskih študijskih programih. Če ob poklicni maturi 
opravijo še peti predmet iz splošne mature, se lahko vpišejo tudi v celo vrsto različnih 
univerzitetnih programov, tudi na enoviti magistrski študij farmacija ter na univerzitetni 
študij kozmetologija in laboratorijska biomedicina. Dijaki pa se lahko za eno šolsko leto 
vpišejo v poklicni tečaj in pridobijo še eno srednjo strokovno izobrazbo (npr. ekonomski 
tehnik) ali pa se vpišejo v maturitetni tečaj, ki ga zaključijo s splošno maturo in potem se 
lahko vpišejo prav na vse študijske programe. 



 
PREDMETI 

 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
Skupno 
število 

ur 

 

Št. kred. 
točk 

A – SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI  

P1 Slovenščina * * * * 476 24 

P2 Angleščina * * * * 408 20 

P3 Matematika * * * * 374 19 

P4 Umetnost *    68 3 

P5 Zgodovina * *   102 5 

P6 Geografija   *  68 3 

P7 Psihologija    * 68 3 

P8 Fizika *    68 3 

P9 Kemija *    68 3 

P10 Biologija *    68 3 

P11 Športna vzgoja * * * * 340 14 

B – STROKOVNI MODULI + ODPRTI KURIKUL  

M01 Somatologija * * *  170 9 

M02 Koža in bolezni kože   *  102 6 

M03 Varovanje zdravja * *   136 8 

M04 Splošna kozmetologija  * *  170 9 

M05 Kozmetični izdelki  * * * 170 10 

M06 Kozmetična nega obraza * * * * 290 15 

M07 Kozmetična nega telesa  * * * 238 12 

M08 Podjetništvo *  *  136 8 

M09 Ličenje * *   102 5 

M10 Manikira  *   102 5 

M11 Pedikura   *  102 5 

M12 Masaža    * 102 5 

Limfna drenaža    * 62 3 

Zdrava prehrana  *   62 3 

Terapevtska nega    * 86 3 

Osnove velnesa    * 62 3 

C – PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE PRI DELODAJALCU  

Praktično usposabljanje z 
delom 

   

* 
 

* 
 

304 
 

12 

D – INTERESNE DEJAVNOSTI  

Aktivno državljanstvo   35  35 2 

Interesne dejavnosti 96 96 60 65 317 13 

SKUPAJ D 352 15 

SKUPAJ (A + B + C + D) 4856 236 

 

PROGRAM  K OZ METI ČNI  T EHN IK  
 

LETNIK 


