
 

 
 
KRATEK OPIS: 
Pri vstopu v kozmetični salon stranko vljudno 
sprejme, se z njo posvetuje o storitvi, jo pripravi na 
nego ter izbere in pripravi ustrezne preparate za 
kozmetično nego obraza in telesa. 
 
Delo kozmetičnega tehnika je raznoliko. Obsega 
kozmetično nego celega telesa: nego obraza in 
telesa, depilacijo in epilacijo, ličenje, limfno 
drenažo in masažo z alternativnimi masažnimi 
tehnikami, pedikuro, manikuro in refleksno masažo 
stopal. Organizira in nadzoruje tudi druge postopke za boljše počutje in lepši videz, kot so 
turške kopeli, savne in parne kopeli in solariji. Ker kozmetični tehnik izvaja kozmetične 
negovalne postopke na človeškem telesu, mora svoje delo opravljati s kar največ 
odgovornosti, zato mora biti dobro usposobljen in natančen. Že pri vstopu v kozmetični salon 
stranko vljudno sprejme, se z njo posvetuje o storitvi in vodi evidenco opravljenih storitev. 
Stranko pripravi na nego, izbere in pripravi ustrezne preparate za kozmetično nego obraza in 
telesa. S peeling metodo najprej s površine kože na obrazu ali telesu odstrani nečistoče. 
Obraz in telo masira z različnimi tehnikami in opravi depilacijo, to je začasno odstranjevanje 
odvečnih dlak po obrazu in telesu s pomočjo voskov in smol. Na obraz in telo nanaša maske 
in obloge z različnimi negovalnimi učinki. Pri delu uporablja kozmetične aparate za nego 
obraza in telesa, ki s pomočjo elektrike, toplote, pare in svetlobnih žarkov dopolnjujejo 
kozmetično nego. Stranki skrbno uredi roke in opravi manikuro (nohte neguje, krajša in 
oblikuje). Po želji nanaša in oblikuje umetne nohte in nohtom z barvanjem polepša videz. Pri 
negi nog ‐ pedikuri kozmetični tehnik krajša in oblikuje nohte na nogah, odstranjuje kurja 

očesa in otiščance. Neguje vraščene nohte 
ter izdeluje in namešča korekcijske 
pripomočke za vzdrževanje kar najboljše 
funkcije nog. Stranki svetuje pravilno 
izbiro obutve in vaje za krepitev stopalnih 
mišic. Kozmetični tehnik z aparati za 
epilacijo trajno odstranjuje odvečne dlake 
na obrazu in telesu. Na željo stranke z 
metodo "permanentni make‐up" nanaša 
obstojna ličila. Kozmetični tehnik opravlja 
tudi maskerske storitve in sicer nanaša 

dnevni make‐up, uredi stranke za posebne priložnosti (npr. poroke, maturantske plese) in 
fotografiranje, ter liči igralce in druge nastopajoče (npr. manekenke, napovedovalce in 
povezovalce programov). Kozmetični tehnik stranki svetuje, katere kozmetične preparate naj 
uporablja in na kakšen način naj z njimi neguje obraz in telo ter jo opozarja na pomen zdrave 
prehrane.  
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VEČ O POKLICU LAHKO IZVEŠ NA: 
 
http://www.zai.si/verificirano/kozmeticni_tehnik.htm 
 
http://www.ssfkz.si/?page_id=161 
 
http://www.sc‐nm.si/szks/izobrazevanje//kozmeticni‐tehnik 
 
http://www.sc‐nm.si/szks/file/open/36_cb0ed03a1e822/Kozmeti%C4%8Dni%20tehnik.pdf 
 
   
 
  


