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Vse hitrejši razvoj gospodarstva, predvsem razvoj novih tehnologij 
in storitev, vpliva na razvoj novih kvalifikacij. Z večanjem števila 
različnih vrst kvalifikacij se veča tudi potreba po zagotavljanju 
njihove transparentnosti in preglednosti celotnega sistema 
kvalifikacij. 

Pričujočo publikacijo smo pripravili z namenom, da na enem 
mestu pregledno in celovito predstavimo nabor kvalifikacij s 
področja frizerstva in kozmetike ter prikažemo širšo sliko te 
storitvene panoge in položaj kvalifikacij v njej. Publikacija je 
namenjena različnim skupinam deležnikov, ki so na raznovrstne 
načine povezani z izbranim področjem: delodajalcem, zbornicam, 
sindikatom, izobraževalnim ustanovam, strokovnim institucijam, 
predstavnikom ministrstev in tudi širši zainteresirani javnosti. 

V prvem delu publikacije so uvodoma pojasnjene temeljne ideje 
Evropskega in Slovenskega ogrodja kvalifikacij. V nadaljevanju 
so opisane vrste kvalifikacij ter orodja za zagotavljanje njihove 
kakovosti. Posebno pozornost smo posvetili pomenu povezovanja 
področja izobraževanja in trga dela.

Drugi del publikacije bralcu ponuja posnetek stanja na področju 
frizerstva in kozmetike v Republiki Sloveniji ter nabor in položaj 
kvalifikacij v omenjenih panogah. Pregledno in celovito ter po 
ravneh Slovenskega ogrodja kvalifikacij predstavljamo posamezne 
kvalifikacije. V publikaciji najdemo tudi podatke o aktualnih 
dogajanjih v zvezi s kvalifikacijami, kot so npr. gibanje vpisa v 
izbrane izobraževalne in študijske programe v obdobju zadnjih 
petih let, regijska pokritost izvajalcev izobraževanja ipd. 

V tretjem delu publikacije so nakazani trendi razvoja storitev na 
področju frizerstva in kozmetike, pomen povezovanja oblikovalcev 
politik (regulacije, deregulacije dejavnosti in poklicev v frizerstvu 
in kozmetiki), izobraževalnih institucij in gospodarstva ter 
vzpostavljanja različnih oblik izobraževanja kadra. 

Poudariti je treba, da se kvalifikacijske strukture in drugi podatki, 
ki v publikaciji opisujejo področje frizerstva in kozmetike, nenehno 
spreminjajo in dopolnjujejo, zato le odslikavajo trenutno stanje na 
področju frizerstva in kozmetike.
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OGRODJE  
KVALIFIKACIJ

1.1. Kvalifikacija
»Kvalifikacija je rezultat procesa ocenjevanja in priznavanja 
pristojnega organa, ki odloči, da je posameznik dosegel učne izide 
v skladu z opredeljenimi standardi« (Zakon o Slovenskem ogrodju 
kvalifikacij, Ur. l. št. 104, 2015). Kvalifikacije, ki so umeščene v 
Slovensko ogrodje kvalifikacij, pridobivamo v sistemu formalnega 
izobraževanja in izven njega. Izkazujejo se z javnimi listinami 
(potrdili, spričevali, diplomami, certifikati).

1.2. Evropsko ogrodje kvalifikacij EOK
Evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (EOK) 
je skupno evropsko referenčno ogrodje, ki povezuje sisteme 
kvalifikacij različnih držav in deluje kot orodje za primerjavo 
kvalifikacij. Z EOK so kvalifikacije med različnimi sistemi in 
državami v Evropi lažje berljive in bolj razumljive. EOK ima dva 
glavna cilja: spodbujati mobilnost državljanov med državami in 
omogočati vseživljenjsko učenje. EOK je dostopen na portalu 
Learning Opportunities and Qualifications portal.

1.3. Slovensko ogrodje kvalifikacij 
Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) je enotni sistem kvalifikacij v 
Republiki Sloveniji za razvrščanje kvalifikacij v ravni glede na učne 
izide. Namen SOK je doseči transparentnost in prepoznavnost 
kvalifikacij v Sloveniji in EU, njegovi temeljni cilji pa so: podpreti 
vseživljenjsko učenje; povezati in uskladiti slovenske podsisteme 
kvalifikacij ter izboljšati preglednost, dostopnost in kakovost 
kvalifikacij glede na trg dela in civilno družbo. Podlaga za SOK je 
Zakon o Slovenskem ogrodju kvalifikacij (Ur. l. št. 104/2015), ki je 
začel veljati leta 2016.

Slovensko ogrodje kvalifikacij določa tri vrste kvalifikacij:
· izobrazbo, ki se izkazuje z javno listino o zaključenem 

izobraževanju,
· poklicno kvalifikacijo, ki se izkazuje s certifikatom o pridobljeni 

NPK, izdanem v skladu s predpisi, ki urejajo NPK, ali z drugo 
listino o zaključenem programu za usposabljanje oziroma 
izpopolnjevanje, izdano v skladu s predpisi, ki urejajo poklicno, 
strokovno in visokošolsko izobraževanje,

· dodatno kvalifikacijo, ki se ureja na način in po postopku, 
določenem v Zakonu o SOK, ter se izkazuje s potrdilom, 
izdanim v skladu z omenjenim zakonom, in je namenjena za 
dopolnjevanje usposobljenosti posameznika na doseženi ravni in 
na določenem strokovnem področju.

Kvalifikacije so v SOK razvrščene (slika 1) v deset referenčnih 
ravni, glede na učne izide. Deset ravni SOK se povezuje z osmimi 
ravnmi Evropskega ogrodja kvalifikacij (EOK) prek opisnikov ravni 
obeh ogrodij. Visokošolske kvalifikacije so uvrščene tudi v ravni 
Evropskega ogrodja visokošolskih kvalifikacij (EOVK).

1.
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Slika 1: Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) določa deset referenčnih ravni glede na učne izide

Vir: www.nok.si, 2018. 

1.4. Register kvalifikacij SOK
Register kvalifikacij SOK (dostopen na www.nok.si) predstavlja javni informacijski sistem Slovenskega 
ogrodja kvalifikacij in omogoča vpogled v vse posamične kvalifikacije, ki jih je mogoče pridobiti v 
Sloveniji, in sicer: izobrazbe, poklicne kvalifikacije in dodatne kvalifikacije. Na ta način se povečuje 
transparentnost sistema kvalifikacij v državi, kar koristi zlasti naslednjim uporabnikom: udeležencem 
izobraževanja na vseh ravneh sistema, zaposlenim, delodajalcem, izobraževalnim institucijam, 
strokovnim komisijam, poklicnim svetovalcem in drugim. Kvalifikacije so v registru kvalifikacij SOK 
opisane v skladu z metodologijo SOK ter zakonskimi določili. Register kvalifikacij SOK je povezan tudi s 
portalom Learning Opportunities and Qualifications portal.

Zaradi preglednejšega razlikovanja med aktualnimi, iztekajočimi se in preteklimi izobraževalnimi 
programi register kvalifikacij SOK prikazuje kvalifikacije v različnih barvah (tabela 1):
• z modro so obarvane kvalifikacije, ki jih kandidati pridobivajo v aktualnih izobraževalnih programih,
• z zeleno so obarvane kvalifikacije, ki jih kandidati pridobivajo v iztekajočih se izobraževalnih 

programih (od sedme do desete ravni),
• z vijolično so obarvane kvalifikacije, ki so jih kandidati pridobili v preteklih izobraževalnih programih 

(od šeste do desete ravni).

QR koda 
za dostop do 
registra kvalifikacij 

KC – kratki cikel EOVK, 1. – prva stopnja EOVK, 2. – druga stopnja EOVK, 3. – tretja stopnja EOVK

V shemo so vključene vse aktualne kvalifikacije, ki jih je mogoče pridobiti v Sloveniji. Vključena je tudi 
kvalifikacija Magisterij znanosti/umetnosti na 9.ravni SOK, ki je bila v procesu umeščanja SOK v EOK 
vključena v raven EOK 8.

Informacije o umeščenosti ostalih kvalifikacij so dostopne na www.nok.si
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Tabela 1: Kvalifikacije v Slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK) ter ravni Slovenskega ogrodja kvalifikacij v primerjavi z Evropskim 
ogrodjem kvalifikacij (EOK)

IZOBRAZBE POKLICNE KVALIFIKCIJE DODATNE KVALIFIKACIJE EOK raven
1. RAVEN 1.

Spričevalo o končanem 7. oziroma 8. razredu osnovne šole 
(Nedokončana osnovnošolska izobrazba)
Zaključno spričevalo osnovne šole1 
(Osnovnošolska izobrazba z nižjim 
izobrazbenim standardom)

2. RAVEN 2.

Zaključno spričevalo osnovne šole
(Osnovnošolska izobrazba)

Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji
(Nacionalna poklicna kvalifikacija, raven 2)

Potrdilo o pridobitvi dodatne 
kvalifikacije, raven 2

3. RAVEN
Spričevalo o zaključnem izpitu
(Nižja poklicna izobrazba)

Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji
(Nacionalna poklicna kvalifikacija, raven 3)

Potrdilo o pridobitvi dodatne
kvalifikacije, raven 3

4. RAVEN 4.

Spričevalo o zaključnem izpitu
(Srednja poklicna izobrazba)

Potrdilo o zaključenem programu za usposabljanje in izpopolnjevanje,
Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji
(Nacionalna poklicna kvalifikacija, raven 4)

Potrdilo o pridobitvi dodatne 
kvalifikacije, raven 4

5. RAVEN 4.

Spričevalo o poklicni maturi
(Srednja strokovna izobrazba)
Spričevalo o opravljenem mojstrskem izpitu
(Srednja strokovna izobrazba)
Spričevalo o opravljenem delovodskem izpitu
(Srednja strokovna izobrazba)
Spričevalo o opravljenem poslovodskem izpitu
(Srednja strokovna izobrazba)
Spričevalo o splošni maturi
(Srednja izobrazba)

Potrdilo o zaključenem programu za usposabljanje in izpopolnjevanje,
Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji
(Nacionalna poklicna kvalifikacija, raven 5) 

Potrdilo o pridobitvi dodatne 
kvalifikacije, raven 5

6. RAVEN 5.
Diploma o višji strokovni izobrazbi 
(Višja strokovna izobrazba)2 
Diploma o višji strokovni izobrazbi oziroma  
višješolski izobrazbi
(Višja strokovna izobrazba oziroma višješolska izobrazba)3 

Potrdilo o zaključenem študijskem programu za izpopolnjevanje, 
Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji
(Nacionalna poklicna kvalifikacija, raven 6)

Potrdilo o pridobitvi dodatne 
kvalifikacije, raven 6

7. RAVEN 6.

Diploma prve stopnje (VS)
(Visokošolska strokovna izobrazba VS)4 
Diploma prve stopnje (UN)
(Visokošolska univerzitetna izobrazba UN)5

Diploma o visokem strokovnem izobraževanju
(Visoka strokovna izobrazba) 
Diploma o specializaciji 
(Specializacija po višji strokovni izobrazbi oziroma  
višješolski izobrazbi)7

Potrdilo o zaključenem študijskem programu za izpopolnjevanje Potrdilo o pridobitvi dodatne 
kvalifikacije, raven 7

8. RAVEN 7.
Diploma druge stopnje 
(Magisterij, pridobljen po magistrskem študijskem programu 
ali enovitem magistrskem študijskem programu)8 
Diploma o specializaciji 
(Specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi)9

Diploma o univerzitetnem izobraževanju
(Univerzitetna izobrazba)10 
Diploma o visokošolskem izobraževanju
(Visoka strokovna izobrazba – ZUI)11

Potrdilo o zaključenem študijskem programu za izpopolnjevanje

9. RAVEN 8.
Diploma o magisteriju znanosti 
(Magisterij znanosti/umetnosti)12 
Diploma o magisteriju znanosti
(Magisterij znanosti/umetnosti)13 
Diploma o specializaciji
(Specializacija po visoki univerzitetni izobrazbi)14 
Diploma o specializaciji 
(Specializacija po visoki strokovni izobrazbi – ZUI)15

10. RAVEN 8.
Diploma tretje stopnje 
(Doktorat znanosti)16

Diploma o doktoratu znanosti 
(Doktorat znanosti)17

Diploma o doktoratu znanosti 
(Doktorat znanosti)18 

Vir: Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij (ZSOK). 

11



1    V Republiki Sloveniji poznamo tudi »posebne programe vzgoje in izobraževanja«, v katere se vključujejo otroci in mladostniki z zmernimi in težjimi motnjami v duševnem 
razvoju (npr. po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami). Taki programi ne omogočajo pridobitve kvalifikacije, zato niso vključeni v SOK. Po zaključenem 
izobraževanju se mladostniki večinoma vključujejo v varstveno delovne centre.

2    Pridobljena po letu 1996 v skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 86/04 – ZVSI in 79/06 – ZPSI-1) in po letu 2004  
v skladu z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13).

3    Pridobljena do 30. 9. 2002 po Zakonu o usmerjenem izobraževanju (Uradni list SRS, št. 11/80, 6/83, 25/89 in 35/89; v nadaljnjem besedilu: ZUI). ZUI navaja dikcijo »višja 
strokovna izobrazba«, na diplomah in v razpisih za vpis pa lahko opazimo, da se uporablja tudi izraz »višješolska izobrazba«, ki ni v skladu z ZUI.

4    Pridobi se po letu 2004 v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14;  
v nadaljnjem besedilu: ZViS). 

5   Pridobi se po letu 2004 v skladu z ZViS.  
6   Pridobi se po letu 1994 v skladu z ZViS, vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16. 
7   Pridobljena do 30. 9. 1997 v skladu z ZUI.
8   Pridobi se po letu 2004 v skladu z ZViS.
9   Pridobi se v skladu z ZViS, vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16.
10   Pridobi se po letu 1994 v skladu z ZViS, vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16.
11   Pridobljena v skladu z ZUI.
12   Pridobi se v skladu z ZVIS, vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16.
13   Pridobljena v skladu z ZUI.
14    Pridobi se po letu 1994 v skladu z ZViS, vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16. Ta kvalifikacija se glede na slovensko zakonodajo in v skladu z načelom 

najboljšega ujemanja umešča na deveto raven SOK, vendar pa glede na učne rezultate ne dosega zahtevnosti učnih rezultatov osme ravni EOK. Zato je ta kvalifikacija 
primerljiva z opisniki sedme ravni EOK.

15    Pridobljena do 30. 9. 1997 v skladu z ZUI. Ta kvalifikacija se glede na slovensko zakonodajo in v skladu z načelom najboljšega ujemanja umešča na deveto raven SOK, 
vendar pa glede na učne rezultate ne dosega zahtevnosti učnih rezultatov osme ravni EOK. Zato je ta kvalifikacija primerljiva z opisniki sedme ravni EOK.

16   Pridobi se po letu 2004 v skladu z ZViS.  
17   Pridobi se po letu 1994 v skladu z ZViS, vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16.
18   Pridobljena v skladu z ZUI.
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2.1. Izobrazba - pridobljena v sistemu formalnega stopenjskega 
izobraževanja in se izkazuje z javno listino o zaključenem izobraževanju

- osnovnošolsko izobraževanje,
- srednješolsko izobraževanje,
- višješolsko izobraževanje,
- visokošolsko izobraževanje.

Osnovnošolsko izobraževanje
Obvezno osnovnošolsko izobraževanje je v Sloveniji organizirano v okviru enotne 
devetletne osnovne šole, v katero so vključeni učenci od šestega do 15. leta starosti. V prvi 
razred se vpisujejo učenci, ki v letu vstopa v šolo dopolnijo šest let. Po uspešno zaključeni 
osnovni šoli učenci pridobijo zaključno spričevalo osnovne šole in lahko nadaljujejo s 
srednješolskim izobraževanjem. Če učenci ne zaključijo celotnega programa osnovne šole, 
uspešno pa zaključijo najmanj sedmi razred, pridobijo potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski 
obveznosti in lahko nadaljujejo z nižjim poklicnim izobraževanjem.

Srednješolsko izobraževanje
Po obveznem devetletnem osnovnošolskem izobraževanju sledi neobvezno srednješolsko 
izobraževanje. Traja dve do pet let, vanj vstopajo generacije otrok, stare praviloma petnajst let. 
Srednješolsko izobraževanje se deli na:
• splošno izobraževanje, kamor spadajo različni štiriletni programi splošne in strokovne 

gimnazije (gimnazija in klasična gimnazija; tehniška, ekonomska in umetniška gimnazija 
različnih smeri) in enoletni maturitetni tečaj, ki se zaključijo s splošno maturo, ter

• poklicno in strokovno izobraževanje, kamor spadajo izobraževalni programi različnih vrst 
zahtevnosti, in sicer: programi nižjega (dve leti) ter srednjega poklicnega izobraževanja (tri 
leta), ki se zaključijo z zaključnim izpitom, ter srednjega strokovnega izobraževanja (štiri leta), 
poklicno-tehniškega izobraževanja (dve leti po končanem programu srednjega poklicnega 
izobraževanja) in poklicnega tečaja (eno leto), ki se prav tako zaključijo s poklicno maturo.

Srednje splošno izobraževanje
Srednje splošno (gimnazijsko) izobraževanje traja štiri leta in se konča s splošno maturo kot obliko 
zunanjega preverjanja znanja. Uspešno končana gimnazija, ki se zaključi z maturo in pridobitvijo 
spričevala o splošni maturi, omogoča dijakom vpis v programe višjega in visokošolskega strokovnega 
ter univerzitetnega izobraževanja.

Dijaki v gimnazijah opravljajo maturo iz petih predmetov, od tega iz treh predmetov skupnega dela 
(materinščina, tuji jezik in matematika) in dveh predmetov izbirnega dela.

VRSTE 
KVALIFIKACIJ2.
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Srednje tehniško in strokovno izobraževanje
Srednje tehniško in strokovno izobraževanje praviloma traja štiri leta (lahko tudi pet). Namenjeno 
je učencem, ki so končali osnovno šolo ali izobraževalni program nižjega poklicnega izobraževanja. 
Gre za široko zasnovane programe z dvojno kvalifikacijo: kandidati si pridobijo poklicno kvalifikacijo 
in se pripravijo za nadaljnji študij v programih višjega in visokega strokovnega izobraževanja (pod 
dodatnimi pogoji tudi univerzitetnega). Izobraževanje se konča s poklicno maturo, ki je sestavljena iz 
obveznih predmetov (materinščine in strokovnoteoretičnega predmeta) in izbirnih predmetov (tuji jezik 
ali matematika ter izdelek oziroma storitev z zagovorom). Po uspešno opravljeni poklicni maturi dijak 
pridobi spričevalo o poklicni maturi.

Srednje poklicno izobraževanje
V srednjem poklicnem izobraževanju se dijaki izobražujejo za širša poklicna področja. V skladu z 
zakonom lahko triletno srednje poklicno izobraževanje poteka v dveh glede na doseženo izobrazbo oz. 
poklic enakovrednih oblikah: v šolski obliki in kot vajeništvo, ki ga je Slovenija znova uvedla s šolskim 
letom 2017/2018. Vajeništvo predstavlja dodatno možnost za razvoj okolja, v katerem mladi razvijajo 
svoje talente in se usposabljajo za prevzemanje samostojnih delovnih nalog. V vajeništvu se vsaj 50 
odstotkov programa izvaja pri enem ali več delodajalcih. V programih, ki se izvajajo v šolski obliki, se 
izvaja praktično usposabljanje z delom vsaj 24 tednov. 

Programi praviloma trajajo tri leta (lahko tudi štiri leta). Vanje se lahko vpiše, kdor je končal osnovno 
šolo ali izobraževalni program nižjega poklicnega izobraževanja. Izobraževanje se zaključi z zaključnim 
izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz materinščine in izdelek oziroma storitev z zagovorom. Po 
uspešno opravljenem zaključnem izpitu dijak pridobi spričevalo o zaključnem izpitu in lahko nadaljuje 
izobraževanje po dveletnem izobraževalnem programu v poklicno-tehniškem izobraževanju ali se zaposli.

Poklicno-tehniško izobraževanje
Poklicno-tehniško izobraževanje je oblikovano kot nadgradnja srednjega poklicnega izobraževanja in 
omogoča dijakom, ki so uspešno končali srednje poklicno izobraževanje, da dosežejo srednjo strokovno 
izobrazbo, ki je po stopnji izobrazbe enakovredna štiriletnemu strokovnemu oziroma tehniškemu 
izobraževanju. Hkrati dijaku omogoča pridobitev poklica na višji kvalifikacijski ravni. Traja dve leti. 
Izobraževanje se konča s poklicno maturo. Po uspešno opravljeni poklicni maturi dijak pridobi spričevalo 
o poklicni maturi.

Nižje poklicno izobraževanje
Nižje poklicno izobraževanje, ki tipično traja dve leti, je namenjeno učencem, ki so izpolnili 
osnovnošolsko obveznost in končali najmanj sedem razredov devetletne osnovne šole oziroma so 
končali osnovno šolo po prilagojenem izobraževalnem programu. V strokovnih modulih je poudarek na 
praktičnem pouku, ki je podkrepljen s strokovno-teoretičnimi vsebinami. Ob zaključku izobraževanja 
mora dijak opraviti zaključni izpit. Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu dijak pridobi spričevalo o 
zaključnem izpitu. S tem je usposobljen za opravljanje manj zahtevnih poklicev, hkrati pa lahko nadaljuje 
izobraževanje v programih srednjega poklicnega izobraževanja.

Poklicni tečaj
Poklicni tečaj traja eno leto in je namenjen dijakom, ki so uspešno končali štiri letnike gimnazije ali 
strokovne šole (brez mature). Zato so dijakom priznani splošnoizobraževalni predmeti iz predhodnega 
izobraževanja in imajo v programu le strokovne module s praktičnim usposabljanjem z delom. Poklicni 
tečaj je druga pot do naziva strokovne izobrazbe, za katerega obstaja tudi štiriletni program srednjega 
strokovnega ali tehniškega izobraževanja.

Maturitetni tečaj
Maturitetni tečaj traja eno leto in je namenjen pripravi na maturo za tiste dijake, ki niso obiskovali 
gimnazije, in osebe, starejše od 21 let, ki želijo opravljati maturo. Po končanem maturitetnem tečaju 
kandidati opravljajo enako maturo kot dijaki v gimnazijah.
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Mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit 
Mojstrski, delovodski ali poslovodski izpiti so namenjeni kandidatom s končano srednjo poklicno 
šolo in z najmanj tremi leti ustreznih delovnih izkušenj. Izpit je sestavljen iz štirih delov: praktičnega 
dela, strokovno-teoretičnega dela, poslovodno-ekonomskega dela ter pedagoško-andragoškega 
dela. Z opravljenim mojstrskim, delovodskim ali poslovodskim izpitom, s katerim se preverja 
usposobljenost kandidata za samostojno vodenje obratovalnice, za mojstrsko opravljanje poklica 
in za praktično usposabljanje dijakov, si kandidat pridobi spričevalo o opravljenem mojstrskem, 
delovodskem ali poslovodskem izpitu ter srednjo strokovno izobrazbo. Na podlagi opravljenih izpitov 
iz splošnoizobraževalnih predmetov poklicne mature lahko kandidat nadaljuje izobraževanje na višjih in 
visokih strokovnih šolah.

Visokošolsko in višje 
strokovno izobraževanje
Med pomembnejšimi temeljnimi cilji visokošolskega in višjega strokovnega izobraževanja 
so predvsem kakovost, zaposljivost in mobilnost v Evropi in svetu, pravičen dostop, 
raznovrstnost institucij in študijskih programov.

Višješolsko izobraževanje
Višješolsko izobraževanje v Sloveniji je namenjeno študentom, ki so končali poklicno ali splošno maturo, 
pa tudi kandidatom z opravljenim mojstrskim, delovodskim ali poslovodskim izpitom, ki imajo tri leta 
delovnih izkušenj ter opravljen preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je 
določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju. Praktično naravnani programi 
trajajo dve leti in zaobsegajo 20-tedensko praktično usposabljanje v podjetjih. Študentom omogočajo 
pridobitev poklicnih kompetenc v skladu s poklicnimi standardi.

Visokošolsko izobraževanje 
Visokošolsko izobraževanje je organizirano na treh »bolonjskih« stopnjah. V okviru prve stopnje se 
izvajata visokošolski strokovni in univerzitetni študij oziroma dodiplomski študij, na drugi stopnji 
magistrski (stopenjski ali enovit) in na tretji doktorski študij. Študijski programi se izvajajo kot redni ali 
izredni študij ali študij na daljavo. Študijski programi za pridobitev izobrazbe trajajo od dveh do šest let. 
Študijske obveznosti po programih so ovrednotene s kreditnimi točkami. V letniku študija si je mogoče 
pridobiti 60 KT, pri čemer 1 KT pomeni 25–30 ur študentovega dela oziroma 1.500–1.800 ur na leto. 
Kreditni sistem študija (ECTS) je obvezen od leta 2002 naprej.

Študijski programi za pridobitev izobrazbe pred uvedbo bolonjskih študijskih programov:
a) dodiplomski:

– za pridobitev visoke strokovne izobrazbe (diploma o visokem strokovnem izobraževanju),
– za pridobitev univerzitetne izobrazbe (diploma o univerzitetnem izobraževanju);

b) podiplomski:
– za pridobitev specializacije (diploma o specializaciji),
– za pridobitev magisterija (diploma o magisteriju znanosti),
– za pridobitev doktorata znanosti (diploma o doktoratu znanosti).

Študijski programi za pridobitev izobrazbe po uvedbi bolonjskih študijskih programov:
a) prva stopnja

– visokošolski strokovni študijski programi (diploma o izobraževanju prve stopnje VS),
– univerzitetni študijski programi (diploma o izobraževanju prve stopnje UN);

b) druga stopnja
– magistrski študijski programi (diploma o strokovnem magisteriju),
– enoviti magistrski študijski programi (diploma o strokovnem magisteriju);
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c) tretja stopnja
– doktorski študijski programi (diploma o doktoratu znanosti).

Programi na posameznih ravneh se izvajajo tudi po javno veljavnem programu osnovne šole za 
odrasle ter kot izredno izobraževanje in izredni študij po javno veljavnih programih poklicnega, 
strokovnega, gimnazijskega, višje strokovnega, višješolskega in visokošolskega izobraževanja. 
Pogoje za vključitev v te programe, njihov potek, ustrezno prilagajanje in dokončanje, določajo 
posamezni področni zakoni, za vsako raven izobraževanja posebej.

Zagotavljanje kakovosti v izobraževalnem sistemu
Kakovost sistema izobraževanja je bistveno odvisna od vzpostavljenih in kakovostnih akreditacijskih 
postopkov in sistemov zagotavljanja kakovosti. V Sloveniji akreditacijski postopki in sistemi 
zagotavljanja kakovosti tvorijo celovito skrb za kakovost izobraževalnega sistema ter kakovost 
njegovih učinkov. Zagotavljanje kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji je 
vpeto v mednarodni prostor, prek evropske mreže zagotavljanja kakovosti poklicnega in strokovnega 
izobraževanja in usposabljanja (EQAVET). Za zagotavljanje kakovosti v visokošolskem izobraževanju je 
v Republiki Sloveniji zadolžena Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 
(NAKVIS), ki izvaja akreditacijske postopke in evalvacije študijskih programov.

2.2. Poklicne kvalifikacije

2.2.1 Poklicna kvalifikacija - ki se izkazuje s certifikatom o pridobljeni 
NPK, izdanem v skladu s predpisi, ki urejajo NPK
Temeljni namen sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij (sistem NPK) je, da se lahko posameznikom 
formalno priznajo znanja in spretnosti, ne glede na načine oziroma učna okolja, kjer so bile pridobljene. 
Sistem NPK omogoča pridobitev javno veljavnih listin (certifikata o NPK) v skladu z evropskimi 
priporočili o vrednotenju neformalnega in priložnostnega učenja in ga je v naš prostor uvedel Zakon o 
nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, ki je bil sprejet leta 2000.

Nacionalna poklicna kvalifikacija je formalno priznana strokovna usposobljenost za opravljanje poklica 
na določeni ravni zahtevnosti, ki temelji na nacionalno sprejetem poklicnem standardu. S sistemom 
NPK preverjamo in potrjujemo neformalno in priložnostno pridobljena znanja in spretnosti, ki jih je 
posameznik pridobil z delovnimi izkušnjami, prostovoljskim delom, prostočasnimi aktivnostmi, udeležbo 
v neformalnih programih izobraževanja oziroma usposabljanja, samoučenjem ipd.

Sistem NPK je namenjen le odraslim osebam, starim nad 18 let, izjemoma mlajšim osebam, če jim je 
prenehal status dijaka ali vajenca in imajo ustrezne delovne izkušnje. Prednost sistema NPK je v njegovi 
fleksibilnosti, saj omogoča hitro odzivnost na potrebe trga dela. Možnost potrjevanja predhodno 
pridobljenih znanj pozitivno vpliva na odpravljanje razlik med povpraševanjem in ponudbo na trgu dela.

Zagotavljanje kakovosti v sistemu NPK

Sistem NPK temelji na vnaprej predpisanih postopkih preverjanja in potrjevanja neformalno pridobljenih 
znanj, kar zagotavlja sistemu njegovo objektivnost in kakovost. Zagotovljena je akreditacija NPK 
na pristojnem strokovnem svetu. Vsak kandidat, ki pristopi k preverjanju in potrjevanju NPK, ima 
zagotovljeno svetovanje. Postopek preverjanja in potrjevanja NPK izvajajo izvajalci, ki so vpisani v 
register izvajalcev pri RIC. Izvajalci v sistemu NPK morajo za vpis v register izvajalcev izpolnjevati 
materialne pogoje, predpisane v katalogu strokovnih znanj in spretnosti za NPK. Poleg navedenega se 
redno revidira NPK ter ob reviziji prav tako preveri izvajalca. Ocenjevalci morajo za pridobitev licence 
izpolnjevati kadrovske pogoje, navedene v katalogu strokovnih znanj in spretnosti za NPK, ter opraviti 
usposabljanje. Ocenjevalci podaljšujejo licenco vsakih pet let, Državni izpitni center pa skrbi za sprotno 
spremljavo dela članov komisij na preverjanjih NPK. V sistemu nacionalnih poklicnih kvalifikacij Center 
RS za poklicno izobraževanje izvaja evalvacijo sistema NPK.
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2.2.2 Poklicne kvalifikacije - ki se izkazujejo z listino o zaključenem 
programu usposabljanja oziroma izpopolnjevanja, izdano v skladu s 
predpisi, ki urejajo poklicno, strokovno in visokošolsko izobraževanje
Kvalifikacije, pridobljene po programih izpopolnjevanja in usposabljanja

Ena od vrst poklicnih kvalifikacij so kvalifikacije, pridobljene po programih izpopolnjevanja in 
usposabljanja, ki jih opredeljujeta Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI – 1A, Ur. l. RS 
št. 68/17) ter Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI, Ur. l. RS št. 86/04 in 100/13).

Študijski programi za izpopolnjevanje in usposabljanje so namenjeni predvsem izpopolnjevanju, 
dopolnjevanju, posodabljanju in poglabljanju znanja na ravni srednjega in višjega strokovnega 
izobraževanja, v skladu z zahtevami delovnih mest. Gre za nadaljevanje in nadgradnjo že uveljavljenih 
oblik nadaljnjega usposabljanja delavcev za potrebe podjetij in konkretnih delovnih mest, zapolnjujejo 
pa tudi vrzel v ponudbi usposabljanja predvsem za delavce, ki so zaposleni v manjših podjetjih. 
Programi izpopolnjevanja in usposabljanja pripomorejo k razvoju poklicno specifičnih kompetenc 
posameznikov ter s tem prispevajo k učinkovitejšemu usklajevanju med povpraševanjem in ponudbo po 
spretnostih in znanjih na trgu delovne sile. Usmerjenost na potrebe podjetij in delovnih mest je osnovno 
vodilo pri razvoju teh programov.

Zagotavljanje kakovosti v programih izpopolnjevanja in usposabljanja se uresničuje prek izvajanja 
predpisanih akreditacijskih postopkov pri pristojnih strokovnih svetih. Prav tako se zagotavljanje 
kakovosti spremlja v okviru kriterijev evropske mreže zagotavljanja kakovosti poklicnega in strokovnega 
izobraževanja in usposabljanja (EQAVET).

Kvalifikacije, pridobljene po študijskih programih izpopolnjevanja

Ena izmed vrst poklicnih kvalifikacij so tudi kvalifikacije, pridobljene po študijskih programih 
izpopolnjevanja. Študijski programi za izpopolnjevanje so v skladu z Zakonom o visokem šolstvu 
(ZVIS, Ur. l. RS št. 65/17, 33. člen) ena od oblik vseživljenjskega učenja in so namenjeni predvsem za 
izpopolnjevanje, dopolnjevanje, poglabljanje in posodabljanje znanja. 

Zagotavljanje kakovosti za študijske programe izpopolnjevanja se uresničuje prek izvajanja predpisanih 
akreditacijskih postopkov na Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu ter evalvacij posameznih 
študijskih programov. 

2.3. Dodatna kvalifikacija - ki se ureja na način in po postopku, 
določenem v Zakonu o SOK, ter se izkazuje s potrdilom, izdanim v 
skladu z omenjenim zakonom
Dodatna kvalifikacija je v skladu z zakonom SOK (ZSOK, Ur. l. št 104/2015) kvalifikacija, ki dopolnjuje 
usposobljenost posameznika na doseženi ravni in na določenem strokovnem področju ter je vezana na 
potrebe trga dela. Dodatne kvalifikacije so ena od vrst kvalifikacij, ki omogoča pridobitev javne listine – 
Potrdila o pridobitvi dodatne kvalifikacije.

Vlogo za umestitev dodatne kvalifikacije v SOK lahko vloži delodajalec, skupina delodajalcev ali Zavod 
RS za zaposlovanje, v kateri mora predlagatelj opisati: vsebino dodatne kvalifikacije v obliki učnih izidov, 
program usposabljanja, opis procesov zagotavljanja kakovosti ter potrebe na trgu dela.

Zagotavljanje kakovosti pri umeščanju dodatnih kvalifikacij

V skladu z zakonom SOK (ZSOK, Ur. l. št 104/2015) Center RS za poklicno izobraževanje strokovno 
oceni popolno vlogo za umestitev dodatne kvalifikacije v SOK in pripravi mnenje o ustreznosti vloge 
in programa usposabljanja. Strokovna komisija NKT SOK-EOK na podlagi pozitivnega mnenja Centra 
RS za poklicno izobraževanje sprejme odločitev glede vloge o umestitvi dodatne kvalifikacije v 
SOK in pripravi predlog za umestitev dodatne kvalifikacije v SOK. Dodatno kvalifikacijo na podlagi 
predloga strokovne komisije v Slovensko ogrodje kvalifikacij umesti minister, pristojen za delo. 
Nadzor nad izvajanjem programa usposabljanja za pridobitev dodatne kvalifikacije izvaja ministrstvo, 
pristojno za šolstvo.
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Področji izobraževanja in trga dela se morata zaradi hitrih razvojnih sprememb nenehno povezovati in 
vzajemno iskati skupne rešitve. Pri tem se na različne načine povezujejo izobraževalne institucije, podjetja 
in drugi socialni partnerji z namenom nenehnega izboljševanja kakovosti različnih sistemov pridobivanja 
kvalifikacij.

V Sloveniji je na področju srednješolskega (poklicnega in strokovnega) in višješolskega strokovnega 
izobraževanja poklicni standard povezovalni člen med sfero gospodarstva in izobraževanja. Šele 
vzpostavitev poklicnega standarda pred leti je omogočila, da se je gospodarska sfera začela aktivno 
vključevati v proces njegove priprave in tako neposredno vplivati na vsebine izobraževalnih programov.

Postopek priprave poklicnih standardov in njihove revizije poteka po načelih socialnega dialoga, pri 
čemer Center RS za poklicno izobraževanje sistematično vključuje vse ključne partnerje na nacionalni 
ravni. Posebej pomembno je sodelovanje najnaprednejših subjektov s področja industrije, obrti in 
storitev za zgodnje odkrivanje potreb po novih kvalifikacijah. Načelo transparentnosti se upošteva kot 
temeljno načelo pri razvoju poklicnih standardov, ki so podlaga za pripravo izobraževalnih programov 
in tudi katalogov za NPK v sistemu certificiranja. Poklicni standard je torej povezovalni člen poklicnega 
izobraževanja in sistema certificiranja NPK.

Poklicni standard določa vsebino poklicne kvalifikacije na določeni ravni in opredeljuje znanja, spretnosti 
in kompetence, ki so posamezniku potrebni, da opravlja določen poklic. Pri tem je treba poudariti, da so 
poleg poklicnih pomembne tudi ključne kompetence, saj zagotavljajo posameznikovo profesionalno rast, 
pa tudi sposobnost opravljanja različnih vlog v družbi. V okviru Centra RS za poklicno izobraževanje je 
bila pripravljena analiza ključnih kompetenc in predlog posodobljenega nabora ključnih kompetenc, ki se 
vključujejo v poklicne standarde. Pri pripravi nabora ključnih kompetenc so bile upoštevane tako potrebe 
trga dela kot tudi evropska priporočila na tem področju (Marentič, 2015).

POVEZANOST IZOBRAŽEVANJA IN 
TRGA DELA3.
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Na področju visokega šolstva je bila v letu 2011 sprejeta Resolucija o Nacionalnem programu visokega 
šolstva 2011—2020 (ReNPVŠ11-20, Ur. l. RS št. 41/11). Ta med drugim opredeljuje cilje in ukrepe 
slovenskega visokošolskega prostora, ki se nanašajo na vzpostavitev kakovostnega, raznolikega in 
odzivnega visokošolskega prostora do leta 2020.

Peti ukrep Resolucije izpostavlja izboljšanje sodelovanja visokošolskih institucij z gospodarstvom in 
negospodarstvom ter tako postavlja temelje visokošolskim institucijam za boljše sodelovanje z družbenim 
okoljem in uspešnejši prenos znanja iz visokošolskih institucij v gospodarstvo in negospodarstvo. V 
okviru ukrepa so predvidene spodbude pri raziskovalnih in inovativnih projektih med gospodarstvom 
in negospodarstvom ter aktivno sodelovanje delodajalcev pri oblikovanju študijskih programov, kar 
posledično vpliva na hitrejše odzivanje na družbena in gospodarska pričakovanja. Visokošolske institucije 
se morajo ob avtonomnem razvoju kakovostnih akademskih standardov za študijske programe hkrati 
odzivati tudi na družbena in gospodarska pričakovanja. Ob tem morajo proučiti družbene potrebe po 
določenih študijskih programih, poklicnih profilih in analizirati, ali so pridobljene kompetence diplomantov 
primerne za zaposljivost in za razvoj posameznika v smislu aktivnega državljanstva in osebne rasti.
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Opis področja in 
kvalifikacij v frizerstvu  
in kozmetiki 

PREDSTAVITEV 
DEJAVNOSTI 
FRIZERSTVA  
IN KOZMETIKE

1.

1.1. Frizestvo
»Frizerska dejavnost se opravlja v frizerskem salonu. Frizer/-ka 
oblikuje frizuro v skladu z željami stranke. Frizerske storitve 
vključujejo nego in umivanje las, modno striženje, česanje, 
barvanje, kodranje, ravnanje las in druge storitve. Frizer/-ka 
strankam svetuje pri uporabi lasne kozmetike. Opravlja lahko tudi 
druge storitve, kot so britje, oblikovanje in prirezovanje brade, 
oblikuje in barva obrvi ter po potrebi izvaja tudi druge storitve  
za nego telesa.

Frizerska dejavnost se lahko opravlja le v ustreznem poslovnem 
prostoru, salonu z ustrezno opremo in pripomočki. Delo na 
terenu oziroma zunaj salona je dovoljeno le izjemoma na domovih 
strank, ki zaradi telesne prizadetosti ali duševne motnje ali drugih 
razlogov ne morejo priti v prostore, v katerih se opravlja frizerska 
dejavnost. Frizerske dejavnosti na terenu ni mogoče registrirati.

Če se dejavnost opravlja na obrtni način, je treba pridobiti obrtno 
dovoljenje in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški 
zbornici Slovenije (v nadaljevanju OZS).
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Zaradi zaokrožitve oziroma dopolnitve dejavnosti lahko obrtnik opravi prodajo določenega blaga  
na drobno. Obrtnik lahko proda blago, ki ga uporablja pri opravljanju storitev, le osebam, ki jim je bila 
storitev opravljena.

Pred prvim čezmejnim/občasnim opravljanjem dejavnosti je treba vložiti prijavo Obrtno-podjetniški 
zbornici Slovenije. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ponudnika vpiše v obrtni register za obdobje 
enega leta od dneva oddaje prijave.« (e-VEM, 2020).

Za pravico do opravljanja obrtne dejavnosti je potrebna ustrezna poklicna usposobljenost, pridobi 
pa se na podlagi obrtnega dovoljenja in vpisa v obrtni register. Obrtno dovoljenje je dokazilo o 
izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti.

Obrtno dovoljenje za opravljanje frizerske dejavnosti lahko pridobi oseba, ki ima:
• ustrezno izobrazbo – najmanj srednjo poklicno izobrazbo ustrezne smeri (frizer ali frizerski mojster) 

oziroma nacionalno poklicno kvalifikacijo (za področje frizerstva še ne obstaja) ali 
ustrezne delovne izkušnje, ki so določene v 2. odstavku 9. člena Obrtnega zakona.

Poskrbeti mora za izpolnjevanje pogojev za prostor in opremo.

Dejavnost se mora izvajati na mestih, v prostorih ali objektih, namenjenih za opravljanje dejavnosti. 
Prostori morajo ustrezati minimalnim zdravstvenim, higienskim in tehničnim pogojem, in sicer glede 
na vrsto dejavnosti, ki se v njih opravlja. Pogoje za prostor in opremo ureja Pravilnik o minimalnih 
sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih 
dejavnosti.

S prepovedjo sosedske pomoči po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanju na črno se od leta 
2012 naprej frizersko dejavnost lahko opravlja le v poslovnih prostorih dejavnosti. Izjemo od tega pravila 
dopušča 34. člen Pravilnika o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti 
higienske nege in drugih podobnih dejavnosti, v skladu s katerim se lahko frizerska dejavnost opravlja 
zunaj poslovnih prostorov in na domovih uporabnikov, ki zaradi telesne prizadetosti, duševne motnje  
ali iz drugih razlogov ne morejo priti v prostore, kjer se opravljajo dejavnosti.

Za uspešno opravljanje poklica frizer je zelo pomembno, da oseba, ki opravlja ta poklic, ostaja ves 
čas v toku dogajanja in nenehno sledi razvoju stroke in razvoju družbe na splošno, saj ta narekuje 
način življenja in oblačenja, kar se neposredno odraža v frizerski stroki. Tehnološki napredek je tudi v 
kozmetični industriji skokovit. Pomembno je, da se frizer nenehno dodatno usposablja tako v uporabi in 
razvoju novih produktov kot tudi v modnih smernicah, da lahko zadovolji potrebam strank, ki so danes 
že zelo informirane in zahtevne.

Pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije deluje Sekcija frizerjev. Sekcija frizerjev združuje člane, 
ki opravljajo frizersko dejavnost. Sekcija sodeluje pri oblikovanju, spreminjanju in dopolnjevanju 
zakonodaje. Posebno pozornost namenja spremljanju in zagotavljanju pogojev za uspešno poslovanje 
članov in pripravi usmeritev za nadaljnji razvoj dejavnosti. Sekcija organizira izobraževanja in 
posredujem članom informacije, sodeluje s šolami, ki izvajajo izobraževalni program frizer ter pomaga 
pri promociji poklica frizer.

Sekcija je leta 2008 postala članica evropskega združenja frizerjev COIFFURE EU, ki povezuje in 
zastopa frizerje iz osemnajstih evropskih držav. COIFFURE EU, kot krovna organizacija zastopa in 
promovira interese njenih članov oz. frizerske dejavnosti pred organi EU, sooblikuje zakonodajo in 
smernice v dejavnosti, informira člane o razvoju dejavnosti ter izvaja projekte, ki prispevajo k promociji 
frizerske dejavnosti. Kasneje je slovenska sekcija frizerjev iz evropskega združenja izstopila in trenutno  
ni članica COIFFURE EU.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vodi obrtni register, v katerega so vpisane fizične in pravne 
osebe, ki opravljajo obrtno dejavnost. Trenutno je v register vpisanih 2936 pravnih ali fizičnih oseb,  
ki imajo obrtno dovoljenje za opravljanje frizerske dejavnosti (S96.021 Frizerska dejavnost).

Trenutno veljavna zakonodaja (OZS, 2020), ki jo je treba upoštevati pri izvajanju frizerske dejavnosti,  
je naslednja:

• Pravilnik o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in 
drugih podobnih dejavnosti (Uradni list RS št. 104/2010),

• Obrtni zakon (Uradni list RS št. 40/2004, 102/2007, 30/2013 (36/2013 popr.)),
• Uredba o določitvi obrtnih in obrti podobnih dejavnosti (Uradni list RS št. 63/13),
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• Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o kozmetičnih izdelkih (Uradni list RS, št. 61/13), 
• Pravilnik o načinu označevanja cen blaga in storitev (Uradni list RS št. 63/1999, 27/2001, 65/2003) 

Poleg navedenega je treba upoštevati še vso veljavno zakonodajo, ki velja za kozmetične proizvode  
(več o tem v poglavju 1.2 Kozmetika).

Pridobivanje poklica
V slovenskem šolskem sistemu je program Frizer umeščen na IV. raven srednjega poklicnega 
izobraževanja (SPI). V mreži javnega šolstva je v Sloveniji ta poklic možno pridobiti na šestih javnih 
srednjih šolah oziroma srednješolskih centrih. Dijaki se v program SPI Frizer vpišejo po dokončani 
osnovni šoli ali po uspešno dokončanem nižjem poklicnem izobraževanju. Šolanje traja tri leta. Program 
(kurikul) SPI Frizer je sestavljen iz treh delov – splošnoizobraževalnih predmetov, strokovnih modulov 
in odprtega kurikula, ki ga oblikuje vsaka šola v sodelovanju z delodajalci. Dijaki med šolanjem opravijo 
minimalno 24 tednov praktičnega usposabljanja pri delodajalcih (PUD). Šolanje se zaključi z zaključnim 
izpitom, ki je sestavljen iz slovenščine in storitve z zagovorom. 

Na večini srednjih šol potekajo tudi programi izobraževanja odraslih, kjer lahko odrasli s prekvalifikacijo 
ali dokvalifikacijo dosežejo želeni poklic. V večini primerov se za prekvalifikacijo odločajo ljudje zaradi 
novih kariernih izzivov, pri dokvalifikaciji pa gre običajno za dokončanje prekinjenega šolanja. 

Srednje šole znotraj mreže javnih šol, kjer je možno pridobiti naziv SPI Frizer, poleg rednega programa 
ponujajo svojim dijakom veliko raznih aktivnosti, v katerih lahko dijaki usvojijo nove poklicne in druge 
vseživljenjske veščine. V ta namen organizirajo šole razne delavnice, dneve odprtih vrat, kjer se 
predstavijo delodajalci s področja stroke, modne revije, kjer lahko nadarjeni dijaki pokažejo svoje znanje, 
modna fotografiranja, sodelovanje s širšim šolskim okoljem – vrtci, starostniki, organizacijami, ki skrbijo 
za ljudi s posebnimi potrebami… 

Prav tako je večina šol zelo aktivna pri mednarodnih izmenjavah Erasmus+, preko katerih imajo dijaki 
možnost, da v tujini opravljajo delovno prakso pri različnih delodajalcih v frizerskih salonih. Izmenjave 
Erasmus+ so pri dijakih in učiteljih zelo dobro sprejete, saj dijakom in učiteljem ponujajo možnost 
pridobitve novega znanja, izmenjave znanja med šolami, pridobitve novih delovnih izkušenj, pridobitve 
življenjskih izkušenj ter doživetja drugačnih kulturnih vsebin in okolja. 

V šolskem letu 2019/20 se je začela prenova programa SPI Frizer z namenom posodobitve vsebine in 
oblike trenutno veljavnega programa. Po sprejetju poklicnih standardov, vezanih na program SPI Frizer, 
in sicer PS Frizer/frizerka in PS Lasničar lasuljar/lasničarka lasuljarka je projektna skupina začela  
s prenovo triletnega programa, in sicer z analizo poklicnih standardov ter analizo odprtega kurikula  
v izobraževalnem programu SPI Frizer. Načrtovano je, da bo prenova programa izpeljana do konca  
leta 2020. 

Slika 2: Predstavitev dela dijakov in dijakinj Srednje frizerske šole Ljubljana  
na slavnostnem dogodku ob 20. obletnici Centra RS za poklicno izobraževanje

Vir: Center RS za poklicno izobraževanje (avtor: Tadej Bernik)
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Prikaz izbranih ekonomsko-demografskih podatkov za frizersko dejavnost

Tabela 2: Povprečna mesečna plača v frizerski dejavnosti, začasni podatki za leto 2018

SKD 2008 Povprečna mesečna plača
bruto neto

96.021 Frizerska dejavnost 991 701

Vir: SURS, Strukturna statistika plač, april 2020

Tabela 3: Število podjetij po dejavnosti (SKD 2008), Slovenija, letno

Leto  2014 2015 2016 2017 2018

S96.021 Frizerska dejavnost 2.860 2.935 2.967 2.943 2.978

Vir: SURS, https://pxweb.stat.si/sistat, april 2020

Tabela 4: Velikost podjetij po dejavnosti S96 Druge storitvene dejavnosti in velikosti (SKD 2008)

Mikro podjetje
(0–9) - Skupaj

Mikro podjetje
(0–1)

Mikro podjetje
(2–9)

Majhno podjetje 
(10–49)

Srednje podjetje 
(50–249)

Veliko podjetje 
(250+)

S96 Druge storitvene dejavnosti 6971 5579 1392 49 9 0

Vir: SURS, april 2020

Tabela 5: Delovno aktivno prebivalstvo v frizerski dejavnosti (SKD 2008) v Sloveniji, stanje na dan 31. 12. 2019

SKD 2008 2015 2016 2017 2018 2019

Skupaj 803644 824485 856201 887170 901537

96.021 Frizerska dejavnost 4597 4783 4820 4867 4873

Delež v % 0,57 0,58 0,56 0,55 0,54

Vir: Statistični register delovno aktivnega prebivalstva, SURS, april 2020

Po zadnjih dosegljivih statističnih podatkih (leto 2018) je povprečna mesečna plača v EUR v 
frizerski dejavnosti (SKD 2008, Slovenija, 2018 – začasni podatki) 991,00 EUR bruto oziroma 
701,00 EUR neto, kar je nekoliko več od minimalne plače v Sloveniji v enakem obdobju (od 
1. januarja 2018 do 31. decembra 2018: 842,79 evra, po podatkih Direktorata za delovna 
razmerja in pravice iz dela). 

Število podjetij v frizerski dejavnosti v Sloveniji v zadnjih petih letih rahlo narašča.

V Sloveniji v dejavnosti S96 Druge storitvene dejavnosti, kamor statistično uvrščamo tudi 
frizersko dejavnost, prevladujejo mikro podjetja.
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Tabela 6: Delovno aktivno prebivalstvo v frizerski dejavnosti (SKD 2008) po doseženi izobrazbi (KLASIUS-SRV) v Sloveniji, 
stanje na dan 31. 12. 2019

SKD 2008 Izobrazba (KLASIUS-SRV)

skupaj končana OŠ ali manj nižja in srednja 
poklicna

srednja strokovna in 
splošna srednja

višja in visoka 
strokovna

univerzitetna  
ali več

96.021 Frizerska dejavnost 4873 25 3764 971 75 38

Vir: Statistični register delovno aktivnega prebivalstva, SURS, april 2020

1.2. Kozmetika
Beseda kozmetika je zelo stara, izvira iz grščine. Izraz kozmetika se nanaša na lepšanje in nego kože, 
kozmetik pa je strokovnjak za kozmetiko (SAZU, 2020). Zato morajo strokovnjaki na področju kozmetike 
nenehno slediti razvoju trendov, posodabljati in nadgrajevati svoja znanja.

Definicija koncepta lepote se nenehno spreminja. Družba se hitro razvija in v skladu s tem mora biti hiter 
tudi razvoj kozmetične industrije. Ta mora biti v koraku z najnovejšimi statističnimi podatki o lepotni 
industriji ter najnovejšimi trendi na širšem področju. In to ni enostavno. Kozmetična industrija je izjemno 
hitro rastoča in zelo dinamična, saj kozmetična podjetja zelo hitro sprejemajo nove trende v industriji. 
Novi izdelki in storitve se na trgu pojavljajo skoraj vsakodnevno in težko je slediti vsemu temu dogajanju. 

Kozmetična in osebna nega vključujeta uporabo široke palete izdelkov, ki so namenjeni ohranjanju 
zdravja, lepote in dobrega počutja posameznikov. Kozmetični izdelki so namenjeni tako negi las kot 
negi kože na obrazu in ustnicah, negi kože na telesu, sem sodijo tudi parfumi in dekorativna kozmetika. 
Zagotovo drži, da so kozmetični izdelki pomemben del vsakdanjega življenja. Uporaba kozmetičnih 
izdelkov prinaša pomembne funkcionalne in čustvene koristi. Na primer, ščetkanje zob z zobno pasto 
nam pomaga ohranjati dobro ustno zdravje, umivanje rok z milom pa lahko pomaga preprečiti širjenje 
bolezni. Uporaba nekaterih kozmetičnih izdelkov lahko izboljša naše razpoloženje, naš videz in ustvari 
pozitivno samopodobo, kar pomembno vpliva na samozavest. Kozmetika pa je lahko tudi sredstvo za 
socialno izražanje. 

Kozmetično dejavnost torej v grobem lahko delimo na kozmetične storitve in na proizvodnjo  
in prodajo kozmetičnih izdelkov.

V Sloveniji po standardni klasifikaciji dejavnosti kozmetično dejavnost uvrščamo v kategorijo SKD 
96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost. Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so 
predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti. Izvajanje dejavnosti je urejeno 
z Obrtnim zakonom. V primeru, da se dejavnost opravlja na obrtni način, je treba pridobiti obrtno 
dovoljenje, izpolnjevati pogoj ustrezne poklicne usposobljenosti in se vpisati v obrtni register  
pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

Na področju kozmetike to velja za naslednje dejavnosti/storitve:
• Nega obraza in telesa, depilacija
• Pedikura

V Sloveniji število zaposlenih v frizerski dejavnosti v zadnjih petih letih rahlo narašča,  
delež zaposlenih v frizerski dejavnosti glede na število vseh delovno aktivnih pa rahlo pada. 
Zaposleni v frizerski dejavnosti v Sloveniji predstavljajo dobro polovico odstotka vseh delovno 
aktivnih prebivalcev.

Izobrazbena struktura slovenskega delovno aktivnega prebivalstva v frizerski dejavnosti nam 
kaže, da je v dejavnosti zaposlenih največ oseb z nižjo in srednjo poklicno izobrazbo.
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Slika 3: Prikaz učenja nameščanja dvostranske sponke za sanacijo blažjih oblik dvostranskega vraščanja nohtne plošče  
(v visokošolskem študiju Kozmetika 1. st. obravnavajo tudi zahtevnejše problematike sprememb nog in nohtov, med katere  
sodijo sanacije vraščenih nohtov in podporne terapije z nohtnimi sponkami, sanacija globokih ragad in kurjih očes, sanacija 

glivičnih okužb nohtov, obravnava plantarnih bradavic in namestitev nohtne protetike; posebna pozornost  
je namenjena obravnavam pri bolj rizičnih skupinah ljudi s primarnimi kroničnimi obolenji)

 
Vir: Oddelek za kozmetiko, VIST – Visoka šola za storitve v Ljubljani

Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se 
ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo v Obrtni register pri Obrtno-
podjetniški zbornici Slovenije.

Na področju kozmetike to velja za naslednje dejavnosti/storitve:
• Manikiranje
• Ličenje

Slika 4: Naravna nega nohtov (manikiro vsebujejo vsi programi formalnega  
izobraževanja s področja kozmetike ter izobraževalni program Frizer,  

možno je pridobiti tudi NPK Maniker/manikerka)

 
Vir: Zavod AI – Akademija za kozmetična izobraževanja, Ljubljana
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Nosilci dejavnosti higienske nege so pri načrtovanju in opravljanju dolžni zagotavljati minimalno 
sanitarno zdravstvene pogoje ter uporabo zdravju in okolju neškodljivih tehnologij, da zagotovijo 
najvišjo možno stopnjo varovanja zdravja uporabnikov storitev higienske nege. Upoštevati morajo 
Pravilnik o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege  
in drugih podobnih dejavnosti.

To velja za naslednje dejavnosti/storitve:
• Ličenje
• Manikira
• Nameščanje umetnih nohtov
• Odstranjevanje dlak, in druge postopke, ki se izvajajo v kozmetičnih salonih

 
Slika 5: Vakuumska masaža telesa z ventuzami (v programu Kozmetični tehnik/tehnica se dijakinje  

in dijaki spoznavajo z manualnimi in enostavnejšimi aparaturnimi tehnikami nege telesa)

 
Vir: Zavod AI – Akademija za kozmetična izobraževanja, Ljubljana

Slika 6: Neinvazivna mezoterapija v kombinaciji z ena in tri MHz ultrazvokom (v visokošolskem študiju kozmetike  
1. stopnje se študentke in študenti seznanijo tudi z zahtevnejšimi manualnimi in aparaturnimi  

tehnikami nege telesa in obraza, npr. površinskimi mezoterapijami in pilingi)

 
Vir: Oddelek za kozmetiko, VIST – Visoka šola za storitve v Ljubljani
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Slika 7: Prikaz merjenja pH površine kože (kvantitativna kozmetična diagnostika je eden od temeljev sodobnih  
pristopov k načrtovanju kozmetičnih postopkov, izbiri izdelkov in ugotavljanja učinkov. Kvantitativna diagnostika  

je zaradi pomena v sodobni kozmetiki pomemben del visokošolskega študijskega programa  
Kozmetika 1. stopnje, še bolj pa magistrskega študija Kozmetika 2. stopnje)

 
Vir: Inštitut za kozmetiko, VIST – Visoka šola za storitve v Ljubljani

V Sloveniji v okviru Obrtno-podjetniške zbornice deluje Sekcija kozmetikov. Ustanovljena je bila 
na 1. zboru sekcije frizerjev, 12. februarja 1984 v Ljubljani. Ob ustanovitvi je bila to sekcija frizerjev, 
kozmetikov in izdelovalcev kozmetičnih sredstev in dišav. Kmalu po ustanovitvi pa je začel v sekciji 
delovati tudi odbor kozmetikov in pedikerjev. V začetku delovanja sekcije so se člani zavzemali za 
vsestransko izobraževanje kadrov, sodelovali so s šolami, pospeševali so izobraževanje in usposabljanje 
članov sekcije, organizirali so številne strokovne seminarje, demonstracije, zavzemali so se za skupno 
predstavitev na mednarodnem obrtnem sejmu v Celju in za družabno življenje svojih članov. Posebno 
pozornost pa so namenili zagotovitvi ustreznih možnosti in pogojev za uspešno poslovanje in nadaljnji 
razvoj dejavnosti svojih članov. Na pobudo sekcije se je leta 1999 OZS včlanila v svetovno CIDESCO 
organizacijo, kot nacionalna CIDESCO sekcija Slovenije. V letu 2001 je bila na pobudo odbora 
kozmetikov in pedikerjev ustanovljena nova Sekcija kozmetikov, ločena od sekcije frizerjev.

Po podatkih OZS je v registru, v katerega so vpisane fizične in pravne osebe, ki opravljajo obrtno 
dejavnost, vpisanih:
• pod S 96.022 (kozmetična in pedikerska dejavnost) 1248 oseb,
• pod S 96.040 (dejavnosti za nego telesa) 860 oseb,
• pod S 96.090 (druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene – tetoviranje, piercing itd.) 261 oseb. 

Zakonodaja s področja kozmetične dejavnosti in kozmetičnih proizvodov meji na zdravstveno. Zato 
je pomembno zavedanje, da bo z nadaljnjim napredkom in razvojem stroke vse težje ločevati med 
kozmetičnimi in zdravstvenimi storitvami (ta problem je prisoten že sedaj). Težava nastaja zaradi 
zakonsko premalo urejenega področja oziroma zaradi odsotnosti predpisov.

Trenutno veljavna zakonodaja na področju kozmetike (OZS, 2020) je naslednja: 
• Pravilnik o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in 

drugih podobnih dejavnosti, (Uradni list RS št. 104/2010) ki velja od vključno 2. 1. 2010 naprej. 
• Obrtni zakon (Uradni list RS št. 40/2004, 102/2007, 30/2013 (36/2013 popr.)
• Uredba o določitvi obrtnih in obrti podobnih dejavnosti (Uradni list RS št. 63/13)
• Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o kozmetičnih izdelkih (Uradni list RS, št. 61/13)
• Pravilnik o načinu označevanja cen blaga in storitev, Uradni list RS št. 63/1999, 27/2001, 65/2003
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Slika 8: Sterilizirano orodje za pedikuro (orodje za pedikuro mora biti pred uporabo za vsako stranko sterilizirano,  
kar se dokazuje z obarvanostjo kemijskega indikatorja in evidentiranjem sterilizacije v dnevniku sterilizacije) 

 
 

 
Vir: Oddelek za kozmetiko, VIST – Visoka šola za storitve v Ljubljani

Slika 9: Tipi kozmetike

 
Vir: Cosmetics Europe Socio-Economic Contribution of the European Cosmetics Industry
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Kozmetični izdelki
V vsakdanjem življenju veliko ljudi uporablja številne kozmetične izdelke, kot so dezodoranti, kreme, 
zobne paste, parfumi, barvila za lase in številne druge kategorije izdelkov. Za kozmetične izdelke 
obstaja zakonodaja, ki obsega določbe glede označevanja, predstavljanja in oglaševanja kozmetičnih 
izdelkov ter ureja njihovo mikrobiološko in kemično varnost. V zakonodaji so opredeljene snovi, ki jih 
kozmetični izdelki ne smejo vsebovati, ter snovi, za katere veljajo posebne omejitve in pogoji, pod 
katerimi se kozmetični izdelki, ki jih vsebujejo, lahko dajejo na trg. Zakonodaja zahteva, da je proizvodnja 
kozmetičnih izdelkov v skladu z načeli dobre proizvodne prakse ter določa obveznosti, ki jih morajo 
izpolnjevati odgovorne osebe, denimo hranjenje dokumentacije z informacijami o kozmetičnem izdelku, 
opravljeno oceno ustreznosti in sestavljeno poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka, priglasitev 
kozmetičnih izdelkov in podobno. Poleg tega zakonodaja vsebuje določila v zvezi s poročanjem o resnih 
neželenih učinkih kozmetičnih izdelkov.

Kaj je kozmetični izdelek?
Po navedbah Urada RS za kemikalije (v nadaljevanju URKS) (URSK, 2020) kozmetični izdelek 
zakonodaja opredeljuje kot katerokoli snov ali zmes, namenjeno stiku z zunanjimi deli človeškega telesa 
(povrhnjico, lasiščem, nohti, ustnicami ali zunanjimi spolnimi organi) ali z zobmi in sluznico ustne votline 
zaradi izključno ali predvsem njihovega čiščenja, odišavljenja, spreminjanja njihovega videza, njihovega 
varovanja, ohranjanja v dobrem stanju ali korekcije telesnega vonja.

Kozmetični izdelki lahko vključujejo kreme, gele in olja za kožo, dezodorante, mila, šampone, izdelke  
za britje, barvila za lase in izdelke za beljenje kože, ličila, zobne paste, izdelke za sončenje in podobno.

Izdelki, ki vsebujejo snovi ali zmesi, namenjene zaužitju, inhaliranju, injiciranju ali implementaciji  
v človeško telo, ne sodijo na področje kozmetičnih izdelkov.

Kozmetična zakonodaja meji na področja:
• zdravil,
• medicinskih pripomočkov in 
• biocidnih proizvodov (vključno s prehranskimi proizvodi in dopolnili).
 
Ta področja so urejena s posebnimi predpisi. V mejnih primerih, ko se neki kozmetični izdelek uporablja 
tudi kot izdelek z enega izmed zgoraj navedenih področij, si stranka pri odločitvi, ali gre za kozmetični 
izdelek ali ne, pomaga z definicijo kozmetičnega izdelka, področjem uporabe in namenom uporabe.  
V pomoč pri odločitvi je priročnik EU (Borderline Manual on the scope of application of the Cosmetics 
Regulation), v katerem so na podlagi dosedanje prakse obdelani posamezni primeri tako imenovanih 
mejnih proizvodov.

Promet in uporaba kozmetičnih izdelkov 
Na trg se lahko dajo samo kozmetični izdelki, za katere je v EU določena odgovorna oseba, ki je lahko 
proizvajalec ali uvoznik s sedežem v EU. Odgovorna oseba mora zagotoviti, da je kozmetični izdelek 
varen za zdravje ljudi. Za zagotovitev varnosti kozmetičnega izdelka mora imeti odgovorna oseba 
izdelano oceno varnosti in sestavljeno poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka, ki je del dokumentacije 
z informacijami o kozmetičnem izdelku. Pred dajanjem kozmetičnega izdelka na trg mora odgovorna 
oseba opraviti priglasitev dejavnosti na Uradu RS za kemikalije, elektronsko priglasiti kozmetične izdelke 
na Evropsko komisijo, pridobiti dokumentacijo z informacijami o kozmetičnem izdelku ter označiti 
kozmetični izdelek v skladu z veljavno zakonodajo.

Označevanje kozmetičnih izdelkov
Na embalaži kozmetičnega izdelka morajo biti navedene pomembne informacije o samem kozmetičnem 
izdelku, kot denimo, za kaj se izdelek uporablja, kaj vsebuje, datum uporabe in tudi varnostna opozorila, 
ki jih je treba upoštevati pri uporabi izdelka. Zakonodaja natančno določa Informacije, ki morajo biti 
navedene na primarni in sekundarni embalaži kozmetičnega izdelka. Le ustrezno označen izdelek se 
lahko daje na trg.
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V sedanjem času se ljudje srečujemo z različnimi kozmetičnimi izdelki, ki imajo na embalaži navedene 
različne navedbe v zvezi z vsebino, funkcijo ali učinkom kozmetičnega izdelka. Kozmetični izdelki imajo 
pomembno vlogo v življenju vsakega potrošnika in je zato zelo pomembno zagotoviti, da so informacije 
na embalaži kozmetičnega izdela koristne, razumljive in zanesljive. Navedbe, ki so navedene na 
embalaži kozmetičnega izdelka, so namenjene predvsem obveščanju uporabnikov kozmetičnih izdelkov. 
Prepovedano je oglaševanje kozmetičnih izdelkov na način, ki bi jih lahko zavajal. Besedila, imena, 
blagovne znamke, slike ter simbolične in druge oznake, ki se uporabljajo pri označevanju in oglaševanju 
kozmetičnih izdelkov, ne smejo pripisovati značilnosti in funkcij, ki jih kozmetični izdelki v resnici nimajo.

Prikaz izbranih ekonomsko-demografskih podatkov za kozmetično dejavnost
Evropa je vodilni svetovni proizvajalec kozmetičnih izdelkov. V letu 2018 je bil evropski trg kozmetike 
ocenjen na 78,6 milijarde EUR, s čimer je Evropa postala največji trg kozmetičnih izdelkov na svetu. 
Ključna sestavina kozmetične industrije je trgovina, ki skupaj s kozmetičnimi izdelki in sestavinami 
za kozmetične izdelke presega 35 milijard EUR. V letu 2018 je bilo izvoženih približno 21,5 milijarde 
izdelkov.

Slika 10: Evropa je vodilna proizvajalka kozmetičnih izdelkov

 

Vir: Cosmetics Europe Socio-Economic Contribution of the European Cosmetics Industry

Tabela 7: Število podjetij po dejavnosti (SKD 2008), Slovenija, letno

Leto 2014 2015 2016 2017 2018

S96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost 827 938 1.067 1.146 1.270

G46.45 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko 106 119 121 124 124

G47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi 
in toaletnimi izdelki

87 83 92 88 87

Vir: SURS, https://pxweb.stat.si/sistat, april 2020
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Tabela 8: Povprečna mesečna plača v kozmetični dejavnosti v Sloveniji, začasni podatki za leto 2018

SKD 2008 Povprečna mesečna plača
bruto neto

96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost 1060 738
 
Vir: SURS, https://pxweb.stat.si/sistat, april 2020

V Evropi so majhna in srednja podjetja ključni nosilci inovacij in ekonomske rasti v industriji. Ocenjujejo, 
da je takih podjetij v Evropi več kot 5800. Poleg omenjenih je v Evropi še več kot 100 podjetij, ki 
proizvajajo surovine za kozmetične izdelke, 23.000 podjetij, ki se ukvarjajo z veleprodajo in 46.400 
specializiranih maloprodajnih trgovin ter več kot 500.000 frizerskih in kozmetičnih salonov (ki so prav 
tako po večini mala in srednja podjetja). Na podlagi »velneškega turizma« pa se povečuje tudi obseg 
velneške dejavnosti.

Največje število malih in srednjih podjetij ima Francija (872), Italija (828) in Združeno kraljestvo (578), 
sledita pa jim Poljska (493) in Španija (456).

 
Slika 11: Število velikih in majhnih podjetij v Evropi

 
 

 
Vir: Cosmetics Europe Socio-Economic Contribution of the European Cosmetics Industry

Tudi v Sloveniji, podobno kot v celotni Evropi, število podjetij povezanih s kozmetično 
dejavnostjo iz leta v leto narašča.

Po zadnjih dosegljivih statističnih podatkih je povprečna mesečna plača v kozmetični 
dejavnosti (SKD 2008, Slovenija, 2018 – začasni podatki) 1060,00 EUR bruto oziroma  
738,00 EUR neto, kar je več od minimalne plače v Sloveniji v enakem obdobju (od 1. januarja 
2018 do 31. decembra 2018: 842,79 EUR, po podatkih Direktorata za delovna razmerja in 
pravice iz dela) in tudi več od povprečne plače v frizerski dejavnosti. 
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Tabela 9: Velikost podjetij po dejavnosti S96 Druge storitvene dejavnosti in velikosti (SKD 2008)

Mikro podjetje Mikro podjetje Mikro podjetje Majhno podjetje 
(10–49)

Srednje podjetje 
(50–249)

Veliko podjetje 
(250+)

(0–9) - Skupaj (0–1) (2–9)

S69 Druge storitvene 
dejavnosti

6971 5579 1392 49 9 0

 
Vir: SURS, https://www.stat.si/statweb, april 2020

Tabela 10: Delovno aktivno prebivalstvo v kozmetični dejavnosti (SKD 2008) v Sloveniji, stanje na dan 31. 12. 2019

SKD 2008 2015 2016 2017 2018
Skupaj 803644 824485 856201 887170 901537

96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost 1042 1229 1343 1484 1657

Delež 0,13 0,15 0,16 0,17 0,18
 
Vir: Statistični register delovno aktivnega prebivalstva, SURS, april 2020

Tabela 11: Delovno aktivno prebivalstvo v kozmetični dejavnosti (SKD 2008) po doseženi izobrazbi (KLASIUS-SRV) v Sloveniji , 
stanje na dan 31. 12. 2019

SKD 2008 Izobrazba (KLASIUS-SRV)

skupaj končana OŠ  
ali manj

nižja in srednja 
poklicna

srednja strokovna 
in splošna srednja

višja in visoka 
strokovna

univerzitetna  
ali več

96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost 1657 44 184 1020 325 84
 
Vir: Statistični register delovno aktivnega prebivalstva, SURS, april 2020

V Sloveniji v dejavnosti S96 Druge storitvene dejavnosti, kamor statistično uvrščamo tudi 
kozmetično dejavnost, prevladujejo mikro podjetja.

V Sloveniji število zaposlenih v kozmetični dejavnosti v zadnjih petih letih konstanto narašča. 
V letu 2019 se je delež zaposlenih v kozmetični dejavnosti glede na celotno delovno aktivno 
prebivalstvo približal  dvema desetinama odstotka (0, 18 %).

Izobrazbena struktura slovenskega delovno aktivnega prebivalstva v kozmetični dejavnosti 
nam kaže, da je v dejavnosti zaposlenih največ oseb s srednjo strokovno in splošno izobrazbo.
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KVALIFIKACIJE NA PODROČJU 
FRIZERSTVA IN KOZMETIKE 2.

To poglavje obsega predstavitev kvalifikacij na področju frizerstva in kozmetike. Kvalifikacije na 
področju frizerstva in kozmetike je trenutno možno pridobiti na podlagi srednjega poklicnega 
izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja, višješolskega strokovnega in visokošolskega 
strokovnega izobraževanja ter v sistemu nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Na področju frizerstva in 
kozmetike trenutno ni pripravljene nobene dodatne kvalifikacije.

2.1.  Kvalifikacijska struktura na področju frizerstva in kozmetike
V tabeli 12 so prikazane kvalifikacije po ravneh Slovenskega ogrodja kvalifikacij, ki jih je možno pridobiti 
na podlagi trenutno veljavnih izobraževalnih programov, ki kandidatom omogočajo pridobitev stopnje 
izobrazbe ter nacionalne poklicne kvalifikacije, ki omogočajo pridobitev certifikata o NPK, s katerim 
kandidat dokazuje formalno strokovno usposobljenost za izvajanje poklicne kvalifikacije na določeni 
ravni. Prikazane so samo tiste ravni, na katere so razvrščene trenutno obstoječe kvalifikacije. Dodatnih 
kvalifikacij trenutno ni, zato so polja te kategorije v tabeli 12 prazna.

Tabela 12: Kvalifikacijska struktura na področju frizerstva in kozmetike po ravneh Slovenskega ogrodja kvalifikacij (SOK)

Klasius – P-16:
1012 Frizerske in druge lepotilne storitve

IZOBRAZBE POKLICNE KVALIFIKACIJE DODATNE KVALIFIKACIJE
4. raven SOK

Frizer/frizerka Maniker/manikerka

Frizer SI/frizerka SI Vizažist/vizažistka

5. raven SOK
Frizerski mojster/frizerska mojstrica Aromaterapevt/aromaterapevtka

Mojster/mojstrica kozmetične nege Izvajalec/izvajalka body piercinga

Kozmetični tehnik/kozmetična tehnica Maser/maserka

Kozmetični tehnik SI/kozmetična tehnica SI Masker/maskerka

Pediker/pedikerka

Tetover/tetoverka

6. raven SOK
Višji kozmetik/višja kozmetičarka Oblikovalec maske/oblikovalka maske

7. raven SOK
Diplomirani kozmetik (vs)/diplomirana kozmetičarka (vs)

8. raven SOK
Magister kozmetike/magistrica kozmetike

 
Vir: www.nok.si, podatki zajeti na dan 25. 6. 2020

2.2.  Opis kvalifikacij na področju frizerstva in kozmetike
V tem poglavju so podane podrobne predstavitve posameznih kvalifikacij na področju frizerstva in 
kozmetike. Posamezne kvalifikacije so predstavljene z naslednjimi parametri:
• ime kvalifikacije
• tip kvalifikacije
• vrsta kvalifikacije
• vrsta izobraževanja
• vstopni pogoji
• trajanje izobraževanja 
• kreditne točke (pri izobrazbah)
• področje in podpodročje ISCED
• raven kvalifikacije
• učni izidi
• izvajalci
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Zgornji parametri so izbrani z namenom, da na čim bolj nazoren in informativen način predstavijo 
posamezne kvalifikacije. Poleg prikaza ravni kvalifikacij po Slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK)  
je tudi prikazano, kako se kvalifikacije umeščajo v ravni Evropskega ogrodja kvalifikacij (EOK). 

Zajem predstavljenih podatkov je bil opravljen na spletni strani registra SOK, na dan 25. 6. 2020.  
Ažurne informacije in druge še podrobnejše informacije o posameznih kvalifikacijah je mogoče  
pridobiti na spletni strani registra SOK:

SOK 4 – EOK 4

Maniker/manikerka
Tabela 13: Osnovni podatki o poklicni kvalifikaciji Maniker/manikerka

Ime kvalifikacije Maniker/manikerka 

Tip kvalifikacije Nacionalna poklicna kvalifikacija

Vrsta kvalifikacije Poklicna kvalifikacija 

Vstopni pogoji Znanja anatomije roke in fiziologije kože in kožnih boleznih, ki so določena z izobraževalnimi programi na ravni najmanj SOK 4 s področja frizerstva 
ali kozmetike ali zdravstva ali farmacije.

ISCED področje Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

ISCED podpodročje Frizerske in druge lepotilne storitve

Raven kvalifikacije SOK 4
EOK 4

 
Vir: www.nok.si.

Učni izidi

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:
• načrtovati in organizirati lastno delo,
•  pripraviti delovni prostor, kozmetične izdelke, pripomočke ter aparate skladno s predpisanimi 

sanitarno-zdravstvenimi pogoji,
• pripraviti sebe in stranko na storitev manikire,
•  ugotavljati strankine želje/potrebe, izvajati preglede nohtov in rok in na podlagi ugotovitev  

svetovati o izbiri in izvedbi postopka manikire,
• izvajati temeljne in specialne nege rok in naravnih nohtov,
• izvajati modeliranje nohtov, klasično in permanentno lakiranje ter poslikavo nohtov,
• svetovati strankam pri izbiri izdelkov in pripomočkov za manikiro,
• naročati in shranjevati material, izdelovati predračune in izračune storitev,
•  poslovno komunicirati, uporabljati strokovno terminologijo, uporabljati podjetniška znanja  

in  spretnosti ter delovati v timu,
•  zagotavljati kakovost storitev in pri tem upoštevati načela racionalne rabe energije, časa  

in materiala,
• skrbeti za lastno varnost, varnost stranke ter varovati zdravje in okolje.

Izvajalci kvalifikacije:
Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi  
v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. Izvajalci postopkov so lahko: 
poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih,  
gospodarske zbornice.

QR koda 
za dostop do 
registra kvalifikacij 
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Vizažist/vizažistka
Tabela 14:Osnovni podatki o poklicni kvalifikaciji Vizažist/vizažistka

Ime kvalifikacije Vizažist/vizažistka
Tip kvalifikacije Nacionalna poklicna kvalifikacija

Vrsta kvalifikacije Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Najmanj izobrazba na ravni SOK 4 katerekoli smeri.

ISCED področje Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

ISCED podpodročje Frizerske in druge lepotilne storitve

Raven kvalifikacije SOK 4
EOK 4

Vir: www.nok.si.

Učni izidi

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:
• načrtovati in organizirati lastno delo, pripraviti delovni prostor, kozmetične izdelke,  

pripomočke ter aparature skladno s predpisanimi sanitarno-zdravstvenimi pogoji,
• pripraviti sebe ter stranko na ličenje,
• ugotavljati strankine želje/potrebe in ji svetovati o izbiri in izvedbi ličenja,
• izvajati temeljne storitve ličenja – ličiti obraz in telo,
• izvajati namenska ličenja za različne priložnosti ter specialna ličenja,
• izbirati in uporabljati različne kozmetične izdelke za ličenje,
• naročati in shranjevati material, izdelovati predračune in izračune storitev,
• poslovno komunicirati, uporabljati strokovno terminologijo, uporabljati podjetniška znanja in spretnosti 

ter delovati v timu,
• zagotavljati kakovost storitve in pri tem upoštevati načela racionalne rabe energije, časa in materiala,
• skrbeti za lastno varnost, varnost stranke ter varovati zdravje in okolje.

Izvajalci kvalifikacije: 
Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi  
v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. Izvajalci postopkov so lahko: 
poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih,  
gospodarske zbornice.

Frizer/frizerka 
Tabela 15: Osnovni podatki o srednji poklicni izobrazbi Frizer/frizerka

Ime kvalifikacije Frizer/frizerka
Tip kvalifikacije Srednja poklicna izobrazba

Vrsta kvalifikacije Izobrazba
Vrsta izobraževanja Srednje poklicno izobraževanje

Trajanje izobraževanja 3 leta

Kreditne točke 180 kreditnih točk

Vstopni pogoji Osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba

ISCED področje Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

ISCED podpodročje Frizerske in druge lepotilne storitve

Raven kvalifikacije SOK 4 
EOK 4

Vir: www.nok.si.
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Učni izidi

Imetnik/imetnica spričevala je zmožen/zmožna: 
• analize stanja in kakovosti las, lasišča, nohtov, kože rok in obraza ter oblike glave in obraza,
• nege las, lasišča, nohtov, lasničarskih izdelkov, kože rok,
• priprave kože obraza za ličenje, ličenja ter poslikavanja obraza in telesa,
• spreminjanja oblike in barve nohtov (manikura),
• striženja in britja,
• spreminjanja oblike in barve las in končnega oblikovanja pričeske,
• izdelovanja, preoblikovanja in nameščanja lasničarskih izdelkov,
• oblikovanja brade, brkov in zalizcev,
• zagotavljanja higiene, strokovnega svetovanja in poslovnega komuniciranja,
• slovnično pravilnega in strokovnega pisnega in ustnega izražanja v maternem jeziku in vsaj enem 

tujem jeziku,
• moralno etičnega in humanega odnosa do ljudi, skladno s človekovimi pravicami in pravili etike,
• varovanja in krepitve lastnega zdravja in zdravja drugih ter priprave varnega delovnega okolja,
• varovanja in ohranjanja okolja.

 
Izbirno: 
• izdelave transformacije ali lasulje, moške čelnice ali tupeja in vzdrževanja ortopedskih lasničarskih 

izdelkov,
• oblikovanja pričesk z uporabo novih tehnoloških in tehničnih dognanj po najnovejših modnih trendih,
• za modno revijo oblek, za modno fotografijo in za tekmovanja v oblikovanju pričesk,
• svetlobnega, scenskega, maskerskega in kostumografskega oblikovanja AV produkcij,
• video in zvokovnega oblikovanja AV produkcij,
• realizacije lastnih zasnov enostavnejše AV produkcije.

Imetnik spričevala ključna poklicna znanja in zmožnosti nadgradi tudi s ključnimi splošnimi znanji v 
skladu z nacionalnimi standardi.

Izvajalci kvalifikacije:  
Srednje poklicne, strokovne in tehniške šole ter ljudske univerze.

Frizer SI/frizerka SI 
Tabela 16: Osnovni podatki o srednji poklicni izobrazbi Frizer SI/frizerka SI

Ime kvalifikacije Frizer SI/frizerka SI
Tip kvalifikacije Srednja poklicna izobrazba

Vrsta kvalifikacije Izobrazba
Vrsta izobraževanja Srednje poklicno izobraževanje

Trajanje izobraževanja 3 leta

Kreditne točke 189 kreditnih točk

Vstopni pogoji Osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

nižja poklicna izobrazba ali Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih. Frizerske in druge lepotilne storitve

ISCED področje Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

ISCED podpodročje Frizerske in druge lepotilne storitve

Raven kvalifikacije SOK 4
EOK 4

 
Vir: www.nok.si.
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Učni izidi

Imetnik/imetnica spričevala je zmožen/zmožna:
• analize stanja in kakovosti las, lasišča, nohtov, kože rok in obraza ter oblike glave in obraza,
• nege las, lasišča, nohtov, lasničarskih izdelkov, kože rok,
• priprave kože obraza za ličenje, ličenja ter poslikavanja obraza in telesa,
• spreminjanja oblike in barve nohtov (manikira),
• striženja in britja,
• spreminjanja oblike in barve las in končnega oblikovanja pričeske,
• izdelovanja, preoblikovanja in nameščanja lasničarskih izdelkov,
• oblikovanja brade, brkov in zalizcev,
• zagotavljanja higiene, strokovnega svetovanja in poslovnega komuniciranja,
• slovnično pravilnega in strokovnega pisnega in ustnega izražanja v maternem jeziku in vsaj enem 

tujem jeziku,
• moralno etičnega in humanega odnosa do ljudi, skladno s človekovimi pravicami in pravili etike,
• varovanja in krepitve lastnega zdravja in zdravja drugih ter priprave varnega delovnega okolja,
• varovanja in ohranjanja okolja.

 
Izbirno:
• izdelave transformacije ali lasulje, moške čelnice ali tupeja in vzdrževanja ortopedskih lasničarskih,
• izdelkov,
• oblikovanja pričesk z uporabo novih tehnoloških in tehničnih dognanj po najnovejših modnih trendih,
• za modno revijo oblek, za modno fotografijo in za tekmovanja v oblikovanju pričesk,
• svetlobnega, scenskega, maskerskega in kostumografskega oblikovanja AV produkcij,
• video in zvokovnega oblikovanja AV produkcij,
• realizacije lastnih zasnov enostavnejše AV produkcije.

Program je prilagojen za izvajanje v slovenskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v 
slovenski Istri in ima še naslednje posebne cilje:

• razvijanje sporazumevalne sposobnosti v italijanskem in slovenskem jeziku,
• razvijanje vedenja o naravni, kulturni in zgodovinski dediščini italijanske narodne skupnosti ter njenega 

matičnega naroda,
• vzgoja za spoštovanje in razumevanje narodne in kulturne drugačnosti ter za sodelovanje med 

pripadniki slovenskega naroda in italijanske narodne skupnosti. 

Imetnik spričevala ključna poklicna, znanja in zmožnosti nadgradi tudi s ključnimi splošnimi znanji v 
skladu z nacionalnimi standardi.

Izvajalci kvalifikacije:
Srednje poklicne, strokovne in tehniške šole ter ljudske univerze.

SOK 5 – EOK 4

Aromaterapevt/aromaterapevtka
Tabela 17: Osnovni podatki o poklicni kvalifikaciji Aromaterapevt/aromaterapevtka

Ime kvalifikacije Aromaterapevt/aromaterapevtka
Tip kvalifikacije Nacionalna poklicna kvalifikacija

Vrsta kvalifikacije Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Najmanj srednja poklicna izobrazba.

ISCED področje Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

ISCED podpodročje Frizerske in druge lepotilne storitve

Raven kvalifikacije SOK 5
EOK 4

Vir: www.nok.si.
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Učni izidi

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:
• samostojno načrtovati in organizirati lastno delo in delo drugih skladno z delovnimi standardi  

v aromaterapiji,
• zagotavljati kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju skladno z delovnimi standardi  

kakovosti v aromaterapiji,
• odgovorno in ekonomično uporabljati aromaterapevtske pripravke in material, pripomočke, energijo 

in čas pri izvajanju aromaterapije,
• odgovorno vzdrževati osebno higieno in urejenost ter higieno delovnega okolja skladno s standardi  

in predpisi ter zagotavljati izpolnjevanje predpisov vezanih na varnost in zdravje pri delu ter okolje,
• spodbujati prodajo aromaterapevtskih storitev ob upoštevanju načel dobrega prodajalca,
• pri svojem delu samostojno komunicirati s sodelavci, strokovnjaki in poslovnimi partnerji z uporabo 

sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije,
• samostojno voditi razgovor s stranko glede izbire in poteka aromaterapije z uporabo strokovne 

terminologije in upoštevanjem načel uspešne komunikacije,
• samostojno izdelati načrt aromaterapije in pripraviti stranko na aromaterapijo skladno s strokovnimi 

načeli dela v aromaterapiji ob upoštevanju strankinih želja in potreb,
• samostojno izvajati aromaterapijo ob upoštevanju strokovnih načel aromaterapije in kodeksa poklicne 

etike aromaterapevtov,
• samostojno svetovati stranki o pravilni uporabi aromaterapije skladno s strokovnimi načeli 

aromaterapije in kodeksom poklicne etike aromaterapevtov.

Izvajalci kvalifikacije:
Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki 
nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. Izvajalci postopkov so lahko: poklicne 
šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih,  
gospodarske zbornice.

Izvajalec/izvajalka body piercinga
Tabela 18: Osnovni podatki o poklicni kvalifikaciji Izvajalec/izvajalka body piercinga

Ime kvalifikacije Izvajalec/izvajalka body piercinga
Tip kvalifikacije Nacionalna poklicna kvalifikacija

Vrsta kvalifikacije Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Najmanj srednja poklicna izobrazba katerekoli smeri.

ISCED področje Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

ISCED podpodročje Frizerske in druge lepotilne storitve

Raven kvalifikacije SOK 5
EOK 4

Vir: www.nok.si.

Učni izidi

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:
• načrtovati in organizirati lastno delo ter po potrebi delo drugih,
• pripraviti delovni prostor, opremo in pripomočke skladno s predpisanimi sanitarno  

zdravstvenimi pogoji,
• pripraviti sebe ter stranko na izvajanje body piercinga,
• svetovati stranki glede izbire telesnega nakita in izvesti storitev body piercinga skladno s strokovnimi 

načeli, upoštevajoč strankine želje in varovati njeno zasebnost,
• samostojno usmerjeno voditi razgovor s stranko glede njenega zdravstvenega stanja in trenutnega 

počutja, svetovati glede ustrezne izbire telesnega nakita in izbire mesta prebadanja, obrazložiti potek 
postopka body piercinga in njegovih morebitnih posledic,

• svetovati glede nadaljnje nege in vzdrževanja prebodenega mesta na telesu in telesnega nakita,
• odgovorno vzdrževati osebno higieno in urejenost ter higieno delovnega okolja skladno s sanitarno-

zdravstvenimi pogoji in predpisi ter zagotavljati izpolnjevanje predpisov, vezanih na varnost in zdravje 
pri delu ter varovanje okolja,
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• zagotavljati kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju skladno z uveljavljenimi standardi kakovosti 
dela na področju body piercinga,

• odgovorno, ekonomično in strokovno uporabljati materiale, pripomočke, energijo in čas pri izvajanju 
body piercinga,

• prepoznati morebitna tveganja za izvedbo body piercinga in ravnati skladno s svojimi pristojnostmi,
• pri svojem delu samostojno komunicirati s strankami, sodelavci, strokovnjaki in poslovnimi partnerji  

z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije in pri tem upoštevati poslovno etiko.

Izvajalci kvalifikacije:
Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki 
nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. Izvajalci postopkov so lahko: poklicne 
šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih,  
gospodarske zbornice.

Maser/maserka
Tabela 19: Osnovni podatki o poklicni kvalifikaciji Maser/maserka

Ime kvalifikacije Maser/maserka
Tip kvalifikacije Nacionalna poklicna kvalifikacija

Vrsta kvalifikacije Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Najmanj izobrazba na ravni SOK 4 katerekoli smeri.

ISCED področje Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

ISCED podpodročje Frizerske in druge lepotilne storitve

Raven kvalifikacije SOK 5 
EOK 4

Vir: www.nok.si

Učni izidi

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:
• načrtovati in organizirati lastno delo,
• pripraviti delovni prostor, izdelke za masažo, pripomočke, ki jih uporablja pri izvedbi storitve masaže 

skladno s predpisanimi sanitarno-zdravstvenimi pogoji,
• ugotavljati strankine želje/potrebe in ji svetovati o izbiri in izvedbi masaže,
• pripraviti sebe ter stranko na storitev masaže, 
• obvladati tehnike klasične masaže: glajenje, gnetenje, udarjanje, tresenje, utiranje, stiskanje in jih 

izvajati pri masaži telesa,
• izvajati sprostilno, stimulativno, regenerativno in negovalno masažo,
• izvajati delne masaže in masaže celega telesa,
• naročati in shranjevati material, izdelovati predračune in izračune storitev,
• poslovno komunicirati, uporabljati strokovno terminologijo, uporabljati podjetniška znanja in 

spretnosti,
• zagotavljati kakovost storitve in pri tem upoštevati načela racionalne rabe energije, časa in materiala,
• skrbeti za lastno varnost, varnost stranke ter varovati zdravje in okolje.

Izvajalci kvalifikacije:
Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki 
nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. Izvajalci postopkov so lahko: poklicne 
šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih,  
gospodarske zbornice.
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Masker/maskerka
Tabela 20: Osnovni podatki o poklicni kvalifikaciji Masker/maskerka

Ime kvalifikacije Masker/maskerka

Tip kvalifikacije Nacionalna poklicna kvalifikacija

Vrsta kvalifikacije Poklicna kvalifikacija

Vstopni pogoji

•   najmanj izobrazba na ravni SOK 4 s področja frizerstva in najmanj 2 leti praktičnih izkušenj na področju frizerstva, ličenja ali maskiranja  
(kar kandidati dokazujejo s pogodbami o zaposlitvi ali drugimi pogodbami o delu, referenčnimi pismi o sodelovanju na projektih s področja 
frizerstva/ličenja/maskiranja)

ali
• najmanj izobrazba na ravni SOK 5 katerekoli smeri in najmanj 3 leta praktičnih izkušenj na področju frizerstva, ličenja ali maskiranja (kar 

kandidati dokazujejo s pogodbami o zaposlitvi ali drugimi pogodbami o delu, referenčnimi pismi o sodelovanju na projektih s področja 
frizerstva/ličenja/maskiranja)

ISCED področje Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

ISCED podpodročje Frizerske in druge lepotilne storitve

Raven kvalifikacije SOK 5
EOK 4

Vir: www.nok.si.

Učni izidi

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:
• načrtovati in organizirati lastno delo ter delo sodelavcev,
• pripraviti delovni prostor, kozmetične izdelke, pripomočke ter aparature skladno s predpisanimi 

sanitarno-zdravstvenimi pogoji,
• pripraviti sebe ter stranko na storitev maskiranja,
• ugotavljati strankine želje/potrebe in ji svetovati o izbiri in izvedbi storitve maskiranja,
• izvajati temeljno oblikovanje frizure, oblikovati brado in zalizce ter uporabljati osnovne lasničarske 

izdelke, 
• izvajati temeljno oblikovanje maske ter ličiti in poslikati obraz in telo, 
• izvajati namensko maskiranje in osnovne tehnike maskiranja za dosego posebnih učinkov (efektov),
• izvajati poslikavo obraza in telesa,
• naročati in shranjevati material, izdelovati predračune in izračune storitev,
• poslovno komunicirati, uporabljati strokovno terminologijo, uporabljati podjetniška znanja in spretnosti 

ter delovati v timu,
• zagotavljati kakovost storitve in pri tem upoštevati načela racionalne rabe energije, časa in materiala,
• skrbeti za lastno varnost, varnost stranke ter varovati zdravje in okolje.

Izvajalci kvalifikacije:
Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki 
nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. Izvajalci postopkov so lahko: poklicne 
šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih,  
gospodarske zbornice.

Pediker/pedikerka
Tabela 21: Osnovni podatki o poklicni kvalifikaciji Pediker/pedikerka

Ime kvalifikacije Pediker/pedikerka

Tip kvalifikacije Nacionalna poklicna kvalifikacija

Vrsta kvalifikacije Poklicna kvalifikacija

Vstopni pogoji Znanja anatomije in fiziologije, varovanje zdravja, znanja o koži in kožnih boleznih, ki so določena v verificiranih srednješolskih strokovnih  
(najmanj SOK 5) ali študijskih programih (najmanj SOK 6) na področju zdravstva ali zobozdravstva ali kozmetike ali farmacije.

ISCED področje Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

ISCED podpodročje Frizerske in druge lepotilne storitve

Raven kvalifikacije SOK 5
EOK 4

Vir: www.nok.si.
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Učni izidi

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:
• načrtovati in organizirati lastno delo ter delo sodelavcev,
• pripraviti delovni prostor, izbirati in uporabljati kozmetične izdelke, pripomočke ter aparate skladno  

s predpisanimi sanitarno-zdravstvenimi pogoji,
• pripraviti sebe in stranko na storitev pedikure,
• ugotavljati strankine želje/potrebe, izvajati preglede nohtov in nog ter na podlagi ugotovitev svetovati 

o izbiri in izvedbi postopka pedikure,
• izvajati temeljne in specialne nege nog in naravnih nohtov,
• izvajati modeliranje nohtov ter lakiranje in poslikavo nohtov na nogah,
• oskrbeti in sanirati različna stanja kože in pojavov na koži in nohtih na nogah z neinvazivnimi postopki,
• svetovati strankam pri izbiri in uporabi izdelkov in pripomočkov za pedikuro,
• naročati in shranjevati material, izdelovati predračune in izračune storitev,
• poslovno komunicirati, uporabljati strokovno terminologijo, uporabljati podjetniška znanja in spretnosti 

ter delovati v timu,
• voditi strokovni tim, sodelovati v njem ter spremljati in nadzorovati delo sodelavcev v skladu s 

sprejetimi internimi akti podjetja, delovnopravno zakonodajo in kolektivnimi pogodbami  
(podjetniške kolektivne pogodbe, kolektivna pogodba dejavnosti),

• zagotavljati kakovost storitve in pri tem upoštevati načela racionalne rabe energije, časa in materiala,
• skrbeti za lastno varnost, varnost stranke ter varovati zdravje in okolje.

Izvajalci kvalifikacije:
Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki 
nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. Izvajalci postopkov so lahko: poklicne 
šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih,  
gospodarske zbornice.

Tetover/tetoverka
Tabela 22: Osnovni podatki o poklicni kvalifikaciji Tetover/tetoverka

Ime kvalifikacije Tetover/tetoverka

Tip kvalifikacije Nacionalna poklicna kvalifikacija

Vrsta kvalifikacije Poklicna kvalifikacija

Vstopni pogoji Najmanj srednja poklicna izobrazba katerekoli smeri.

ISCED področje Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

ISCED podpodročje Frizerske in druge lepotilne storitve

Raven kvalifikacije SOK 5
EOK 4

Vir: www.nok.si.

Učni izidi

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:
• načrtovati in organizirati lastno delo ter po potrebi delo drugih,
• pripraviti delovni prostor, opremo in pripomočke skladno s predpisanimi sanitarno-zdravstvenimi 

pogoji,
• pripraviti sebe ter stranko na izvajanje tetoviranja,
• samostojno izdelati motiv tatuja in izvesti tetoviranje skladno s strokovnimi načeli dela na področju 

tetoviranja, upoštevajoč strankine želje ter varovati njeno zasebnost,
• samostojno usmerjeno voditi razgovor s stranko o njenem zdravstvenem stanju, trenutnem počutju, 

izbiri motiva tatuja, poteku tetoviranja in njegovih posledic ter izbire mesta tetoviranja,
• svetovati stranki o nadaljnji negi tatuja in tetoviranega mesta,
• odgovorno vzdrževati osebno higieno in urejenost ter higieno delovnega okolja skladno s sanitarno-

zdravstvenimi pogoji in predpisi ter zagotavljati izpolnjevanje predpisov, vezanih na varnost in zdravje 
pri delu ter varovanja okolja,

• zagotavljati kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju skladno z uveljavljenimi standardi kakovosti 
dela na področju tetoviranja ter pri tem uporabljati podjetniška znanja in spretnosti,

• odgovorno in ekonomično uporabljati materiale, pripomočke, energijo in čas pri izvajanju tetoviranja,
• prepoznati morebitna tveganja za izvedbo tetoviranja in ravnati skladno s svojimi pristojnostmi
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• pri svojem delu samostojno komunicirati s strankami, sodelavci, strokovnjaki in poslovnimi partnerji  
z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije in pri tem upoštevati poslovno etiko.

Izvajalci kvalifikacije:
Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki 
nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. Izvajalci postopkov so lahko: poklicne 
šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih,  
gospodarske zbornice.

Frizerski mojster/frizerska mojstrica
Tabela 23: Osnovni podatki o srednji strokovni izobrazbi Frizerski mojster/frizerska mojstrica

Ime kvalifikacije Frizerski mojster/frizerska mojstrica

Tip kvalifikacije Mojster

Vrsta kvalifikacije Izobrazba

Vrsta izobraževanja Srednje strokovno izobraževanje

Vstopni pogoji

Izpolnjevanje enega izmed naslednjih pogojev:

kandidat je pridobil srednjo poklicno izobrazbo (katerekoli smeri) in ima vsaj tri leta izkušenj s strokovnega področja,

kandidat je pridobil srednjo strokovno izobrazbo (katerekoli smeri) in ima vsaj dve leti izkušenj s strokovnega področja,

kandidat je pridobil višjo ali visoko strokovno izobrazbo (katerekoli smeri) in ima vsaj eno leto izkušenj s strokovnega področja.

ISCED področje Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

ISCED podpodročje Frizerske in druge lepotilne storitve

Raven kvalifikacije SOK 5
EOK 4

Vir: www.nok.si.

Učni izidi

Imetnik/imetnica mojstrskega naziva je zmožen/zmožna:
• načrtovati, pripraviti in kontrolirati lastno delo skladno s standardi dela v frizerskem salonu  

in pravili stroke,
• strokovno svetovati stranki glede frizerskih storitev skladno z njenimi željami in značilnostmi  

ob upoštevanju pravil stroke in sodobnih trendov v frizerstvu ter načel uspešne komunikacije,
• strokovno oblikovati pričeske in brado ter izvajati barvanje las glede na dogovor s stranko ob 

upoštevanju pravil stroke ter sodobnih trendov v frizerstvu,
• negovati lase in lasišče ob upoštevanju potreb stranke in pravil stroke,
• oblikovati, uporabljati in negovati lasničarske izdelke,
• izvajati različne tehnike in vrste ličenja ter izdelovati maske skladno s pravili stroke,
• izvajati manikiro skladno s pravili stroke,
• pri izvajanju frizerskih storitev odgovorno in ekonomično uporabljati naprave, energijo  

in čas ter vzdrževati osebno higieno in higieno delovnega prostora,
• samostojno organizirati in voditi sodelavce v frizerskem salonu ob upoštevanju predpisov s področja 

delovnopravne zakonodaje, pravil timskega dela in veščin vodenja,
• komunicirati s sodelavci in poslovnimi partnerji ob upoštevanju načel uspešne komunikacije in 

poslovnega bontona z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije in osnovnega 
strokovnega besedišča v slovenskem in dveh tujih jezikih,

• celovito in odgovorno voditi in spremljati izvajanje predpisov in standardov glede varnosti in zdravja 
pri delu ter okoljevarstvenih načel v frizerskem salonu,

• nadzorovati procese dela v svoji poslovni enoti za doseganje standardov kakovosti in izvajati ukrepe 
za izboljševanje kakovosti skladno s standardi kakovosti in strategijo frizerskega salona,

• zagotavljati rentabilnost poslovanja frizerskega salona v sodelovanju z drugimi službami ob 
upoštevanju zakonitosti poslovnega okolja in predpisov s finančno-ekonomskega področja,

• načrtovati in izvajati praktično izobraževanje dijakov in uvajanje novih sodelavcev v frizerskem  
salonu (vsebinsko, metodično, didaktično in tehnično).

Izvajalec kvalifikacije:
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
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Mojster/mojstrica kozmetične nege
Tabela 24: Osnovni podatki o srednji strokovni izobrazbi Mojster/mojstrica kozmetične nege

Ime kvalifikacije Mojster/mojstrica kozmetične nege

Tip kvalifikacije Mojster

Vrsta kvalifikacije Izobrazba

Vrsta izobraževanja Srednje strokovno izobraževanje

Vstopni pogoji

Izpolnjevanje enega izmed naslednjih pogojev:

• kandidat je pridobil srednjo poklicno izobrazbo (katerekoli smeri) in ima vsaj tri leta izkušenj s strokovnega področja,

• kandidat je pridobil srednjo strokovno izobrazbo (katerekoli smeri) in ima vsaj dve leti izkušenj s strokovnega področja,

• kandidat je pridobil višjo ali visoko strokovno izobrazbo (katerekoli smeri) in ima vsaj eno leto izkušenj s strokovnega področja.

ISCED področje Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

ISCED podpodročje Frizerske in druge lepotilne storitve

Raven kvalifikacije SOK 5
EOK 4

Vir: www.nok.si.

Učni izidi

Imetnik/imetnica mojstrskega naziva je zmožen/zmožna:
• organizira in vodi delovni proces,
• kontrolira kakovost storitev,
• pripravlja predloge razvojnih in finančnih programov,
• skrbi za racionalno in ekonomično poslovanje (kadri, normativi in kalkulacija storitev),
• izdela predloge za nagrajevanje sodelavcev ter skrbi za pozitivno delovno klimo,
• skrbi za vzdrževanje socialne varnosti sodelavcev ter njihovo strokovno in osebnostno rast,
• skrbi za varno delo in nadzoruje izvajanje predpisov iz varstva pri delu,
• skrbi za izvajanje sanitarno higienskih in tehničnih predpisov,
• izvaja praktično izobraževanje učencev na delovni praksi,
• uvaja nove sodelavce v delo,
• omogoča stalno strokovno usposabljanje strokovnih sodelavcev,
• na mojstrski ravni izvaja najzahtevnejše postopke za kozmetično nego obraza in telesa,
• izvaja trajno odstranjevanje dlak (epilacijo),
• nanaša obstojno ličilo (permanentni make-up),
• izvaja profesionalne postopke ličenja za različne priložnosti,
• izvaja masaže s klasično tehniko limfne drenaže in alternativnimi masažnimi tehnikami ter refleksno 

masažo stopal,
• izvaja zahtevno pedikuro z odstranjevanjem kurjih očes in otiščancev, nego vraščenih nohtov ter 

izdeluje in namešča korekcijske pripomočke,
• izvaja manikiro, namešča in oblikuje umetne nohte,
• nadzoruje in svetuje uporabo drugih kozmetičnih storitev za nego telesa (npr. solarij, turška  

in finska savna...),
• se seznanja z novostmi in razvojem v stroki iz slovenske in tuje strokovne literature.

Izvajalec kvalifikacije:
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
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Kozmetični tehnik/kozmetična tehnica
Tabela 25: Osnovni podatki o srednji strokovni izobrazbi Kozmetični tehnik/kozmetična tehnica

Ime kvalifikacije Kozmetični tehnik/kozmetična tehnica

Tip kvalifikacije Srednja strokovna izobrazba

Vrsta kvalifikacije Izobrazba 

Vrsta izobraževanja Srednje strokovno izobraževanje

Trajanje izobraževanja 4 leta

Kreditne točke 240 kreditnih točk

Vstopni pogoji Osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba.

ISCED področje Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

ISCED podpodročje Frizerske in druge lepotilne storitve

Raven kvalifikacije SOK 5
EOK 4 

 
Vir: www.nok.si.

Učni izidi

Imetnik/imetnica spričevala je zmožen/zmožna:
• priprave stranke, delovnega prostora, kozmetičnih aparatur in izdelkov za nego obraza in telesa, 

manikiro, pedikuro, ličenje in klasično ročno masažo ter strokovne izvedbe navedenih storitev,
• svetovanja pri reševanju estetsko kozmetičnih problemov, pri izbiri, pravilni uporabi in shranjevanju 

kozmetičnih izdelkov,
• ugotavljanja stabilnosti kozmetičnih izdelkov in poznavanja osnovnih postopkov kontrole kozmetičnih 

izdelkov, zakonodaje s področja kozmetičnih izdelkov, predpisov o varnosti in zdravju ter varovanju 
okolja,

• izdelovanja osnovnih tehnoloških oblik in poznavanja zahtevnejših sodobnih oblik kozmetičnih 
izdelkov za nego obraza, telesa, manikiro, pedikuro, ličenje in masažo,

• izbire ustreznih aparatur za kozmetično nego, njihove pravilne uporabe in vzdrževanja,
• izvajanja zaščitnih ukrepov za varno delo v kozmetični stroki,
• aktivne skrbi za lastno zdravje, zdravje strank in izvajanja aktivnosti za promocijo zdravega načina 

življenja v vseh življenjskih obdobjih,
• pozitivnega odnosa do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja in do racionalne 

rabe energije in materialov,
• sodelovanja v skupini ter pisnega in ustnega sporazumevanja s sodelavci, strokovnjaki in strankami ob 

uporabi temeljne strokovne terminologije,
• uporabe sodobne informacijske tehnologije, dela z viri, s podatki in z gradivi,
• razumevanja vloge podjetništva, spoznavanja podjetniškega procesa, finančnega poslovanja in 

poslovnega načrta.

Izbirno:
• svetovanja strankam pri izbiri in uporabi izdelkov in pripomočkov za ličenje, izvedbe individualnih, 

namenskih in specialnih make-upov ter poslikav obraza in telesa,
• svetovanja strankam pri izbiri in uporabi izdelkov in pripomočkov za manikiro, izvajanja osnovne in 

specialne kozmetične nege rok in nohtov, lakiranja, poslikave in modeliranja nohtov ter zaščite kože  
in nohtov po kozmetični negi,

• svetovanja strankam o negi nog in uporabi izdelkov in pripomočkov za pedikuro ter izvajanja pedikure 
glede na potrebe stranke ob upoštevanju higienskih standardov,

• svetovanja strankam pri izbiri tehnik masaže, masažnih pripomočkov in izdelkov ter izvajanja masaže z 
uporabo različnih tehnik telesne masaže.

Imetnik spričevala ključna poklicna znanja in zmožnosti nadgradi tudi s ključnimi splošnimi znanji v 
skladu z nacionalnimi standardi.

Izvajalci kvalifikacije:
Srednje poklicne, strokovne in tehniške šole ter ljudske univerze.
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Kozmetični tehnik SI/kozmetična tehnica SI
Tabela 26: Osnovni podatki o srednji strokovni izobrazbi Kozmetični tehnik SI/kozmetična tehnica SI

Ime kvalifikacije Kozmetični tehnik SI/kozmetična tehnica SI

Tip kvalifikacije Srednja strokovna izobrazba

Vrsta kvalifikacije Izobrazba

Vrsta izobraževanja Srednje strokovno izobraževanje

Trajanje izobraževanja 4 leta

Kreditne točke 253 kreditnih točk

Vstopni pogoji

Osnovnošolska izobrazba ali

nižja poklicna izobrazba ali

enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

ISCED področje Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

ISCED podpodročje Frizerske in druge lepotilne storitve

Raven kvalifikacije SOK 5
EOK 4 

 
Vir: www.nok.si..

Učni izidi

Imetnik/imetnica spričevala je zmožen/zmožna:
• priprave stranke, delovnega prostora, kozmetičnih aparatur in izdelkov za nego obraza in telesa, 

manikiro, pedikuro, ličenje in klasično ročno masažo ter strokovne izvedbe navedenih storitev,
• svetovanja pri reševanju estetsko kozmetičnih problemov, pri izbiri, pravilni uporabi in shranjevanju 

kozmetičnih izdelkov,
• ugotavljanja stabilnosti kozmetičnih izdelkov in poznavanja osnovnih postopkov kontrole kozmetičnih 

izdelkov, zakonodaje s področja kozmetičnih izdelkov, predpisov o varnosti in zdravju ter varovanju 
okolja,

• izdelovanja osnovnih tehnoloških oblik in poznavanja zahtevnejših sodobnih oblik kozmetičnih 
izdelkov za nego obraza, telesa, manikiro, pedikuro, ličenje in masažo, 

• izbire ustreznih aparatur za kozmetično nego, njihove pravilne uporabe in vzdrževanja, 
• izvajanja zaščitnih ukrepov za varno delo v kozmetični stroki, 
• aktivne skrbi za lastno zdravje, zdravje strank in izvajanja aktivnosti za promocijo zdravega načina 

življenja v vseh življenjskih obdobjih, 
• pozitivnega odnosa do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja in do racionalne 

rabe energije in materialov, 
• sodelovanja v skupini ter pisnega in ustnega sporazumevanja s sodelavci, strokovnjaki in strankami  

ob uporabi temeljne strokovne terminologije, 
• uporabe sodobne informacijske tehnologije, dela z viri, s podatki in z gradivi, 
• razumevanja vloge podjetništva, spoznavanja podjetniškega procesa, finančnega poslovanja in 

poslovnega načrta.

Izbirno: 
• svetovanja strankam pri izbiri in uporabi izdelkov in pripomočkov za ličenje, izvedbe individualnih, 

namenskih in specialnih make-upov ter poslikav obraza in telesa, 
• svetovanja strankam pri izbiri in uporabi izdelkov in pripomočkov za manikiro, izvajanja osnovne in 

specialne kozmetične nege rok in nohtov, lakiranja, poslikave in modeliranja nohtov ter zaščite kože  
in nohtov po kozmetični negi, 

• svetovanja strankam o negi nog in uporabi izdelkov in pripomočkov za pedikuro ter izvajanja pedikure 
glede na potrebe stranke ob upoštevanju higienskih standardov, 

• svetovanja strankam pri izbiri tehnik masaže, masažnih pripomočkov in izdelkov ter izvajanja masaže  
z uporabo različnih tehnik telesne masaže.

Program je prilagojen za izvajanje v slovenskem učnem jeziku na narodno mešanem območju  
v slovenski Istri in ima še naslednje posebne cilje:
• razvijanje sporazumevalne sposobnosti v italijanskem in slovenskem jeziku, 
• razvijanje vedenja o naravni, kulturni in zgodovinski dediščini italijanske narodne skupnosti ter njenega 

matičnega naroda, 
• vzgoja za spoštovanje in razumevanje narodne in kulturne drugačnosti ter za sodelovanje med 

pripadniki slovenskega naroda in italijanske narodne skupnosti. Imetnik spričevala ključna poklicna 
znanja in zmožnosti nadgradi tudi s ključnimi splošnimi znanji v skladu z nacionalnimi standardi.
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Izvajalci kvalifikacije:
Srednje poklicne, strokovne in tehniške šole ter ljudske univerze.

SOK 6 – EOK 5

Oblikovalec maske/oblikovalka maske
Tabela 27: Osnovni podatki o poklicni kvalifikaciji Oblikovalec maske/oblikovalka maske

Ime kvalifikacije Oblikovalec maske/oblikovalka maske

Tip kvalifikacije Nacionalna poklicna kvalifikacija

Vrsta kvalifikacije Poklicna kvalifikacija

Vstopni pogoji

• Najmanj izobrazba na ravni SOK 4 s področja frizerstva in najmanj 3 leta praktičnih izkušenj na področju maskiranja (kar kandidati dokazujejo  
s pogodbami o zaposlitvi ali drugimi pogodbami o delu, referenčnimi pismi o delu na projektih s področja maskiranja)

ali
• najmanj izobrazba na ravni SOK 5 katerekoli smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju maskiranja (kar kandidati dokazujejo  

s pogodbami o zaposlitvi ali drugimi pogodbami o delu, referenčnimi pismi o delu na projektih s področja maskiranja).

ISCED področje Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

ISCED podpodročje Frizerske in druge lepotilne storitve
 
Vir: www.nok.si..

Učni izidi

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:
• načrtovati in organizirati lastno delo ter voditi maskerski tim ali sodelovati v njem,
• pripraviti delovni prostor, kozmetične izdelke, pripomočke, materiale ter aparature skladno  

s predpisanimi sanitarno-zdravstvenimi pogoji,
• pripraviti sebe ter stranko na storitev oblikovanja maske,
• zagotavljati kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi stroke,
• izdelati masko/izvajati ličenje za potrebe televizije, filma in gledališča: dnevni, večerni, stilni in modni,
• načrtovati in izvajati specialno oblikovanje frizur za potrebe televizije, filma in gledališča,
• načrtovati in izvajati oblikovanje stilnih frizur na naravnih laseh in lasničarskih izdelkih za potrebe 

televizije, filma in gledališča,
• načrtovati in izpeljati pomladitev ali postaranje obraza in ostalih delov telesa za potrebe televizije, 

filma in gledališča,
• načrtovati in izdelati posebne učinke (efekte) za potrebe televizije, filma in gledališča,
• načrtovati in izdelati odlitke obraza in posameznih delov obraza in telesa,
• načrtovati in oblikovati zahtevne karakterne in fantazijske maske za potrebe televizije, filma in 

gledališča,
• izvajati poslikavo obraza in telesa,
• naročati in shranjevati material, izdelovati predračune in izračune storitev,
• poslovno komunicirati, uporabljati strokovno terminologijo, uporabljati podjetniška znanja in spretnosti 

ter delovati v timu,
• zagotavljati kakovost storitve in pri tem upoštevati načela racionalne rabe energije, časa in materiala,
• skrbeti za lastno varnost, varnost stranke ter varovati zdravje in okolje.

Izvajalci kvalifikacije:
Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki 
nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. Izvajalci postopkov so lahko: poklicne šole, 
podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih,  
gospodarske zbornice.
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Višji kozmetik/višja kozmetičarka
Tabela 28: Osnovni podatki o višji strokovni izobrazbi Višji kozmetik/višja kozmetičarka

Ime kvalifikacije Višji kozmetik/višja kozmetičarka

Tip kvalifikacije Višja strokovna izobrazba

Vrsta kvalifikacije Izobrazba

Vrsta izobraževanja Višje strokovno izobraževanje

Trajanje izobraževanja 2 leti

Kreditne točke 120 kreditnih točk

Vstopni pogoji

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:
• je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
• ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih 

predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

ISCED področje Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

ISCED podpodročje Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

Raven kvalifikacije
• SOK 6
• EOK 5
• Kratki cikel 

 
Vir: www.nok.si..

Učni izidi

Študent/-ka je zmožen/zmožna:

Generične kompetence:
• komunikacije in uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije za učinkovito podporo delu  

in upravljanju dokumentacije in informacij,
• komuniciranja s sodelavci, strokovnjaki in strankami,
• uporabe slovenskega in tujega jezika za učinkovito in jasno ustno ter pisno sporazumevanje  

z vsemi uporabniki v svojem delovnem okolju,
• sodelovanja v strokovnem timu,
• delovanja v duhu zdravega načina življenja,
• varovanja zdravja in okolja,
• razumevanja različnosti kultur,
• analitičnega in ustvarjalnega razmišljanja za samostojno odločanje ter reševanje kozmetičnih 

problemov s prožno uporabo znanj v praksi,
• samoiniciativnosti in izražanja novih idej, prilagodljivosti novim situacijam, iniciativnega delovanja  

ter usmerjanja v samoevalviranje in nenehnega izboljševanja svojega dela,
• postavljanja lastnih ciljev, načrtovanja in spremljanja lastnega dela ter dela drugih in sodelovanja  

v timu,
• prevzemanja odgovornosti za kakovost in uspešnost opravljenega dela ter prenašanja znanja,
• razvijati podjetne lastnosti, spretnosti in vedenja,
• načrtovanja kadrov, skrbeti za izobraževanje in usposabljanje kadrov ter načrtovanja in organizacije 

internega izobraževanja in usposabljanja,
• racionalne rabe energije, materiala in časa,
• etičnega ravnanja,
• prevzemanja odgovornosti za samoučenje in za vseživljenjsko učenje na podlagi kritične in etične 

samorefleksije lastnega mišljenja in ravnanja.

Poklicno specifične kompetence:
• prepoznavanja in razumevanja kozmetičnih problemov,
• samostojnega načrtovanja in izvajanja kozmetične nege kože oz. spremenjenih stanj kože,
• spremljanja razvojnih trendov na področju kozmetike in zdravega načina življenja,
• načrtovanja in izvajanja svetovalnih storitev v kozmetični dejavnosti,
• svetovanja za zdrav način življenja in dobro počutje, s poudarkom na področjih zdrave prehrane, 

telesne in duševne aktivnosti ter osebne sprostitve,
• izvajanja projektnega dela na področjih kozmetične dejavnosti in zdravega načina življenja,
• trženja kozmetičnih izdelkov,
• izvajanja nadzora nad delom v strokovnem timu in organizacija dela za področje kozmetične nege in 

zdravega načina življenja,
• izvajanja in vključevanja v formalne in neformalne oblike usposabljanja in izpopolnjevanja,
• zagotavljanja kakovosti delovnih procesov v kozmetični dejavnosti,
• uporabe zahtevnejših aktualnih naprav v kozmetiki,
• uporabe aromaterapije v kozmetiki,

48



• izvajanja specialnih tehnik pedikure, manikire in ličenja,
• izvajanja različnih masažnih tehnik in alternativnih oblik masaže.

Izvajalci kvalifikacije:
Višje strokovne šole.

SOK 7 – EOK 6

Diplomirani kozmetik (vs)/diplomirana kozmetičarka (vs)
Tabela 29: Osnovni podatki o visokošolski strokovni izobrazbi Diplomirani kozmetik (vs)/diplomirana kozmetičarka (vs)

Ime kvalifikacije Diplomirani kozmetik (vs)/diplomirana kozmetičarka (vs)

Tip kvalifikacije Diploma prve stopnje

Vrsta kvalifikacije Izobrazba

Vrsta izobraževanja Visokošolsko strokovno izobraževanje 

Trajanje izobraževanja 3 leta

Kreditne točke 180 kreditnih točk

Vstopni pogoji
Matura ali
poklicna matura ali
zaključni izpit (pred 1. junijem 1995) po kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

ISCED področje Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

ISCED podpodročje Frizerske in druge lepotilne storitve

Raven kvalifikacije

SOK 6

EOK 5

Diploma prve stopnje
 
Vir: www.nok.si..

Učni izidi

Študent/-ka je zmožen/zmožna:

(splošne kompetence)
• poznavanja in razumevanja osnovnih konceptov in metod,
• poznavanja novosti na področju študija,
• kritične analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic,
• poznavanja raziskovalnih metod, postopkov in procesov,
• zbiranja in interpretiranja podatkov, razvoja kritične in samokritične presoje,
• uporabe znanja v praksi in reševanja problemov,
• razvoja komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju,
• kooperativnosti, dela v skupini (in v mednarodnem okolju),
• etične refleksije in zavezanosti profesionalni etiki, 

(predmetno specifične kompetence)
• izvajanja pravilnih postopkov kozmetične nege ter individualnega svetovanja,
• poznavanja vplivov starosti, spola, prehrane in okolja na delovanje posameznih kozmetičnih učinkovin, 

preparatov in postopkov,
• poznavanja posameznih oblik in postopkov priprave kozmetičnih izdelkov glede na sestavo in 

vsebnost učinkovin, mehanizmov delovanja in njihovih učinkov na organizem (izboljšanje tonusa kože, 
delovanje žlez lojnic, preprečevanje alergij idr.),

• poznavanja odnosa med odmerkom in učinkom kozmetičnega izdelka,
• poznavanja fizioloških in terapevtskih učinkov različnih fizikalnih agensov na človeški organizem in 

njihove pravilne izbire, aplikacije in odmerjanja,
• poznavanja namena in terapevtskega učinka različnih tehnik klasične masaže, posebnih masažnih 

tehnik ter limfne drenaže in komplementarnih tehnik (aromaterapije, barvne terapije, refleksoterapije 
itd.); zmožen je njihovega pravilnega izvajanja,

• prepoznavanja motenj hranjenja ter problemov celulita ter ustreznega obravnavanja stranke,
• obvladanja znanja o temeljnih metodah in tehnikah v poslovnem komuniciranju, trženju in ekonomiki,
• ugotavljanja vpliva organizacije dela na kakovost in kvaliteto dela v kozmetičnem salonu, trgovinski 
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dejavnosti in v proizvodnji kozmetičnih preparatov in izdelkov,
• poznavanja holističnega pristopa za delo z ljudmi v estetsko-medicinski dejavnosti,
• opravljanja zdravstveno-vzgojnih nalog, vključno z razgovorom in svetovanjem,
• poznavanja varnosti in zdravja pri delu in zaščite okolja ter poznavanja zakonodaje in tehničnih 

predpisov na svojem delovnem področju,
• samoizobraževanja in zavedanja pomena permanentnega izobraževanja,
• obvladovanja pozitivne profesionalne identitete.

Izvajalci kvalifikacije:
Visoka šola za storitve Ljubljana, samostojni visokošolski zavod.

SOK 8 – EOK 7

Magister kozmetike/magistrica kozmetike
Tabela 30: Osnovni podatki o magistrskem izobraževanju Magister kozmetike/magistrica kozmetike

Ime kvalifikacije Magister kozmetike/magistrica kozmetike

Tip kvalifikacije Diploma druge stopnje

Vrsta kvalifikacije Izobrazba

Vrsta izobraževanja Magistrsko izobraževanje

Trajanje izobraževanja 2 leti

Kreditne točke 120 kreditnih točk

Vstopni pogoji

Končan visokošolski oz. univerzitetni študij s področja kozmetike, medicine, zdravstva, fizioterapije, naravoslovja, velnesa, športa ipd., če 
predmetnik predhodnega študija vsebuje znanja iz dermatovenerologije, anatomije, fiziologije in patofiziologije, kemije, kozmetologije, kozmetične 
nege in osnovnih masažnih tehnik najmanj v obsegu visokošolskega študijskega programa Kozmetika ali
če je kandidat opravil diferencialne izpite iz manjkajočih vsebin predhodnega študija; le-te določi Komisija za podiplomski študij, pri čemer kot 
izhodišče za določitev diferencialnih izpitov za vpis upošteva splošna in specifična strokovna znanja visokošolskega strokovnega študija kozmetike 
na VIST.

ISCED področje Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

ISCED podpodročje Frizerske in druge lepotilne storitve

Raven kvalifikacije

SOK 8

EOK 7

Druga stopnja 
Vir: www.nok.si..

Učni izidi

Študent/-ka je zmožen/zmožna:

(splošne kompetence)
• poglobljenega poznavanja in razumevanja visoko zahtevnih konceptov in metod na širšem  

strokovnem področju,
• uporabe znanstvenoraziskovalnih metod za reševanje širšega spektra problemov in ugotavljanja 

stanja in rezultatov,
• poznavanja stanja tehnike in novosti na področju študija,
• kritičnega mišljenja, analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic,
• aplikacije raziskovalnega dela, zbiranja in interpretiranja podatkov, kritične in samokritične presoje,
• uporabe znanja v praksi in reševanja problemov,

(predmetno specifične kompetence)
• obvladanja poglobljenih znanj iz izbranih poglavij anatomije, fiziologije, dermatologije, biofizike 

in fizike, kemije, kozmetologije, kozmetičnih postopkov za potrebe poglobljenega razumevanja in 
strokovno utemeljenega samostojnega dela ter dela v interdisciplinarnih timih,

• poglobljenega poznavanja funkcionalne anatomije in fiziologije, zlasti kože, krvnega, živčnega in 
limfnega obtoka ter lokomotornega aparata,

• poglobljenega poznavanja vplivov starosti, spola, prehrane, stresa in vplivov okolja na delovanje 
posameznih kozmetičnih učinkovin, preparatov in postopkov,

• obvladanja poglobljenih in specialnih znanj za identificiranje potreb ter načrtovanja, izvajanja in 
razvijanja visoko zahtevnih in specialnih postopkov kozmetične nege ter drugih kozmetičnih storitev 
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oz. storitev s področja kozmetike,
• vrednotenja učinkov postopkov in izdelkov ter dokumentiranja,
• inoviranja postopkov in sodelovanja pri razvoju in vrednotenju novih izdelkov in postopkov  

s področja kozmetike,
• poglobljenega poznavanja naravnih in sintetičnih snovi v kozmetiki ter najsodobnejših 

visokotehnoloških izdelkov in naprav v kozmetiki,
• pravilne in varne uporabe sodobnih in specialnih visoko zahtevnih metod, tehnik, postopkov  

in visokotehnoloških izdelkov in naprav v kozmetiki,
• sistemskega mišljenja in ravnanja – holističnega pristopa v razumevanju in reševanju kozmetičnih 

problemov,
• poznavanja hranil, principov zdrave prehrane ter pomena za kožo in telo oz. pomena za celovito 

kozmetično obravnavo,
• poznavanja in uporabe sprostitvenih tehnik kot dela celostnega pristopa h kozmetični negi,
• znanstvenoraziskovalnega dela na področju kozmetične dejavnosti za ustvarjanje novih znanj ter 

vrednotenja rezultatov,
• estetskih korekcij z ličenjem in maskiranjem,
• obvladanja znanj s področja varstva in zdravja pri delu. 

Izvajalec kvalifikacije:
Visoka šola za storitve Ljubljana, samostojni visokošolski zavod.

Delni študij kozmetike – moduli za izpopolnjevanje

Pri izvajanju visokošolskega študija kozmetike naj opozorimo še na možnost »delnega« študija oziroma 
možnost opravljanja posameznih modulov programa. 

Delni študij kozmetike – moduli za izpopolnjevanje na visokošolskem nivoju 1. stopnje v okviru koncepta 
vseživljenjskega učenja so pomembna novost za vse, ki se želijo izpopolnjevati v javno veljavnih 
programih. Moduli predstavljajo akreditirane samostojne dele visokošolskega študijskega programa 
Kozmetika, 1. st. skladno z Zakonom o visokem šolstvu (ZVŠ). Sestavljeni so iz predmetov enovitega 
triletnega študija tako, da tvorijo vsebinsko zaokrožene smiselne celote. Delni študijski program se 
zaključi s projektnim seminarjem. Študent, ki opravi obveznosti posameznega modula, pridobi javno 
veljavno listino z navedenimi pridobljenimi znanji oz. kompetencami ter ustreznim številom kreditnih 
točk (ECTS), ne pridobi pa stopnje izobrazbe ali poklica. Pridobljene kreditne točke je možno zbirati oz. 
dopolnjevati s točkami iz drugih modulov ali programov in tako postopoma priti do potrebnega števila 
točk za priznavanje diplome (zato je ta oblika študija znana tudi kot delni študiji). 

Moduli študijskega programa Kozmetika obsegajo 35 do 70 ECTS in so naslednji:
• Aromaterapija (54 ECTS)
• Manikira in pedikura (50 ECTS)
• Vizažistične tehnike in maskerstvo (56 ECTS)
• Podjetništvo v kozmetiki (21 ECTS)
• Refleksoterapija (30 ECTS)
• Masažne tehnike (55 ECTS)

2.3.  Vpis v izobraževalne in študijske programe na področju frizerstva 
in kozmetike

V tem poglavju predstavljamo izobraževanje na področju frizerstva in kozmetike, ki zajema prikaz 
izvajalcev izobraževanja, podatke o vpisu v izobraževalne programe ter regionalno razpršenost 
izobraževalcev.

2.3.1.  Izobraževalne institucije in programi izobraževanja
Spodnje tabele prikazujejo izobraževalne institucije (javne in zasebne šole ter fakultete) po  
programih izobraževanja (institucija je izobraževalni program izvajala vsaj eno šolsko leto v obdobju 
2014/15–2018/19)
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Tabela 31: Izobraževalne institucije srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja – redno izobraževanje

Šola Program

Srednja frizerska šola Ljubljana Frizer
Srednja šola za oblikovanje Maribor

Srednja tehniška šola Koper

Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko

Šolski center Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola

Šolski center Krško - Sevnica, Srednja šola Sevnica

Srednja šola Koper Frizer SI

Srednja šola Izola Kozmetični tehnik
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor

Srednja zdravstvena šola Celje

Srednja zdravstvena šola Murska Sobota

Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola

Srednja šola Izola Kozmetični tehnik SI

Vir: CEUVIZ, centralna evidenca udeležencev v izobraževanju, 2019 

Tabela 32: Izobraževalne institucije srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja – izobraževanje odraslih

Izobraževalna institucija Program 

B2 izobraževanje in informacijske storitve, d. o. o., Ljubljana Frizer

ERUDIO izobraževalni center

Ljudska univerza Nova Gorica

Srednja frizerska šola Ljubljana

Srednja šola za oblikovanje Maribor

Srednja tehniška šola Koper

Šolski center Celje

Šolski center Kranj

Šolski center Krško – Sevnica

DOBA EPIS, d. o. o. Kozmetični tehnik

Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana

Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina

Srednja šola Izola

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor

Srednja zdravstvena šola Celje

Srednja zdravstvena šola Murska Sobota

Šolski center Celje

Šolski center Novo mesto

Zavod AI – Akademija za kozmetična izobraževanja

Vir: CEUVIZ, centralna evidenca udeležencev v izobraževanju, 2019

Tabela 33: Izobraževalne institucije – izvajalke mojstrskih izpitov

Izobraževalna institucija Program 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Frizerski mojster

Mojster kozmetične nege

Vir: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, 2019 
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Slika 12: Regionalna razpršenost izobraževalcev srednjega poklicnega izobraževanja –  
program Frizer in Frizerski mojster 

Slika 13: Regionalna razpršenost izobraževalcev srednjega strokovnega izobraževanja –  
program Kozmetični tehnik in Mojster kozmetične nege

od min 1 do max 5 institucij 

gorenjska

goriška

posavska

primorsko- 

notranjska

podravska

pomurska

koroška

jugovzhodna 

Slovenija

obalno-kraška

osrednjeslovenska

savinjska

zasavska

od min 2 do max 5 institucij 

gorenjska

goriška

posavska

primorsko- 

notranjska

podravska

pomurska

koroška

jugovzhodna 

Slovenija

obalno-kraška

osrednjeslovenska

savinjska

zasavska
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Tabela 34: Izobraževalne institucije in programi izobraževanja višjega strokovnega izobraževanja na področju kozmetike

Izobraževalna institucija Program 

višje strokovne šole

                                                                                                                                    ŠC Novo mesto Kozmetika

zasebne višje strokovne šole

DOBA EPIS Maribor

KozmetikaERUDIO, Ljubljana

VSŠ za kozmetiko in velnes Ljubljana
 
Vir: CEUVIZ, centralna evidenca udeležencev v izobraževanju, 2020

Slika 14: Regionalna razpršenost izobraževalcev višjega strokovnega izobraževanja na področju kozmetike 

Tabela 35: Izobraževalne institucije in programi izobraževanja visokošolskega in magistrskega izobraževanja 

Zavod – naziv Štud. Program – naziv Vrsta študijskega programa

Visoka šola za storitve v Ljubljani
Kozmetika Visokošolski 

Kozmetika Magistrski 

Vir: CEUVIZ, centralna evidenca udeležencev v izobraževanju, 2020

V Sloveniji je v okviru formalnega izobraževanja na področju frizerstva možno pridobiti 
le izobrazbo na ravni srednjega poklicnega izobraževanja (raven SOK4 ). Formalnega 
izobraževanja na višjih ravneh (od vključno SOK 5 dalje, npr. srednji poklicno tehniški ravni – 
PTI) trenutno še ni. Potekajo pa že intenzivne razprave o možnostih nadgradnje  
obstoječega izobraževalnega programa na poklicni ravni.

od min 1 do max 2 

gorenjska

goriška

posavska
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Slika 15: Regionalna razpršenost izobraževalcev visokošolskega in univerzitetnega izobraževanja s področja kozmetike

2.3.2. Število vpisanih v izobraževalne programe
Spodnje tabele prikazujejo število vseh vpisanih po programih (v obdobju 2015/16–2019/20)

Tabela 36: Število vseh rednih dijakov v programih srednjega poklicnega izobraževanja – FRIZER

Program SŠ 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Frizer Srednja frizerska šola Ljubljana 455 471 463 450 462

Srednja šola za oblikovanje 
Maribor

287 280 280 297 296

Srednja tehniška šola Koper 83 76 38 16 69

Šolski center Celje, Srednja šola za 
storitvene dejavnosti in logistiko

238 230 230 235 233

Šolski center Kranj, Srednja 
ekonomska, storitvena in 
gradbena šola

110 124 132 120 116

Šolski center Krško – Sevnica, 
Srednja šola Sevnica

60 70 79 76 89

Frizer – skupaj 1233 1251 1222 1194 1265

Frizer SI Srednja tehniška šola Koper / / 28 50 69

Frizer SI – skupaj / / 28 50 69

REDNI DIJAKI - SKUPAJ 1233 1251 1250 1244 1334

Vir: CEUVIZ, centralna evidenca udeležencev v izobraževanju, 2019
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Tabela 37: Število vseh udeležencev izobraževanja odraslih v programih srednjega poklicnega izobraževanja –  
FRIZER (podatkov za šolsko leto 2019/20 še ni, ker se odrasli lahko vpisujejo skozi celo leto)

Naziv izvajalca izobraževanja 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

B2 izobraževanje in informacijske storitve, d. o. o. 49 62 64 67 46

ERUDIO izobraževalni center 10 5 2 6 12

Ljudska univerza Nova Gorica 32 35 35 28 27

Srednja frizerska šola Ljubljana 50 44 52 43 42

Srednja šola za oblikovanje Maribor 61 54 22 32 24

Srednja tehniška šola Koper 31 31 33 46 36

Šolski center Celje 35 30 27 23 20

Šolski center Kranj 26 19 8 14 14

Šolski center Krško – Sevnica 18 17 15 14 12

ODRASLI - SKUPAJ 312 297 258 273 233

Vir: CEUVIZ, centralna evidenca udeležencev v izobraževanju, 2019

Vir: CEUVIZ, centralna evidenca udeležencev v izobraževanju, 2019

Graf 1: Število vseh udeležencev srednjega poklicnega izobraževanja – program FRIZER
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Tabela 38: Število vseh rednih dijakov v programih srednjega strokovnega izobraževanja – KOZMETIKA

Program SŠ 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Kozmetični tehnik

Srednja šola Izola 114 107 77 56 29

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana 240 236 232 229 229

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor 137 116 120 121 119

Srednja zdravstvena šola Celje 239 245 237 234 241

Srednja zdravstvena šola Murska Sobota 110 106 108 111 112

Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena  
in kemijska šola

147 145 123 119 122

Kozmetični tehnik Skupaj 987 955 897 870 852

Kozmetični tehnik SI Srednja šola Izola 29 52 81

Kozmetični tehnik SI Skupaj 29 52 81

REDNI DIJAKI – SKUPAJ 987 655 926 925 933

Vir: CEUVIZ, centralna evidenca udeležencev v izobraževanju, 2019
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Tabela 39: Število vseh udeležencev izobraževanja odraslih v programih srednjega strokovnega izobraževanja – KOZMETIKA 
(podatkov za šolsko leto 2019/20 še ni, ker se odrasli lahko vpisujejo skozi celo leto)

LETO 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

DOBA EPIS, d. o. o. 22 17 8 3 11

Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana 35 32 29 34 35

Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina 11 20 26 15 14

Srednja šola Izola 22 24 23 11 8

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana 33 24 24 22 17

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor 47 42 47 47 44

Srednja zdravstvena šola Celje 40 46 55 49 43

Srednja zdravstvena šola Murska Sobota / 1 3 / / 

Šolski center Celje 30 30 23 28 22

Šolski center Novo mesto 34 39 36 32 28

Zavod AI – Akademija za kozmetična izobraževanja 54 49 32 80 58

ODRASLI – SKUPAJ 328 324 306 321 280

Vir: CEUVIZ, centralna evidenca udeležencev v izobraževanju, 2019
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Vir: CEUVIZ, centralna evidenca udeležencev v izobraževanju, 2019

Graf 2: Število vseh udeležencev v srednjem strokovnem izobraževanju – program KOZMETIČNI TEHNIK
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Šolsko leto

Tabela 40: Število podeljenih mojstrskih nazivov

Mojstrski naziv 2014 2015 2016 2017 2018 2019 skupaj

Frizerski mojster/frizerska mojstrica 7 3 7 0 7 3 27

Mojster kozmetične nege/mojstrica  
kozmetične nege 6 0 2 2 3 0 13

 
Vir: Obrtno-podjetniška zbornica, 2020

Graf 3: Število podeljenih mojstrskih nazivov v obdobju 2014–2019
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Vir: Obrtno-podjetniška zbornica, 2020
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Tabela 41: Število vseh udeležencev v višješolskem izobraževalnem programu na področju kozmetike

LETO 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 3 7 0 7 3

ŠC Novo mesto 157 152 153 149 99

ZASEBNE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

 DOBA EPIS Maribor 43 32 34 42 49

 ERUDIO, Ljubljana 9 22 23 17 28

 VSŠ za kozmetiko in velnes Ljubljana 46 79 99 102 110

SKUPAJ JAVNE IN ZASEBNE ŠOLE 255 285 309 310 286
 
Vir: CEUVIZ, centralna evidenca udeležencev v izobraževanju, 2019

Graf 4: Število vseh udeležencev v višješolskem strokovne izobraževanju – program KOZMETIKA

Vir: CEUVIZ, centralna evidenca udeležencev v izobraževanju, 2019
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Tabela 42: Število vseh udeležencev v visokošolskem in magistrskem izobraževalnem programu na področju kozmetike

LETO 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

redni izredni redni izredni redni izredni redni izredni redni izredni

Visokošolski 64 59 68 51 71 45 75 34 80 48

Magistrski 0 9 0 9 0 10 0 10 0 7

SKUPAJ 64 68 68 60 71 55 75 44 75 46
 
Vir: Obrtno-podjetniška zbornica, 2020

Vir: CEUVIZ, centralna evidenca udeležencev v izobraževanju, 2020

Graf 5: Število vseh udeležencev v visokošolskem izobraževanju – program KOZMETIKA
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Vir: CEUVIZ, centralna evidenca udeležencev v izobraževanju, 2020

Graf 6: Število vseh udeležencev v magistrskem izobraževanju – program KOZMETIKA
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2.3.3. Število podeljenih certifikatov na področju frizerstva in kozmetike

Tabela 43: Podeljeni certifikati o NPK na področju kozmetike v zadnjih petih letih

NPK 2015 2016 2017 2018 2019 skupaj
Maniker/manikerka 53 13 26 13 16 121
Vizažist/vizažistka 76 53 36 40 71 276
Aromaterapevt/aromaterpevtka* / /
Pediker/pedikerka 19 20 30 19 21 109
Maser/maserka 157 142 94 71 69 533
Tetover/tetoverka**

Izvajalec/izvajalka body piercinga**

Oblikovalec/oblikovalka maske***

SKUPAJ 305 228 186 143 177 1039

Vir: www.nrpslo.org, april 2020 

*     Nacionalna poklicna kvalifikacija je bila uveljavljena v letu 2018, prvi certifikati so bili podeljeni v letu 2020.
**     Nacionalna poklicna kvalifikacija je bila uveljavljena v letu 2018. Do leta 2019 še ni bilo mogoče izvesti postopka pridobitve certifikata, saj še ni bilo zagotovljenih 

licenciranih članov komisije.
***  Od leta 2014 dalje ni mogoče izvesti postopka pridobitve certifikata, saj ni več dovolj licenciranih članov komisije

Na področju frizerstva še ne obstaja nobena nacionalna poklicna kvalifikacija.

Graf 7: Število podeljenih certifikatov o NPK na področju kozmetike v obdobju 2015–2019

Vir: www.nrpslo.org, april 2020
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V Sloveniji ni nacionalne strategije na področju razvoja frizerske in 
kozmetične dejavnosti. Ključni oblikovalci in nosilci razvoja v obeh 
strokah so zato vodilna podjetja, šole (od srednjih poklicnih pa vse 
do visokošolskih) in raziskovalni inštituti. Ker krovne nacionalne 
usmeritve na tem področju ni, je za kakovost in razvoj storitev še 
toliko bolj pomembno sodelovanje med izobraževalci, nosilci in 
izvajalci dejavnosti ter oblikovalci politik na tem področju. Omenili 
smo že, da predvsem v kozmetični dejavnosti pogosto naletimo na 
nejasne meje z zdravstveno dejavnostjo, pri kozmetičnih izdelkih, 
ki se uporabljajo tudi v frizerstvu, pa je stanje podobno. V obeh 
primerih pogosto naletimo na odsotnost ali nejasnost predpisov.

Možnosti nadaljnjega usposabljanja, prihodnost frizerskega 
poklica in trendi v dejavnosti

Dijaki, ki so uspešno zaključili program srednjega poklicnega 
izobraževanja (SPI) Frizer, se lahko zaposlijo v poklicu, za 
katerega so se šolali ali pa nadgrajujejo svojo izobrazbo v različnih 
smereh. Veliko dijakov se odloči za nadaljevanje šolanja zaradi 
pridobitve višje stopnje izobrazbe, kar običajno pomeni, da 
zapustijo frizersko stroko, saj na področju frizerstva formalnega 
izobraževanja na višji ravni v Sloveniji ni. To povzroča nemalo 
slabe volje s strani delodajalcev, saj si ti želijo usposobljene 
delovne sile, ki bi se zaposlila, prav tako pa skrbi tudi deležnike v 
sferi izobraževanja, saj je tudi njim interes usposabljati zaposljive 
posameznike, ki bodo kakovostno opravljali frizerski poklic. Prav 
tako je sodobnost pokazala potrebo po bolj poglobljenem 
raziskovanju in učenju v stroki, ki se je tehnološko zelo razvila. 
Sedanji program ne ustreza več v celoti potrebam po širokem 
znanju na trgu dela. Iz tega razloga se je v zadnjih letih večkrat 
pojavila iniciativa, da bi sedanji program razširili in ustvarili 
njegovo nadgradnjo s programom »+2« (nadgradnja na raven 
poklicno tehniškega izobraževanja). Ta bi dijakom omogočal bolj 
poglobljen študij poklica in njegovih vsebin z namenom razvijanja 
odličnih strokovnih vsebin. Prav tako bi omogočala dijakom 
doseganje V. stopnje izobrazbe ter opravljanje poklicne mature. 

Na strokovnem svetu RS za poklicno in strokovno izobraževanje 
je na zadnji seji decembra 2019 sprejel nov poklicni standard 
na V. stopnji – Frizer stilist/frizerska stilistka, ki bo služil kot 
podlaga za pripravo izobraževalnega programa poklicno 
tehniškega izobraževanja (PTI) za V. stopnjo izobrazbe. Projektna 
skupina, ki dela prenovo obstoječega programa, bo v svojih 
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aktivnostih sočasno pristopila tudi k razvoju programa PTI. Če bo program uspešno potrjen in bo s 
tem zagotovljena možnost izvedbe v šolskem sistemu, bo to velika zmaga za stroko in frizerstvo na 
splošno, saj je tak program iz strokovnih in vsebinskih razlogov zelo potreben. 

Frizerji, ki želijo z nadgrajevanjem svojih strokovnih znanj in veščin napredovati v stroki imajo možnost 
udeležiti se strokovnih seminarjev in delavnic, ki jih organizirajo stanovske organizacije in posamezniki 
na trgu. Največ takega izobraževanja in usposabljanja ponujajo uspešni frizerski strokovnjaki, ki tovrstna 
znanja in spretnosti ponujajo v obliki »look and learn« seminarjev ter seminarjev, kjer se udeleženci pod 
vodstvom mentorjev usposabljajo v novih tehnikah dela. Trg takih izobraževanj v Sloveniji in tujini je zelo 
širok in ponuja pestro paleto možnosti. V večini gre za zasebne ustanove ter tudi za podjetja, ki tržijo 
frizersko kozmetiko in z brezplačnimi tečaji privabljajo nove kupce svojih produktov. 

Možnost za strokovni razvoj in nadaljevanje usposabljanja v poklicu ponujajo tudi mojstrski izpiti 
(v nadaljevanju MI). Mojstrske izpite izvaja Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v sodelovanju s 
pogodbenimi šolami. Na mojstrski izpit se lahko vpiše posameznik, ki je pridobil srednjo poklicno 
izobrazbo smer frizer in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju frizerstva. Mojstrski izpit je 
sestavljen iz štirih enot, in sicer:
• Praktični del 
• Strokovno-teoretični del MI za posamezni mojstrski naziv 
• Poslovodno-ekonomski del 
• Pedagoško-andragoški del. 

Posamezni del MI se deli še na izpitne enote (predmete). Vsebine znanj in izpitne enote so določene  
z izpitnimi katalogi, ki so določeni za vsak del in vsak mojstrski naziv. Po uspešno opravljenih vseh delih 
mojstrskega izpita kandidati prejmejo mojstrsko spričevalo in mojstrsko diplomo. 

Osebe – frizerji, ki ne želijo opravljati mojstrskega izpita, bi pa želeli biti mentorji dijakom na praktičnem 
usposabljanju pri delodajalcu lahko na Obrtno podjetniški zbornici, opravljajo samo poslovodsko-
ekonomski in pedagoško-andragoški del in si s tem pridobijo možnost opravljanja mentorstva v 
frizerskem salonu. 

Mojstrski naziv je častni naziv, hkrati pa osebam nudi pridobitev srednje strokovne izobrazbe in s tem 
možnost nadaljevanja izobraževanja na višjih strokovnih šolah ob opravljeni razliki do poklicne mature. 
S pridobitvijo mojstrskega naziva frizer lahko uporablja tudi znak »Mojster«, ki je znak za odličnost in 
kakovost izdelkov oziroma storitev. 

Trendi kažejo, da bo v ZDA potreba po frizerjih, brivcih in kozmetikih zrasla za 10 % do leta 2024. Za 
prihodnost frizerstva se torej ni bati, saj bo vedno obstajala potreba po urejanju las in zunanje podobe 
ljudi. Ta postaja tudi v poslovnem svetu vse bolj pomemben dejavnik uspeha. Predvidevanja kažejo, da 
bodo v prihodnosti ljudje imeli vedno več denarja in materialnih sredstev, hkrati pa vedno manj časa. 

Strokovnjaki predvidevajo, da bo v prihodnje vse več potreb po usposobljenih strokovnjakih 
s področja nege in odnosov, tako so tudi projekcije v Sloveniji pokazale, da se bo pokazala 
potreba na trgu dela po večjem številu frizerjev. 

Zato se tudi v frizerski in lepotni industriji kaže izrazit trend ustvarjanja takih pogojev 
opravljanja storitve, ki strankam zagotavlja oazo miru med urejanjem. Vedno več je strank, ki 
si želijo individualnega pristopa, da si frizer vzame čas samo zanje, da ima med urejanjem 
pričeske zasebnost in mir, hkrati pa se pojavlja potreba po nudenju visokokakovostnih 
storitev in storitev z dodano vrednostjo, ki jih je moč ponuditi stranki. Prihodnost frizerstva 
na visokem nivoju bodo predvsem storitve wellnesa in spa – koncept, torej da se med 
urejanjem pričeske stranki nudijo še razne masaže, urejanje rok in pedikura, aromaterapija, 
barvna terapija in podobne relaksacijske metode s celostnim pristopom k dobremu 
počutju stranke. 
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Vse bolj bo postalo pomembno, da frizerji stranki nudijo storitve v mirnem, stimulativnem in 
relaksacijskem okolju, ki stranki zagotavljajo čas zanjo in umiritev vsakodnevnega stresa. 

Naslednji segment, ki se pojavlja na trgu in ga je treba posebej izpostaviti, je vse večja želja 
ozaveščenih posameznikov po uporabi naravne kozmetike. Ena veja frizerstva bo zagotovo 
specializirala salone, kjer bodo uporabljali izključno rastlinske proizvode in ekološko lasno 
kozmetiko. Ta del trga ima v zadnjem obdobju skokovito rast in vse večje število povpraševanja po 
tovrstnih storitvah. Naravna kozmetika za kožo in naravna lasna kozmetika sta v velikem vzponu, 
ljudje postajajo vse bolj ekološko ozaveščeni in zahtevni tudi pri uporabi kozmetičnih sredstev. 
Zagotovo bodo saloni take vrste postali ne samo prostori izvajanja frizerskih storitev in prodaje 
ekoloških kozmetičnih izdelkov, temveč tudi centri svetovanja s področja zdrave prehrane, splošnega 
zdravja in dobrega počutja, fitnesa in zdravega načina življenja. Vse bolj bo postala pomembna 
ekološka zavest in odnos do okolja. Saloni bodo morali začeti razmišljati o vplivu na okolje, ki ga 
povzročajo. Zagotovo bo treba poskrbeti za čim manjši ogljični odtis ter za ponovno in trajnostno 
uporabo vode. 

Druge vrste salonov bodo ustvarjale bolj trendovske salone, predvsem za mlajšo klientelo, ki poleg 
frizerskih storitev ponujajo koncept zabave, dobro glasbo, multimedijske izkušnje in druženje. 
Vsi strokovnjaki s področja lepotne industrije s tega področja pa govorijo, da je prihodnost frizerstva 
predvsem v smislu doseganja in vzdrževanja visokih strokovnih in poslovnih standardov pri delu 
frizerja. Gre predvsem za strokovne standarde, da stranka zares dobi kakovostno frizersko storitev, 
pri kateri frizer posebno pozornost posveča tudi ohranjanju kakovosti las, ne samo estetiki. V poplavi 
fotografij frizur, ki jih stranke gledajo na družbenih omrežjih in jih pokažejo frizerju kot svojo željo, je 
zelo pomembno, da frizer realno oceni dane možnosti in tehnološke zahteve ter stranki realno pove, 
ali je določena želja izvedljiva ali ne. S tem frizer ohranja svojo strokovnost, avtentičnost, profesionalno 
držo in poslovno etiko, predvsem pa ne deluje v škodo stranke in ohranja zaupanje z njo. Zaupanje je 
vsekakor ključen element, ki odloča o tem, ali se bo stranka vračala v salon ali ne. 

S tem se ustvarja dodana poslovna vrednost storitev. Vse bolj se odpira trg kozmetike za otroke, zelo 
v porastu je trend kozmetike za moške in seveda tudi moško frizerstvo – brivstvo, s svojstvenim 
konceptom izkušnje za moške, prav tako je še vedno v velikem vzponu trg z izdelki za nego afriških 
las. Vse to se dogaja, kljub temu da je lasna kozmetika, tudi profesionalna, precej lahko dosegljiva preko 
spletnih trgovin in večjih trgovcev. Kljub temu je zelo pomembno, da frizerski strokovnjaki vlagajo 
energijo v učenje novih strategij prodaje in trženja. 

Trenutno zelo pomembno, v prihodnosti pa bo še toliko bolj, bo vsekakor grajenje prepoznavnosti 
lastne znamke (branding). V veliko pomoč pri tem so zagotovo spletni mediji, ki lahko znamko podjetja 
in njegovo prepoznavnost ustvarijo ali pa je zaradi nevidnosti v spletnem svetu ne bo niti opaziti. 
Strankam je danes veliko informacij na dosegu roke in enega klika, zato bo postalo zelo pomembno, da 
bo salon kot podjetje začel graditi svojo spletno podobo čim bolj kakovostno. 

S hitrim tehnološkim razvojem bodo povezane tudi druge novosti v stroki, katerih zametke že lahko 
opazimo v naprednejših salonih v tujini. 

Vse bolj pomemben tržni delež prihodka v frizerskih salonih je tudi prodaja izdelkov lasne 
kozmetike v salonih. 

Zagotovo se bo trend storitev obrnil v segment personalizacije (poosebljanja) storitev in 
uporabe lasne kozmetike. Z naprednimi aparaturami bo moč izmeriti in določiti natančno 
»osebno izkaznico« kože lasišča in lasnega stebla. Na podlagi izsledkov bodo frizerji lahko v 
salonu pripravili izdelke, prilagojene osebnim potrebam posameznika. 
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Nove tehnologije bodo omogočale izvedbo posebnih vizualnih učinkov pri oblikovanju in barvanju 
las. Lasersko striženje bo omogočalo zelo natančno in precizno striženje, uporaba novih tehnologij 
pri barvanju pa bo omogočala kovinske odtenke las, personalizirane (osebnostne) barvne odtenke, 
ustvarjanje različnih barv in hitrejše spremembe barv, predvideva pa se tudi uporaba matičnih celic za 
preprečevanje sivenja las in izpadanja las. Kaj bo prinesla prihodnost tudi pri nas, pa bomo videli kmalu.

Pogled v razvoj frizerskih salonov – saloni sedanjosti in prihodnosti 
V frizerskih salonih in strokovnem delu so se zgodile korenite spremembe v zadnjih petindvajsetih letih. 
V preteklosti, ko si vstopil v malo večji slovenski frizerski salon, si kot moški lahko šel samo v moški 
del salona, kot ženska pa v ženski del salona. Saloni so bili ločeni na moški in ženski del, frizerji 
pa so bili specializirani za moški del storitve ali za damsko urejanje frizur. V času osamosvajanja 
Slovenije so se frizerji začeli dodatno izobraževati v tujini, predvsem v Londonu, kjer so se dogajale 
frizerske revolucije. Posledično je tudi pri nas prišlo do hitrih sprememb, začeli so se pojavljati prvi 
»unisex« saloni (univerzalni saloni za vse stranke, ne glede na spol). Prišlo je do neke vrste revolucije 
v barvanju – pojavili so se večslojni barvni prameni in striženje, ki je poosebljalo sodobnost in 
praktičnost. Takšno striženje se je odražalo v natančnem geometrijskem striženju in lahkem 
vzdrževanju frizure »doma«. Ker si je stranka želela hitrejših sprememb z manj poškodbami na laseh 
in lažjim samostojnim vzdrževanjem frizure doma, je salon postal sodoben in je ponudil veliko več 
dodatnih storitev: nego las, podaljševanje las, večplastno barvanje in barvne pramene. Frizerji v 
salonih so se začeli specializirati za določeno področje storitve, ker se je obseg storitev povečal 
in spreminjal hitro in do te mere, da je bilo temu težko slediti. Prišlo je do dveh večjih specializacij: 
»frizer stilist« je tisti, ki striže in razume geometrijska striženja, zna stilizirati, fenati, oblikovati v 
najrazličnejših stilih in spenjati lase za posebne priložnosti. Drugi je »frizer kolorist«. Je tisti, ki 
barva, razbarva, pozna in izvaja različne tehnike ustvarjanja pramenov, pigmentacije las, kemične 
ondulacije ter keratinskega ravnanja las in nege. 

Saloni so se začeli zaradi specializiranega ponujanja storitev preoblikovati in reorganizirati. Razdelili so 
se na več delov, in sicer na del salona, kjer se izvajajo tehnična dela – barvanje las, in na del salona, kjer 
so dela izvajali stilisti. Še danes to velja predvsem za salone, v katerih svoje storitve ponujajo najmanj 
štirje frizerji ali več. 

Salon sedanjosti oziroma bližnje prihodnosti že hiti v novo ero. Spreminja se v spa-salon celostne 
podobe, kjer se čas ustavi in nudi celostno storitev. Salon take vrste, ki ponuja storitve na višji 
kakovostni ravni, ponuja vsaj šest vrst storitev. V nadaljevanju je predstavljen predlog za sodobno 
organizacijo takega salona ter opis posamezne storitve v salonu. S tem je opisano tudi, kako se da pri 
nespremenjeni količini strank ponuditi več raznovrstne ponudbe in storitev ter s tem ne nazadnje doseči 
tudi večji zaslužek:

Recepcija je točka, kjer se v okviru salona doživetje stranke začne in konča. Recepcija nudi rezervacije, 
prijazen pozdrav ali svetovanje o dodatnih storitvah in videzu. Priporočljivo je, da se vodi strankino 
zgodovino obiskov, priporočil in izbire produktov in storitev. Posebej je pomembno, da se pri prvem 
obisku novih strank naredi alergeni kožni test (oziroma test preobčutljivosti kože na kozmetični izdelek 
ali frizerski preparat), na primer pred prvim barvanjem. Recepcija je tudi prostor, kjer se oglašujejo 
novosti, akcije, je prostor, kjer so zaželena vsa strankina vprašanja in se izvajajo svetovanja. Naročanje 
je večinoma že avtomatizirano preko spleta ali aplikacij, kjer si stranka sama izbira termine in storitve. 
Dobro je voditi koledar naročanja in kartoteke strank, saj se je kot primer dobre prakse izkazalo njuno 
dobro sodelovanje, ko na primer stranko vnaprej povabimo v salon za rojstni dan ali na brezplačno 
storitev z masažo lasišča. Programska avtomatizacija naročanja prinaša prednosti tudi v tem, da lahko 
stranko opomni na skorajšnji obisk v salonu, da ne pozabi priti na rezervirani termin.
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Slika 16: Primer ureditve recepcije in »take home« področja (razstavnega prostora za nakup izdelkov za domov)  
v sodobnem frizerskem salonu

 »Wash house« ali prostor za razvajanje in nego je 
prostor, kjer se čas ustavi. Tukaj ura in zunanji svet 
nista več pomembna. Včasih so bili umivalniki vsem na 
očeh, ko se je stranki umivalo glavo in to marsikomu ni 
prijetno. Pri umivanju las gre namreč za najbolj intimni 
trenutek stranke v salonu. Zato je priporočljivo ločiti 
prostor za umivanje las vsaj s pregrado ali prostor 
namenjen umivanju las povsem ločiti, tako da ni vsem 
na očeh. V tem prostoru je zaželena ambientalna 
svetloba, ki ne sveti v oči. Lahko tudi poustvarimo 
sprostitev z barvno svetlobo kot barvno terapijo. 
Sproščeno okolje in vzdušje nadgradimo z glasbo,  
ki ne sme motiti in se izvaja v ozadju za prijetno 
zvočno kuliso. To je tudi prostor, kjer ni zaželen 
pogovor ali svetovanje. Gre za izvajanje storitve, 
ki je že posledica dobrega svetovanja na recepciji. 
Izvajamo lahko terapevtsko masažo lasišča, krepitev in 
negovanje las in lasne strukture. Za ritualne masaže in 
nege las in lasišča običajno ponudimo ritualne menije 
z informacijami o času trajanja rituala in opisom nege 
las z navedbo cen. Wash house je odlična priložnost 
za razvajanje za različne priložnosti, na primer za 
dekleta pred dekliščino ali pred Baby shower  
večerom (zabava za mamico pred prihodom 
novorojenčka). Organiziramo in izvajamo lahko 
mesečne večere razvajanja z različnimi tematikami, 
kot so na primer Tea tree doživetje ali Lavandin večer  
s koktejli. Izvedba zahteva nekaj več opreme 
(izparilniki, eterična olja in esence, masažni stoli 
z umivalniki, grelci za masaže) in usposobljenosti 
za uporabo zeliščnih esenc (pravilna uporaba 
aromaterapije). Na tak način storitev postane 
doživetje in je vse prej kot grobo umivanje glave 
oziroma las.

Vir: Salon Fantazija Celje, Tomaž Turk (osebni arhiv)

Slika 17: Primer ureditve prostora za razvajanje  
(»wash house«) s solno sobo in akvarijem

Vir: Salon Fantazija Celje, Tomaž Turk (osebni arhiv)
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Slika 18: Primer ureditve prostora za razvajanje (»wash house) s solno sobo in akvarijem

 »Color bar« ali mešalnica najboljših barvnih receptov, je prostor, ki je na očeh strank. Minili so 
časi, ko so se barve držale v zakulisju, so se tako rekoč skrivale. Gre za pravo posnemanje bara v 
gostinskem smislu. Pult, na katerem se mešajo barve pred stranko, ima obliko bara. Zgornji viseči del 
bara izkoristimo za razstavni prostor, na katerem so razstavljene vse barve, hidrogeni, barvne karte 
… Vse to lahko dekoriramo z barvnimi koktejli. Poskrbimo, da je bar urejen za pametno ločevanje in 
razvrščanje odpadkov. Pult – color bar namestimo v prostor, ki je namenjen le barvanju in naj vključuje 
tudi mizo brez ogledal s stoli za stranke. Na tem mestu ponudimo modne revije za listanje. Stranke tukaj 
lahko izkoristijo čas, ko imajo barvno mešanico na laseh, za delo na tablicah in prenosnikih. Prostor 
naj zaznamujeta naravna svetloba od zunaj v kombinaciji s toplo hladnimi odtenki umetne svetlobe, 
ki ne vpliva na nianso barv las pri svetovanju ali končnem izdelku (frizuri). Wash house lahko odlično 
dopolnjuje Color bar. Čas, ko stranki nanašamo barvni preliv, niansiramo lase ali spiramo barvo, že lahko 
spremenimo v čas relaksacije, ki je že opisan pri ritualih Wash house (glej zgoraj).

Vir: Salon Fantazija Celje, Tomaž Turk (osebni arhiv)

Slika 19: Primer ureditve »Color bara« oziroma mešalnice barv

Vir: Salon Mič Stayling, Tomaž Turk (osebni arhiv)

Slika 20: Primer ureditve »Color bara« oziroma mešalnice barv

Vir: Salon Mič Stayling, Tomaž Turk (osebni arhiv)
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 Styling area je prostor, kjer frizerji stilisti strižejo lase, fenirajo 
(oblikujejo s sušenjem) ter spenjajo lase. Delovna mesta v tem 
delu salona naj bodo odprta, umeščena na sredino salona, tako 
da stranka ni obrnjena v zid. Vključujejo naj delovne pulte z večjo 
površino, na katerem je dovolj prostora za različne produkte, 
delovne aparate, orodje in pripomočke frizerja, in na katerem je 
tudi prostor za strankino kavico, vodo ali drug napitek ter seveda 
priljubljeno revijo. Lahko jih uredimo kot dvojna delovna mesta 
za delo z dveh strani, po možnosti premična, kar nam omogoča, 
da prostor lahko spremenimo za potrebe različnih dogodkov ali 
celo izobraževanja. V tem prostoru je zaželena bela stena, ki naj 
bo posebej osvetljena z led svetlobo. To je namenjeno za tako 
imenovane selfije (sebke) strank in njihove objave na instagramu, 
facebooku in drugih družbenih omrežjih, od česar ima korist tudi 
salon. Na tak način ustvarimo pogoje za brezplačno objavo in 
reklamo svojih storitev. Na tem mestu lahko tudi sami posnamemo 
kratke promocijske filmčke, fotografije, s katerimi reklamiramo 
naše storitve in kreacije. Glasba v tem delu salona je lahko bolj 
trendovska, še vedno pa naj služi za kuliso v ozadju in naj ne 
moti pogovora med frizerjem in stranko. V Styling arei naj bodo 
nameščeni najsodobnejši ionski feni, likalniki in kodralniki s titanovo 
površino. Ti aparati imajo mikro čipe, ki lahko preverjajo konstantno 
temperaturo vsako sekundo do 60-krat, kar omogoča varno delo. 
To je prostor, kjer se dogajajo od drznih preobrazb, pa do malih 
lepotnih čudežev.

Slika 21: Primer ureditve »Styling area« 
oziroma prostora za stiliranje

Vir: Salon Mič Stayling, Tomaž Turk  
(osebni arhiv)

 Take home ali področje razstavljenih prodajnih izdelkov je prostor, ki naj ima velike osvetljene police, 
na katerih so razstavljeni produkti s cenami. Cene lahko namestimo na spodnje dele embalaže ali pa 
namestimo tiskane manjše cenike, ki jih razvrstimo z linijami izdelkov. Zaželeno je, da ponudimo vsaj 
dve cenovno različni liniji proizvodov, saj tako zadovoljimo celoten spekter strank ter s tem dosežemo, 
da stranke res kupujejo profesionalne proizvode, ki so plod naših nasvetov. Največ prodaje se seveda 
lahko doseže pri negi in umivanju las s pravim nasvetom glede uporabe in časom delovanja določenega 
proizvoda. Pri barvanju lahko stranki zmešamo tudi balzam z barvnimi pigmenti, s katerimi ohranjamo 
nianso barve. Stilisti večino prodaje ustvarijo s produkti za styling (proizvodi za oblikovanje las) 
in produkti, ki ščitijo lase pred termično obdelavo, ko stranke same doma vzdržujejo frizuro s feni 
(sušilniki) ali likalniki za lase. Prodaja oziroma prodajne police naj se nahajajo večinoma na področju 
recepcije pri vhodu. Veliko je tudi strank, ki pridejo samo kupit svoje najljubše proizvode, ker so v salonu 
deležne dobrih nasvetov ali trikov. Dobra prodaja izdelkov nam lahko zagotavlja dobiček iz prodaje,  
s katerim lahko krijemo tudi osnovne obratovalne stroške salona.

 Barber corner ali kotiček za moške – z retro priokusom kakšnega starega obnovljenega brivskega 
stola in starih brivskih rekvizitov lahko še bolj poudarimo vračanje te storitve v sodobni čas. Moški od 
vedno cenijo prostor zase, kjer je vse samo moško. Brivski stol v današnjih izvedbah naj enako kot prej 
omogoča nagnjenje naslonjala v polležeči položaj za lažje britje in oblikovanje brade. Moška stranka 
je v zadnjem času vse bolj zahtevna in tudi bolj cenjena, ker se v večini primerov na urejanje brade ali 
popravo fazone vrača v salon že po treh tednih. Kar je za žensko manikira, nega obraza ali ličenje, je za 
moškega obisk brivnice ali moški spa. Izvedba storitve v Barber kotičku naj poteka takole: nega in britje 
brade zavzema poseben brivski ritual, ki naj se začne z nanosom in masažo z oljem po obrazu, nadaljuje 
naj se z mehčanjem dlak s toplo brisačo, nanosom pene za britje ter oblikovanjem brade z britvijo. 
Vse skupaj naj se zaključi s polaganjem hladne brisače na obraz, kar zapre pore, in z nanosom losjona 
po britju. Moški market oziroma prodaja dodatnih storitev za moške v salonu in prodaja produktov za 
moške vztrajno rasteta, medtem ko ženski nekako ostaja nespremenjen. Sodobni produkti namenjeni 
moškemu se izogibajo sladkim vonjem, šampon in balzam sta združena, kar še posebej pride prav pri 
obisku fitnesa, da se izognemo dvojnim embalažam, in boljšemu imidžu. Produkti za styling temeljijo  
na mat videzu brez sijaja in z vodoodpornim učinkom produktov.
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Zgoraj naštete ideje, ki so že postale realnost v prvih slovenskih salonih, so uresničljive tudi v manjših 
salonih. V Sloveniji se trend opaža tudi v odpiranju brivnic, za katere upamo, da pri nas niso samo 
trenutna moda, ampak bodo ponudniki tovrstnih storitev sledili trendom v tujini in naredili še korak 
naprej v razvoju neke vrste moških spajev. 

Velik poudarek pri razvoju panoge je tudi na komunikacijskem področju, ki ga ponuja razvoj 
informacijsko-komunikacijske tehnologije in v tem smislu razvoj avtomatizirane komunikacije pri 
naročanju, rezerviranju terminov ipd. 

Strokovnjaki v stroki izpostavljajo, da mora iti skupaj z razvojem storitev in produktov tudi ozaveščanje 
o primerni rabi strokovnih izrazov in terminov, značilnih za frizersko stroko in ustrezna usposobljenost 
frizerjev na področju komunikacijskih veščin. V današnjem času se je pri komunikaciji s stranko potrebno 
izogibati pomanjševalnicam, kot so na primer špičkice, fenček, oljček, šamponček … Gre za besede, 
ki predvsem izražajo majhnost in cenenost. Tudi pri komunikaciji v zvezi s striženjem, ki ponazarja 
stopničasto striženje ali volumen, lahko poudarimo sodobnost striženja in komuniciramo na trendovski 
način kot na primer: »Želite mogoče več gibanja v laseh?« ali obratno »Želite več nadzora nad lasmi?«. 
Stranke cenijo izbrane besede in odkritost, predvsem pa pomoč pri sprejemanju pravih odločitev. Spet 
druge stranke od frizerja potrebujejo drznost, ki je včasih sama stranka nima. 

Trendi v kozmetični industriji, možnosti razvoja in prihodnost kozmetične dejavnosti 
Za razliko od poti pridobivanja frizerskega poklica, za katerega je formalno izobrazbo mogoče pridobiti 
le na ravni srednjega poklicnega izobraževanja, je na področju kozmetike možno pridobiti formalno 
izobrazbo in poklicne kvalifikacije na več in tudi višjih zahtevnostnih ravneh. Kot smo predhodno že 
prikazali, je na področju kozmetike možno pridobiti formalno izobrazbo na ravni srednjega strokovnega 
izobraževanja, pa vse do visokošolske ravni, prav tako si je mogoče pridobiti poklicne kvalifikacije na 
ravneh od SOK 4 do SOK 6. Verjetno je tudi zato usposobljenost kadra, ki opravlja kozmetične storitve 
dobra – šole in drugi izobraževalci na področju kozmetike na vseh ravneh izobrazijo in usposobijo dovolj 
kakovostnega in strokovno usposobljenega kadra. Večjo težavo je zaznati na področju, kjer se »srečata« 
kozmetična in zdravstvena dejavnost. Kot smo že omenili, je meja med enim in drugim področjem 
pogosto nejasna, lahko so nejasna navodila in predpisi, ki urejajo eno in drugo dejavnost ali pa so le-ta 
urejena na način, s katerim se ne strinjajo izvajalci ene ali druge dejavnosti.

Kozmetična zakonodaja meji na področja:
• zdravil, 
• medicinskih pripomočkov in  
• biocidnih proizvodov.

Vir: Salon Mič Stayling, Tomaž Turk (osebni arhiv)

Slika 22: Primer ureditve »Barber cornerja« oziroma brivskega kotička
Slika 23: Primer ureditve »Barber cornerja« 

oziroma brivskega kotička
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Ta področja so urejena s posebnimi predpisi. V mejnih primerih, ko se določen kozmetični izdelek 
uporablja tudi kot izdelek z enega izmed zgoraj navedenih področij, si stranka pri odločitvi, ali gre za 
kozmetični izdelek ali ne, pomaga z definicijo kozmetičnega izdelka, področjem uporabe in namenom 
uporabe. V pomoč pri odločitvi je priročnik EU (Borderline Manual on the scope of application of the 
Cosmetics Regulation), v katerem so na podlagi dosedanje prakse obdelani posamezni primeri tako 
imenovanih mejnih proizvodov.

Nejasnosti so torej glede tako imenovanih mejnih proizvodov, to je tistih, ki jim pogosto težko 
določimo, ali gre za kozmetični ali zdravstveni proizvod ali celo kaj tretjega. Kako pa je urejeno 
področje izvajalcev oziroma ponudnikov kozmetičnih storitev? Kdo prej omenjene mejne proizvode sme 
uporabljati? Proizvajalci teh izdelkov pogosto navajajo, da jih lahko uporablja usposobljeni strokovnjak 
z dovolj znanja in razumevanja/poznavanja sestave izdelkov ter indikacij, za katere so namenjeni ob 
upoštevanju/poznavanju vpliva. Takšne izdelke torej lahko srečamo tako v kozmetičnih salonih kot  
v raznih estetsko-dermatoloških ambulantah, kjer izvajajo »medicinske« kozmetične tretmaje, in  
v raznih estetsko-kirurških centrih itd.

Pogosto ugotavljamo, da manjka zakonodaja ali drug predpis, ki bi urejal, kdo, kaj in s katerimi 
proizvodi ter kakšnimi napravami lahko dela. Pri določanju natančnih navodil pa bi bilo seveda treba 
upoštevati izobrazbo, izkušnje in usposobljenost kadrov na trgu dela. Slovenija je ena izmed redkih 
držav, kjer je možno izobraževanje na področju kozmetike na ravni SOK 7, EOK 8. 

Tudi na področju storitev je precej nejasnosti, saj ni nikjer dobro opredeljeno, katere storitve sodijo 
v zdravstvo in katere ne. Poleg tega se na trgu konstantno pojavljajo tako nove naprave kot izdelki in 
z njimi povezane storitve. V različnih evropskih državah so zelo različne prakse glede tega, kaj je 
dovoljeno in komu. Glavna težava takšne neurejenosti področja je predvsem nevarnost za potrošnika, 
pa tudi izvajalca. Ob nepravilni izvedbi postopka ali nepravilni oceni indikacije obstaja velika nevarnost 
zdravstvenega tveganja. Poleg vsega stranke doma pogosto s kozmetičnimi izdelki eksperimentirajo 
same. Na spletu so praktično vsem dostopni izdelki, katerih nepravilna uporaba ali uporaba na koži,  
ki ni primerna za takšne izdelke, lahko naredi veliko škode. Pogosto se izkazuje, da manj kot  
nekdo ve, več si upa. 

Čeprav je svet vedno bolj povezan, je, paradoksalno, tudi vedno bolj lokalno in individualistično 
naravnan: potrošniki iščejo izdelke in storitve, ki so namenjeni njim osebno – so personalizirani oz. 
njim individualno prilagojeni. Za kozmetično industrijo to pomeni izpolnjevanje zahtev po storitvah, 
napravah, izdelkih, prilagojenih različnim dejavnikom, kot so starost, spol, etnična pripadnost, verska 
prepričanja, geografija in podnebje, življenjski slog, zdravje in počutje.

Za kakovostno, učinkovito in varno delo je ključno široko poznavanje področja kozmetike, 
nenehno izobraževanje in sodelovanje znotraj stroke ter med strokami.

Potrošniki se hkrati čedalje bolj zavedajo okolja, družbenih in etičnih posledic porabe in 
proizvodnje kozmetičnih izdelkov. Pričakujejo, da se mora industrija zavezati k odgovorni 
uporabi virov v razvoju in proizvodnji v celotni vrednostni verigi, kar daje povod za povsem 
novo raven inovacij na vseh področjih industrije.

Evropska kozmetična industrija zaposluje približno 28.800 znanstvenikov iz različnih disciplin, 
vključno s fiziko, mikrobiologijo, biologijo, dermatologijo, zobozdravstvom, toksikologijo, 
reologijo, analitično kemijo in genetiko. V Evropi obstaja vsaj 77 znanstvenih inovacijskih 
obratov, ki izvajajo raziskave na področju kozmetike. Raziskovalno delo na področju 
kozmetike, še posebej v smislu proučevanja in dokazovanja dejanskih učinkov izdelkov, bo vse 
bolj pomembno tudi v prihodnosti, saj stranke iščejo z dokazi podprto delovanje kozmetičnih 
izdelkov, naprav in storitev. Hkrati pa s privabljanjem in usposabljanjem delavcev s strokovnimi 
znanji kozmetična industrija povečuje obseg talenta in kvalificirane delovne sile tudi za druge 
znanstveno vodene panoge.
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Potrošniki vse bolj zahtevajo boljši vpogled v to, iz česa so njihovi izdelki – še posebej, ker so 
ozaveščeni o povezavi med določenimi kozmetičnimi sestavinami in nekaterimi zdravstvenimi 
težavami. Iz tega izvira tudi težnja po uporabi »naravnih« in »organskih« izdelkov. Zakonodaja na 
tem področju pa nekoliko slabše sledi trendom, zato je področje ponekod slabo regulirano. Kozmetične 
znamke takšne izdelke označujejo za bolj nežne in bolj varne, čeprav to ni nujno res. Z drugimi 
besedami niso vse naravne sestavine dobre in niso vse sintetične slabe. Pogosto je bolj pomembna 
koncentracija neke sestavine kot sama sestavina.

Kozmetična industrija se vse bolj usmerja v prepoznavanje in spremljanje vplivov na okolje in hkrati 
prednostno prilagaja razvoj proizvodov, procesov in pakiranja z namenom zmanjševanja tega vpliva.

Vsi izdelki široke potrošnje imajo vpliv na okolje. Podjetja v kozmetični industriji se zavedajo potrebe 
po načrtovanju izdelkov in procesov, ki čedalje bolj zmanjšajo svoj okoljski odtis. V ta namen 
so implementirale širok nabor strategij, ki prispevajo k izboljšanju trajnosti sektorja. Uporaba 
biorazgradljive embalaže, ki jo je mogoče reciklirati za večkratno uporabo, še naprej narašča.

Kozmetična industrija se razvija tako na podlagi novih znanstvenih dognanj/znanstvenega napredka, 
sprememb v željah in pričakovanjih potrošnikov kot tudi na podlagi inovacij v industriji.

V zadnjih nekaj letih je opaziti porast različnih lepotnih naprav tako za domačo kot profesionalno 
uporabo ter raznih aplikacij in pripomočkov za nego kože. Pa ne samo naprav in pripomočkov. 
Kozmetične znamke ustvarjajo povezane lepotne sisteme za personalizacijo (poosebljanje) 
tretmajev za nego kože in zbiranje vedenjskih navad potrošnikov, hkrati pa na različne načine 
spodbujajo zvestobo uporabnikov. 

Kozmetika in »pametna tehnologija«
Velika lepotna podjetja ustvarjajo različne pametne naprave za potrošnike. V nadaljevanju ponujamo 
vpogled v nekaj primerov: v letu 2018 je L'Oréal zagnal svojo aplikacijo Make-up Genius, ki je kupcem 
omogočila, da pred nakupom »preizkusijo« odtenke ličil skozi razširjeno oz. virtualno resničnost 
(Artificial rality). Kérastase je ustvaril pametno krtačo za lase. Vichy je predstavil svoj SkinConsult AI, La 
Roche-Posay pa je razvil UV Sense, nosljiv senzor, ki spremlja izpostavljenost škodljivi sončni svetlobi. 
L'Oréal tako nikakor ni bila edina znamka, ki je v lepotni industriji pozdravila tehnologijo. Neutrogena je 
razvila svoj SkinScanner, povečevalno napravo, ki se prilepi na iPhone in analizira več parametrov kože 
kot na primer velikosti por in globino gub. Na delu lepotnega sektorja vrhunske kakovosti in višjega 
cenovnega ranga je Shiseido razkril svoj sistem Optune. Gre za napravo, povezano z aplikacijo, ki zbira 
in obdeluje podatke o koži, spanju in okolju, v katerem se posameznik nahaja, spremlja temperaturo in 
vlažnost okolja ter na podlagi zbranih podatkov vsak dan dozira uporabniku prilagojen serum. Optune 
je sposoben ustvariti 80.000 možnih kombinacij seruma.
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Slika 24: Prikaz povezanosti »pametne tehnologije« in personalizacije kozmetičnega izdelka

Vir: corp.shiseido.com/en/ (obiskano: 29. 4. 2020)

3. PERSONALIZIANJE

578

1. ZAZNAVANJE1. ZAZNAVANJE 2. ANALIZIRANJE

Meritev stanja kože 
z aplikacijo za IPhone.

Analizira se notranje 
in zunanje pogoje/vplive. 

Analizira 
se notranje in zunanje

pogoje/vplive. 

Set kartuš izbranih 
na podlagi stanja kože 

in pogojev iz okolja

»preprosta namenska naprava«
Vstavite dlan v napravo in preprosta 

dvo-stopenjska nega kože je zaključena.

Sistem Optune

UV

21°C

V preteklosti je bila večina pozornosti na področju razvoja izdelkov in storitev usmerjena v 
žensko populacijo, danes pa lahko zasledimo vse več izdelkov namenjenih prav za osebno 
nego moških. Pojavljajo se tudi t. i. gender-neutral proizvodi, ki so namenjeni tako moškim kot 
ženskam in večji poudarek dajejo na inkluzivno lepoto. V porastu pa je tudi razvoj izdelkov 
za nego kože otrok in dojenčkov, saj se je lani obseg trga na tem področju na globalni ravni 
povečal za 9 %. Tudi na tem področju imamo luksuzne znamke, kot so npr. Pai Skincare, Dr. 
Barbara Sturm in tudi pri nas Afrodita.

Slika 25: Primer vodilne slovenske kozmetične znamke – personalizirani izdelki za nego dojenčka

Vir: Kozmetika Afrodita
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Slika 26: Primer tuje luksuzne znamke za nego otrok in dojenčkov

Vir: Kozmetika Sturm, https://www.molecular-cosmetics.com/shopall/baby-kids-set 
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S porastom tehnoloških inovacij na področju kozmetike se razvija vse več naprav za domačo uporabo, 
ki strankam omogočajo poustvarjanje salonskih tretmajev kar doma. Takšen razvoj tako tehnologij 
kot izdelkov pomeni, da morajo saloni nenehno slediti trendom razvoja področja in svojo ponudbo oz. 
storitve prilagajati tako razvoju trga kot potrebam svojih strank.

»Salonska« ponudba storitev mora v dobi tehnološkega napredka iti v korak s časom in ponuditi 
tehnološko dovršene nege, manikire, pedikure, depilacije itd. Svojo ponudbo morajo saloni prilagoditi 
ne le ženskam, ki so tradicionalne »obiskovalke« kozmetičnih salonov, temveč tudi drugim ciljnim 
skupinam, to so moški, mladi, zelo stari itd. Da bodo saloni obdržali svoje stranke in tudi pridobivali 
vedno nove, bodo nego v salonu morali zasnovati tako, da bo izkušnja drugačna od tiste, ki si jo lahko 
posamezniki ustvarijo sami doma.
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analiziranju, posredovanju in izkazovanju statistično analitičnih podatkov, 
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demografskem področju v Republiki Sloveniji

KT kreditna točka
MI mojstrski izpit

MSP majhna in srednje velika podjetja
NAKVIS Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 

NRP National reference point – Nacionalno informacijsko središče
OZS Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

PS poklicni standard
PTI poklicno tehniško izobraževanje

PUD praktično usposabljanje z delom
RIC Državni izpitni center

SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti
SKD standardna klasifikacija dejavnosti
SOK SOK – Slovensko ogrodje kvalifikacij

SPI srednje poklicno izobraževanje
SURS Statistični urad Republike Slovenije

UN univerzitetni študij
VS visokošolski študij

ZDA Združene države Amerike
ZSOK Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij
ZVIS Zakon o visokem šolstvu

79



Kazalo slik
Slika 1, Str. 10: Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) določa deset referenčnih ravni, glede na učne 

izide
Slika 2, Str. 23: Predstavitev dela dijakov in dijakinj Srednje frizerske šole Ljubljana na slavnostnem 

dogodku ob 20. obletnici Centra RS za poklicno izobraževanje
Slika 3, Str. 26: Prikaz učenja nameščanja dvostranske sponke za sanacijo blažjih oblik 

dvostranskega vraščanja nohtne plošče
Slika 4, Str. 26: Naravna nega nohtov
Slika 5, Str. 27: Vakuumska masaža telesa z ventuzami

Slika 6, Str. 27: Neinvazivna mezoterapija v kombinaciji z ena in tri MHz ultrazvokom
Slika 7, Str. 28: Prikaz merjenja pH površine kože
Slika 8, Str. 29: Sterilizirano orodje za pedikuro
Slika 9, Str. 29: Tipi kozmetike
Slika 10, Str. 31: Evropa je vodilni proizvajalec kozmetičnih izdelkov
Slika 11, Str. 32: Število velikih in majhnih podjetij v Evropi
Slika 12, Str. 53: Regionalna razpršenost izobraževalcev srednjega poklicnega izobraževanja – 

program Frizer in Frizerski mojster
Slika 13, Str. 53: Regionalna razpršenost izobraževalcev srednjega strokovnega izobraževanja – 

program Kozmetični tehnik in Mojster kozmetične nege
Slika 14, Str. 54: Regionalna razpršenost izobraževalcev višjega strokovnega izobraževanja  

na področju kozmetike
Slika 15, Str. 55: Regionalna razpršenost izobraževalcev visokošolskega in univerzitetnega 

izobraževanja na področju kozmetike
Slika 16, Str. 67: Primer ureditve recepcije in take home področja (razstavnega prostora za nakup 

izdelkov za domov) v sodobnem frizerskem salonu
Slika 17, Str. 67: Primer ureditve prostora za razvajanje (»wash house) s solno sobo in akvarijem
Slika 18, Str. 68: Primer ureditve prostora za razvajanje (»wash house) s solno sobo in akvarijem
Slika 19, Str. 68: Primer ureditve »Color bara« oziroma mešalnice barv
Slika 20, Str. 68: Primer ureditve »Color bara« oziroma mešalnice barv
Slika 21, Str. 69: Primer ureditve »Styling area« oziroma prostora za stiliranje
Slika 22, Str. 70: Primer ureditve »Barber cornerja« oziroma brivskega kotička
Slika 23, Str. 70: Primer ureditve »Barber cornerja« oziroma brivskega kotička
Slika 24, Str. 73: Prikaz povezanosti »pametne tehnologije« in personalizacije kozmetičnega izdelka
Slika 25, Str. 73: Primer slovenske luksuzne znamke za nego mamice, otrok in dojenčkov
Slika 26, Str. 74: Primer tuje luksuzne znamke za nego otrok in dojenčkov

 

80



Kazalo tabel
Tabela 1, Str. 11: Kvalifikacije v Slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK) ter ravni Slovenskega ogrodja 

kvalifikacij v primerjavi z Evropskim ogrodjem kvalifikacij (EOK)
Tabela 2, Str. 24: Povprečna mesečna plača v frizerski dejavnosti, začasni podatki za leto 2018
Tabela 3, Str. 24: Število podjetij po dejavnosti (SKD 2008), Slovenija, letno
Tabela 4, Str. 24: Velikost podjetij po dejavnosti S96 Druge storitvene dejavnosti in velikosti (SKD 

2008)
Tabela 5, Str. 24: Delovno aktivno prebivalstvo v frizerski dejavnosti (SKD 2008) v Sloveniji, stanje 

na dan 31. 12. 2019
Tabela 6, Str. 25: Delovno aktivno prebivalstvo v frizerski dejavnosti (SKD 2008) po doseženi 

izobrazbi (KLASIUS-SRV) v Sloveniji, stanje na dan 31. 12. 2019
Tabela 7, Str. 31: Število podjetij po dejavnosti (SKD 2008), Slovenija, letno

Tabela 8, Str. 32: Povprečna mesečna plača v kozmetični dejavnosti v Sloveniji, začasni podatki za 
leto 2018

Tabela 9, Str. 33: Velikost podjetij po dejavnosti S96 Druge storitvene dejavnosti in velikosti  
(SKD 2008)

Tabela 10, Str. 33: Delovno aktivno prebivalstvo v kozmetični dejavnosti (SKD 2008) v Sloveniji, 
stanje na dan 31. 12. 2019

Tabela 11, Str. 33: Delovno aktivno prebivalstvo v kozmetični dejavnosti (SKD 2008)po doseženi 
izobrazbi (KLASIUS-SRV) v Sloveniji, stanje na dan 31. 12. 2019

Tabela 12, Str. 34: Kvalifikacijska struktura na področju frizerstva in kozmetike po ravneh Slovenskega 
ogrodja kvalifikacij (SOK)

Tabela 13, Str. 35: Osnovni podatki o poklicni kvalifikaciji Maniker/manikerka
Tabela 14, Str. 36: Osnovni podatki o poklicni kvalifikaciji Vizažist/vizažistka
Tabela 15, Str. 36: Osnovni podatki o srednji poklicni izobrazbi Frizer/frizerka
Tabela 16, Str. 37: Osnovni podatki o srednji poklicni izobrazbi Frizer SI/frizerka SI
Tabela 17, Str. 38: Osnovni podatki o poklicni kvalifikaciji Aromaterapevt/aromaterapevtka
Tabela 18, Str. 39: Osnovni podatki o poklicni kvalifikaciji Izvajalec/izvajalka body piercinga
Tabela 19, Str. 40: Osnovni podatki o poklicni kvalifikaciji Maser/maserka
Tabela 20, Str. 41: Osnovni podatki o poklicni kvalifikaciji Masker/maskerka
Tabela 21, Str. 41: Osnovni podatki o poklicni kvalifikaciji Pediker/pedikerka

Tabela 22, Str. 42: Osnovni podatki o poklicni kvalifikaciji Tetover/tetoverka
Tabela 23, Str. 43: Osnovni podatki o srednji strokovni izobrazbi Frizerski mojster/frizerska mojstrica
Tabela 24, Str. 44: Osnovni podatki o srednji strokovni izobrazbi Mojster/mojstrica kozmetične nege
Tabela 25, Str. 45: Osnovni podatki o srednji strokovni izobrazbi Kozmetični tehnik/kozmetična 

tehnica
Tabela 26, Str. 46: Osnovni podatki o srednji strokovni izobrazbi Kozmetični tehnik SI/kozmetična 

tehnica SI
Tabela 27, Str. 47: Osnovni podatki o poklicni kvalifikaciji Oblikovalec maske/oblikovalka maske
Tabela 28, Str. 48: Osnovni podatki o višji strokovni izobrazbi Višji kozmetik/višja kozmetičarka
Tabela 29, Str. 49: Osnovni podatki o visokošolski strokovni izobrazbi Diplomirani kozmetik (vs)/

diplomirana
Tabela 30, Str. 50: Osnovni podatki o magistrskem izobraževanju Magister kozmetike/magistrica 

kozmetike
Tabela 31, Str. 52: Izobraževalne institucije srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja – 

redno izobraževanje
Tabela 32, Str. 52: Izobraževalne institucije srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja – 

izobraževanje odraslih
Tabela 33, Str. 52: Izobraževalne institucije – izvajalke mojstrskih izpitov
Tabela 34, Str. 54: Izobraževalne institucije in programi izobraževanja višjega strokovnega 

izobraževanja na področju kozmetike
Tabela 35, Str. 54: Izobraževalne institucije in programi izobraževanja visokošolskega  

in magistrskega izobraževanja
Tabela 36, Str. 55: Število vseh rednih dijakov v programih srednjega poklicnega izobraževanja – 

FRIZER
Tabela 37, Str. 56: Število vseh udeležencev izobraževanja odraslih v programih srednjega poklicnega 

izobraževanja – FRIZER
Tabela 38, Str. 56: Število vseh rednih dijakov v programih srednjega strokovnega izobraževanja – 

KOZMETIKA

81



Tabela 39, Str. 57: Število vseh udeležencev izobraževanja odraslih v programih srednjega 
strokovnega izobraževanja – KOZMETIKA

Tabela 40, Str. 58: Število podeljenih mojstrskih nazivov
Tabela 41, Str. 58: Število vseh vpisanih v višješolske izobraževalne programe na področju kozmetike
Tabela 42, Str. 59: Število vseh vpisanih v visokošolske in magistrske izobraževalne programe na 

področju kozmetike
Tabela 43, Str. 60: Podeljeni certifikati o NPK na področju kozmetike v zadnjih petih letih

Kazalo grafov
Graf 1, Str. 56: Število vseh udeležencev srednjega poklicnega izobraževanja –  

program FRIZER
Graf 2, Str. 57: Število vseh udeležencev v srednjem strokovnem izobraževanju –  

program KOZMETIČNI TEHNIK
Graf 3, Str. 58: Število podeljenih mojstrskih nazivov v obdobju 2014–2019
Graf 4, Str. 58: Število vseh udeležencev v višješolskem strokovnem izobraževanju – program 

KOZMETIKA

Graf 5, Str. 59: Število vseh udeležencev v visokošolskem izobraževanju – program KOZMETIKA
Graf 6, Str. 59: Število vseh udeležencev v magistrskem izobraževanju – program KOZMETIKA
Graf 7, Str. 60: Število vseh podeljenih certifikatov o NPK na področju kozmetike v obdobju 

2015–2019

82



83




