
 
 
 
 
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE  

FRIZER/2018 

KATALOG PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA (KPU) 

1. Cilji praktičnega usposabljanja  

Dijak/vajenec bo usposobljen za:  

• razvijanje kompetenc, ki zagotavljajo samostojno načrtovanje lastnega dela in 

izvajanje delovnih procesov v frizerski dejavnosti, 

• uporabo pripomočkov, električnih aparatov in drugih sredstev za delo, 

• poznavanje in uporaba preparatov za lase, 

• upoštevanje navodil proizvajalcev za preprečevanje poškodb na laseh in lasišču 

strank,  

• obvladovanje delovnih situacij in tehnoloških procesov v frizerstvu, 

• upoštevanje predpisov in navodil za varno delo ter varovanja zdravja pri delu, 

• razvijanje redoljubnosti, odgovornega odnosa do okolja in varovanja narave, 

• uporaba strokovne terminologije in informacijske tehnologije ter komuniciranje in 

sodelovanje v delovnem okolju, 

• razvijanje kreativnosti pri načrtovanju in izvedbi storitev, 

• poznavanje pristopov za svetovanje stranki,  

• razvijanje odgovornosti za lastno delo ter zagotavljanje kakovosti v delovnem 

procesu. 

 

 

2. Pričakovani učni izidi: 

Dijak/vajenec se usposobi za izvajanje naslednjih delovnih procesov: 

 

Oznaka Delovni procesi Zap. št. Operativni učni cilji  

OBVEZNI DEL Dijak/vajenec: 

A.* 
Varstvo in 

zdravje pri delu 

1  

Upošteva pravila za varno delo in na delovnem mestu 

uporablja zaščitna sredstva za zaščito sebe in strank 

ter skrbi za estetsko urejenost svoje podobe. 

2  

Zagotavlja higieno pri izvajanju frizerskih postopkov, 

za čiščenje, dezinfekcijo in sterilizacijo frizerskih 

pripomočkov. 

3  

Zagotavlja higieno pri izvajanju manikire in ličenja ter 

za čiščenje, dezinfekcijo in sterilizacijo frizerskih 

pripomočkov. 

B.* 

Varovanje 

okolja in 

ravnanje z 

odpadki  

4  Ločuje in razvršča odpadke, v skladu z zakonodajo. 

C.* 5  Vodi kartoteko strank.  
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Oznaka Delovni procesi Zap. št. Operativni učni cilji  

Vodenje 

dokumentacije 

6  Naroča stranke in racionalno uporabi čas. 

7  Varuje osebne podatke v skladu z zakonodajo. 

Č* 

Komuniciranje s 

strankami in 

sodelavci 

8  
Uporablja strokovno izrazoslovje ter profesionalno 

komunicira s sodelavci in strankami. 

9  Upošteva strankine želje in strokovno svetuje. 

10  Uporablja pravila sodobnega bontona. 

D* 

Uporaba in skrb 

za pripomočke 

za delo 

11  
Varno in strokovno uporablja in vzdržuje pripomočke, 

električne aparate in druga sredstva za delo. 

E* 

Uporaba 

frizerskih 

preparatov in 

kozmetičnih 

izdelkov 

12  

Prebere in dosledno upošteva navodila proizvajalcev 

za strokovno uporabo frizerskih preparatov in 

kozmetičnih izdelkov. 

F* 

Ocena 

kakovosti in 

zgradbe las 

13  

Presodi kakovost las in na podlagi ugotovljenega 

stanja izbere ustrezne preparate za vse frizerske 

postopke. 

G 
Nega las in 

lasišča  

14  
Izbere ustrezen preparat in izvede osnovno nego las in 

lasišča. 

15  
Izvede specialno nego poškodovanih ali večkrat 

kemijsko obdelanih las. 

16  Izvede masažo lasišča. 

H 
Oblikovanje 

mokrih las  

17  
Oblikuje gladke, skodrane, volumen ali valovite 

pričeske, s ščetkami različnih velikosti in fenom. 

18  
Oblikuje osnovo za oblikovanje pričeske z različnimi 

tehnikami navijanja las na navijalke. 

19  Oblikuje valove in šestice na mokrih laseh. 

I Striženje las 

20  
Pripravi lase na striženje in razdeli lase za različne 

tehnike striženja. 

21  Izvede enostavno enodolžinsko/ravno striženje. 

22  
Stopničasto postriže krajše in daljše/dolge lase z 

ustrezno tehniko striženja. 

23  
Ustvari volumen (graduacijo) ali odvzame volumen 

las z različnimi tehnikami striženja. 
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Oznaka Delovni procesi Zap. št. Operativni učni cilji  

24  Uporabi ustrezno tehniko modnega striženja. 

J 
Moško striženje 

in britje 

25  
Izvede klasično moško striženje s škarjami in s 

strojčkom za striženje. 

26  
Oblikuje modno moško pričesko z različnimi 

tehnikami striženja. 

27  Obrije moški obraz ter izvede nego obraza po britju. 

28  Oblikuje brado, brke in zalizce. 

K Barvanje las 

29  

Oceni kakovost las in stanje lasišča, določi naravni 

odtenek in odstotek/delež sivih las ter naredi načrt 

barvanja las. 

30  
Izbere ustrezne barve in pripravi barvno maso skladno 

z navodili proizvajalca. 

31  
Nanese barvo na lase v pravilnem vrstnem redu glede 

na vrsto ali tehniko barvanja. 

32  
Pobarva lase s površinskimi, polobstojnimi in 

oksidacijskimi barvami. 

33  
Uporabi ustrezno tehniko dela za prvo barvanje las, 

barvanje izrastka in nadaljnja barvanja. 

34  
Pobarva lase z modnimi tehnikami glede na željo 

stranke. 

35  Izvede korekcijo pobarvanih las. 

36  
Izbere ustrezno tehniko in izdela barvne pramene in 

ploskovno barvanje. 

37  Neguje lase po barvanju. 

L Svetljenje las 

38  
Oceni kakovost las in stanje lasišča, določi naravni 

odtenek ter naredi načrt svetljenja las. 

39  
Pripravi sredstvo za svetljenje in ga natančno, 

enakomerno in z ustrezno tehniko nanese na lase. 

40  Svetli lase po celotni dolžini lasu z ustrezno tehniko. 

41  
Izbere ustrezno tehniko in izvede svetljenje pramenov 

oziroma modno svetljenje. 

42  Opravi korekcijo svetljenja las. 

43  Neguje lase po svetljenju. 

M 
Hladna trajna 

ondulacija 
44  

Oceni kakovost las in stanje lasišča, naredi načrt 

izvedbe hladne trajne ondulacije. 
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Oznaka Delovni procesi Zap. št. Operativni učni cilji  

45  
Izbere ustrezne preparate, glede na kakovost las in 

načrtovano jakost hladne trajne ondulacije. 

46  

Navije lase na ustrezne navijalce in nanese preparat ter 

določi čas delovanja preparata razvijalca, pri čemer 

upošteva navodila proizvajalca. 

47  Izvede nevtralizacijo/fiksiranje. 

48  Izvede trajno ravnanje las. 

49  Neguje lase po hladni trajni ondulaciji. 

N 
Oblikovanje 

suhih las 

50  
Oblikuje suhe lase z različnimi frizerskimi aparati – 

kodranje, ravnanje. 

51  
Oblikuje dnevne in večerne pričeske za različne 

namene. 

52  Splete lase v različne oblike (kite, zvitki…). 

O 
Naravna nega 

rok in nohtov  

53  Izbere pripomočke in kozmetične izdelke za manikiro. 

54  
Nanese izdelke za mehčanje obnohtne kožice in jo 

vmasira v nohte v pravilnem zaporedju. 

55  Zmasira roke in nohte. 

56  Odstrani obnohtno kožico varno in neboleče. 

57  Skrajša in oblikuje nohte. 

58  Nalakira nohte. 

59  Izvede specialno nego rok. 

P 
Permanentno 

lakiranje  

60  Pripravi nohte pred permanentnim lakiranjem. 

61  Nalakira nohte s permanentim lakom. 

62  
Izvede nego nohtov in rok po končanem 

permanentnem lakiranju. 

R Ličenje obraza  

63  Pripravi kožo pred ličenjem. 

64  
Izvede korekcije nepravilnosti na obrazu z ustreznimi 

ličili. 

65  Izvede dnevno ličenje. 

66  Izvede večerno ličenje. 

67  Naliči obraz za različne namene. 

S 
Vpletanje in 

tresiranje  

68  Tresira z enojnim, dvojnim in krovnim vpletom. 

69  Zašije treso in iz nje izdela lasni vstavek. 

70  Uporabi sodobne lasničarske materiale. 

71  
Oblikuje osnovne nastavke za brke in brado z 

vozlanjem. 

72  
Oblikuje spete pričeske z lasnim vstavkom, ki ga 

umesti in vpne na naravne lase. 
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Oznaka Delovni procesi Zap. št. Operativni učni cilji  

73  
Izdela tupe ali drugi ortopedski lasničarski izdelek z 

vpletanjem. 

 

Opombe:  

 * Generične kompetence, ki jih je potrebno razvijati ves čas praktičnega usposabljanja 

v povezavi z ostalimi delovnimi procesi. 

Izbirnost:  

Dijak/vajenec izmed treh izbirnih modulov izbere enega.  

 


