
 
 
 
 

Javni razpis za izbor operacij sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru 
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba 
10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znan ja, spretnosti in kompetenc 
delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobl jenih kompetenc; specifični cilj 10.1.2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje 
neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela 

 
 

 

PROGRAM USPOSABLJANJA 
 

Naziv programa: Nega obraza 

Trajanje programa v urah: 50 ur 

Kraj izvedbe: Srednja šola Izola, Izola, Polje 41 

Okvirna časovnica: maj 2021 

 1. Ponedeljek, 10. maj 2021, od 16,00 do 20,30 

 2. Torek, 11. maj 2021, od 16,00 do 20,30 

 3. Sreda, 12. maj 2021, od 16,00 do 20,30 

 4. Ponedeljek, 17. maj 2021, od 16,00 do 19,45 

 5. Torek, 18. maj 2021, od 16,00 do 19,45 

 6. Sreda, 19. maj 2021, od 16,00 do 19,45 

 7. Torek, 25. maj 2021, od 16,00 do 19,45 

 8. Sreda, 26. maj 2021, od 16,00 do 20,30 

 9. Četrtek, 27. maj 2021, od 16,00 do 20,30 

Ciljna skupina in potrebna 
predhodna znanja: 

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. Odrasli zaposleni s srednješolsko izobrazbo. 

 

Cilji Vsebine in izvedba Pridobljene kompetence 
Cilj programa je 
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. 

Program obsega tri module: 

− Spoznavanje tipa kože, tipe 
staranja, morfologija 
obraza, harmonija barv, 
spoznavanje kozmetičnih 
proizvodov, kožne bolezni 
(7 ur teoretične vsebine, 16 
praktični del). 

− Tehnike nanosa ličil, 
masažne tehnike obraza in 
rok (5 ur teoretične 
vsebine, 11 praktični del). 

− Sestava nohta, oblikovanje 
nohtov in obnohtne kožice, 
lakiranje nohtov (5 ur 
teoretične vsebine, 6 
praktični del). 

 
Organizirano izobraževalno delo 
obsega 50 kontaktnih ur (12 ur 
teoretični del, 38 ur praktični 
del). 

− zna ustrezno negovati obraz glede na tip kože; 

− zna ustrezno naličiti obraz; 

− ustrezno lakira, oblikuje in neguje nohte in kožo na rokah; 

− pravilno shranjuje kozmetične izdelke; 

− pravilno odstrani ličila; 

− zna samostojno izvesti površinsko čiščenje kože; 

− zna uporabiti čistilni kozmetični izdelek glede na tip kože; 

− samostojno ugotovi tip kože na podlagi opazovanja, 

− samostojno določi kozmetično negovalne težave; 

− zna izbrati in pripraviti dodatne kozmetične izdelke, 

− prepozna osnovne tipe kož: mastna, suha, mešana in 
normalna; 

− zna izbrati ustrezne kozmetične izdelke; 

− zna izbrati in uporabiti kozmetični izdelek za zaščito kože 
glede na tip in stanje kože; 

− zna določiti barvni tip stranke in obliko obraza; 

− zna izvesti osnovno korekcijo nepravilnosti na obrazu; 

− izvaja dnevno ličenje; 

− zna uporabiti pribor za ličenje, ga pravilno očisti, razkuži in 
shrani; 

− zna izvesti osnovno kozmetično nego rok in nohtov; 

 
Vse aktivnosti so brezplačne! 


