SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
FRIZER /SPI/ 2009

KATALOG ZNANJ
1. IME MODULA: FRIZERSTVO
2. USMERJEVALNI CILJI
Dijak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spozna delovno okolje in značilnosti dela;
analizira in oceni kvaliteto las in lasišča, morfologijo glave, obraza in konstitucijo
telesa;
prepozna anomalije las in spremembe na koži ter posebnosti lasišča in rasti las;
usposobi se za umivanje las in lasišča ter izvajanje različnih načinov nege las in
lasišča;
zna uporabiti znanja o zgradbi, lastnostih las in kože ter ugotovitve analiz las in
kože upošteva pri izbiri postopkov in pripravkov;
pravilno izbere pripravke glede na vrsto storitve, jih uporabi po navodilih
proizvajalca in jih ustrezno skladiščiti;
zna strokovno svetovati in prilagoditi vrsto in namen storitve ter uporabo
ustreznih pripravkov tako, da upošteva želje in potrebe stranke;
stranki strokovno svetuje oblikovne in barvne spremembe las v skladu s
sodobnimi trendi, njeno osebnostjo in končnim estetskim izgledom;
poslovno (verbalno in neverbalno) komunicira s strankami in sodelavci
razvije ustrezen odnos do varovanja zasebnosti stranke;
stranki svetuje, kako negovati lase in pričesko;
usposobi se za izvajanje različnih tehnik in oblik striženja, britja in oblikovanja
brk, brade, zalizc, britja lasišča in nege kože po britju ter oblikovanja las po
striženju;
češe ter oblikuje suhe in mokre lase;
trajno preoblikuje lase;
spreminja barvo las z izvajanjem različnih tehnik dela in uporabo različnih
pripravkov ter predvidi posledice nepravilnih odločitev;
oblikuje pričeske v estetsko in oblikovno celoto, usklajeno s celostno podobo
stranke;
razvija si občutek za skladje oblik in barv;
pozna pomembnost estetike pri svojem delu;
načrtuje potek dela;
razume pomen izbire ustreznega pribora in pripomočkov glede na tehnike dela, na
vrsto storitve in na željen rezultat;
predvidi čas opravljanja storitve in pravilno izbere količino pripravkov ter
drugega materiala za izbrano storitev;
razume povezanost in medsebojne vplive zdravja, okolja in kakovosti življenja;
ustvarjalno razmišlja in učinkovito rešuje probleme;
obvlada temeljne tehnike frizerskega dela in sledi modnim smernicam;
pozna značilnosti frizerskih slogov skozi zgodovinski razvoj;
razume povezanost družbeno političnih razlogov na spremembo modnih smernic;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zna uporabljati sodobna informacijska sredstva, da lahko sledi napredku na
področju frizerstva in modnega oblikovanja;
spozna nujnost stalnega strokovnega izpopolnjevanja;
razume in zna uporabljati strokovno izrazoslovje;
razvije strokovno in poklicno odgovornost ter organizacijsko kulturo na
delovnem mestu;
realno oceni lastne sposobnosti in spretnosti;
vrednoti dosežke in razvija pozitivni odnos do opravljene storitve;
pozna in upošteva zakonske podlage za frizersko dejavnost;
pozna in uporablja ekološko manj oporečne kozmetične pripravke;
predvidi končni rezultat in stranki verbalno in slikovno poda informacije;
zna izračunati kalkulacijo frizerskih storitev, izpolnjuje kartoteke strank, vodi
razne evidence ter izračuna minimalne in optimalne stroške.

3. VSEBINSKI SKLOPI
Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov.

4. OPERATIVNI CILJI
Poklicne kompetence
•
•
•
•
•
•
•

Pozna poklicno podobo frizerstva
Neguje lase, lasišče in kožo
Izvaja različne tehnike striženja
Brije in oblikuje brke in brado
Preoblikuje lase
Spreminja barve las
Oblikuje pričeske
Informativni cilji

Formativni cilji

Dijak:
Dijak:
• postopke frizerskega dela zna povezati z • ponazori ureditev frizerskega salona z
uporabo kozmetičnih izdelkov z vidnimi
upoštevanjem Pravilnika o sanitarno
posledicami oziroma rezultati na laseh in
higienskih pogojih za opravljanje frizerske
lasišču;
stroke;
• spozna pomen in uporabo pripomočkov za
• verbalno in neverbalno poslovno komunicira
zaščito
stranke
in
pripomočkov
za
s stranko in sodelavci
samozaščito;
• pripravi delovni prostor, sebe in stranko
• predlaga uporabo orodij, pripomočkov in
glede na izbrano storitev in skladno s
naprav, ki se uporabljajo v frizerstvu;
higiensko-varnostnimi predpisi;
• pozna sestavne dele, materiale, delovanje in • pripravi pribor in pripomočke glede na
funkcijo pripomočkov/naprav ter prednosti
izbrano storitev;
sodobnih naprav, pripomočkov in orodij;
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• razume pomen oznak na deklaracijah
pripravkov in električnih napravah;
• pozna pravne podlage za zdravo in varno delo;
• razume pomen dezinfekcije in čiščenja;
• prepozna pripravke po vsebini deklaracij in jih
razvrsti v skupine po uporabi in delovanju;
• razlikuje med ekološko bolj in manj
oporečnimi sredstvi in pozna njihov vpliv na
okolje;
• pozna delovanje naprav in sestavo preparatov v
povezavi s tveganji pri njihovi uporabi;
• našteje tehnološke oblike pripravkov in jih
poveže s kozmetičnimi izdelki;
• pozna zgradbo in lastnosti (kemijske in
fizikalne) snovi v zmesi/mešanici ter jih poveže
z lastnostmi pripravkov;
• pozna značilnosti in zakonitosti mešanja snovi;
• razlikuje fizikalne in kemijske spremembe v
laseh;
• razloži in opiše zgradbo čistih snovi;
• definira ionsko in kovalentno vez ter ju poveže
z vezmi v keratinu;
• razloži zgradbo, kemijske in fizikalne lastnosti
vode, amoniaka in vodikovega peroksida,
nahajanje v pripravkih ter vplive na lase in
kožo;
• razloži zgradbo, kemijske in fizikalne lastnosti
kislin, baz, soli, nahajanje v pripravkih ter
vplive na lase in kožo;
• pozna sestavo in pomen pufrov pri delovanju
pripravkov na lase;
• pozna in razlikuje reakcije oksidacije redukcije in jih poveže z reakcijami pri
preoblikovanju las in spreminjanju barv las;
• razloži zgradbo, kemijske in fizikalne lastnosti
ogljikovodikov, organskih kisikovih spojin,
nahajanje v pripravkih ter vplive na lase in
kožo;
• pozna zgradbo, kemijske in fizikalne lastnosti
ter uporabo olj, masti in voskov;
• razlikuje mineralne voske, masti in olja ter jih
primerja z naravnimi voski, mastmi in olji;
• pozna zgradbo in lastnosti beljakovin kot
gradnikov las, kože in nohtov;
• utemeljijo lastnosti beljakovin v povezavi s
spremembo lastnosti keratina med procesi v
laseh;
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• neguje frizerske pripomočke in upošteva
načela varnega dela;
• pozna pravila požarne varnosti ter smiselno
in varno uporablja naprave, pripomočke in
pribor;
• odgovorno skrbi za ohranjanje svojega
zdravja in zdravja strank;
• zna nuditi prvo pomoč;
• odgovorno skrbi za varovanje okolja pred
škodljivimi snovmi;
• ustrezno komunicira, svetuje in opozori
stranke na kožne spremembe;
• presodi ustreznost izbora in uporabe
pripravkov za različne frizerske postopke;
• analizira deklaracije pripravkov, grafične
oznake, opozorila, sestavine, navodila o
uporabi in skladiščenju;
• shranjuje preparate v skladu z navodili
proizvajalca in varnostnimi predpisi;
• pripravi ustrezne raztopine/emulzije za
kemijske spremembe na/v laseh;
• redči vodikov peroksid;
• izkazuje spoštljiv odnos do stranke in poskrbi
za njeno dobro počutje;
• ravna v skladu z etičnimi načeli;
• upošteva strankine želje in ji svetuje;
• poslovno komunicira s strankami in
sodelavci;
• sledi modnim smernicam, spremlja sodobne
tehnike dela in novosti vključuje v delo;
• uporablja
sodobno
informacijsko
komunikacijsko tehnologijo s programsko
opremo za načrtovanje pričesk, za
izpolnjevanje kartotek strank, raznih evidenc
in za izračun kalkulacije stroškov frizerskih
storitev;
• smiselno povezuje znanja iz različnih
področij in jih vključuje v delo;
• pozna likovno teorijo za frizerje, da lahko
ustvarjalno in verbalno analizira pričeske.
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• razlikuje skupine spojin v pripravkih, ki se
razlikujejo po kemijski zgradbi, lastnostih in
namenu uporabe;
• razume povezanost med sestavo pripravkov in
učinkom;
• pozna osnovne kemijske zakonitosti zato, da
lahko predvidi delovanje pripravkov;
• loči ekološko manj oporečne pripravke;
• loči med naravnimi in umetnimi pripravki;
• pozna kriterije manjše ekološke oporečnosti;
• zna razložiti posledice ob nepravilnem
vzdrževanju in nepravilni uporabi naprav,
pripomočkov, orodij in pripravkov.
• pozna pomen uravnotežene prehrane za
obnavljanje delovanje telesa;
• pozna glavne tipe celic človeškega telesa;
• pozna tkiva (krovno, oporno, mišično in
živčno );
• na osnovi primerjave vrhnjic, veziv, opornin,
mišičnin in živčnin opredeli vlogo posameznih
tkiv;
• našteje organske sisteme, pozna enostavno
zgradbo in delovanje;
• pojasni zgradbo, pomen in vlogo kože,
• pojasni funkcijo posameznih kožnih tvorb ter
vpliv delovanja lojnic na mastnost kože, las in
obstojnost pričeske;
• razlikuje med različnimi tipi kože,
• razloži pomen negovanja kože;
• opiše načine nege in zaščite kože;
• pozna zgradbo (vzdolžno, prečno) lasu in ta
znanja poveže z delovanjem pripravkov na
lase;
• opiše rast las in periodično izpadanje las;
• pozna naloge, oblike in tipe las/dlak ter
nastanek in rast las/dlak;
• pojasni nastajanje pigmentov, poroženevanje
in obnavljanje kože;
• opiše značilnosti las (kodravost, smer rasti las,
debelino in prečni prerez las);
• razlikuje različne plešavosti - alopecije, pozna
vzroke in simptome;
• pozna možne načine okužb v frizerstvu;
• pozna značilnosti bakterij, virusov in gliv;
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• analizira lase in lasišče;
• izdela in vodi kartoteko stranke;
• skrbi za osebno higieno;
• skicira zgradbo kože;
• skicira dele lasu/dlake (folikel, mišica
naježevalka, papila);
• ugotavlja strukturno spremenjenost las,
raziskuje smeri rasti las, gostoto (volumen)
las, debelino las in naravno barvo;
• oceni morebitno predhodno kemijsko
obdelavo las;
• ugotavlja odprtost kutikule in jo poveže
s hitrostjo kemijskih procesov v laseh;
• uporablja tehnične pripomočke za analizo las
(npr.
specialne
mikroskope,
mikrokamero…);
• stranki predstavi rezultat analize in ji svetuje;
• izvaja dezinfekcijo pripomočkov;
• zaščiti sebe in stranko;
• po slikah prepozna anomalije las in
bolezenske spremembe lasišča, kože.
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• našteje bakterijska, virusna in glivična
obolenja;
• našteje poklicne bolezni, opiše simptome in
našteje ukrepe za zmanjšanje težav pri delu;
• pojasni vzroke in posledice najpogostejših
kožnih bolezni in poškodb v salonu;
• pozna varovalne dejavnike za ohranjanje
zdravja in prepozna bolezenske znake,
• znanja anatomije/fiziologije kože in las poveže
z ustreznim izborom kozmetičnih izdelkov in
pravilnim izvajanjem postopkov;
• našteje izdelke za nego las in lasišča;
• razlikuje izdelke za nego po sestavi, načinu
in namenu uporabe;
• loči zdravilne ter negovalne šampone in
lasne vodice;
• razlikuje šampone po sestavi, uporabi in
učinkovanju;
• razume postopek umivanja las in lasišča ter
odstranjevanje nečistoč;
• pozna pomen pomožnih in aktivnih snovi v
pripravkih za nego;
• razvrsti površinsko aktivne snovi, opiše
lastnosti in nahajanje v pripravkih;
• poznajo vpliv PAS na lase in kožo;
• primerja sestavo in učinkovanje šamponov
za mastne, izsušene in strukturno
spremenjene lase;
• na osnovi analize las in lasišča pojasni izbiro
negovalnih izdelkov;
• razlikuje lastnosti nekaterih pomožnih in
aktivnih snovi v pripravkih za nego ter
učinkovanje na lase in lasišče;
• pozna zgradbo in učinke
sestavin
negovalnih pripravkov v povezavi s tveganji
pri njihovi uporabi;
• pojasni ugoden vpliv pravilne tehnike
masaže lasišča na lase/lasišče in na počutje;
• razume pomen čistilne masaže in masaže
lasišča z uporabo lasnih vodic.

• izbere ustrezne pripravke nego las in lasišča,
tako da upošteva stanje las in lasišča ter
nadaljnje/predhodne postopke;
• primerja različne vrste šamponov in njihovo
uporabnost glede na stanje las in lasišča ter
jih uporablja;
• izbere ustrezen regenerator;
• uporablja različne vrste regeneratorjev glede
na stanje las;
• umije lase in lasišče ter izvaja čistilno masažo
lasišča;
• izbere ustrezno lasno vodico;
• izvede postopke in tehnike nege las in lasišča
z osnovnimi ali specialnimi negovalnimi
izdelki;
• neguje lase z oblogami/maskami za lase;
• izvede osnovne in specialne tehnike masaže
lasišča (klasična, sprostitvena, shiatsu,
ayurveda…);
• stranki svetuje vzdrževalno nego.

• analizira morfološke značilnosti obraza, glave;
• analizira stanje las, posebnosti pri rasti in
kakovost las ter lasišča, konstitucijo in tip
telesa;

• analizira dejavnike, ki vplivajo na
načrtovanje oblike pričeske in na izbiro
tehnik striženja;
• načrtuje obliko pričeske;
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• na osnovi ugotovitev analiz načrtuje
oblikovanje pričeske;
• zna utemeljiti razloge za tipične posebnosti pri
rasti las;
• opiše značilnosti orodij za striženje in njihov
namen uporabe;
• pozna razliko med topim in poševnim rezom
ter izvajanje pri striženju;
• predvidi raztezanje in krčenje las pri
omočenju/sušenju ter spremembe dolžine las
na striženje;
• razlikuje med klasičnim in sodobnim
striženjem;
• našteje tehnike striženja in opiše postopke,
uporabo orodij in učinek na oblikovanje
pričeske;
• razloži tehnike striženja las na zatilju in na
čelu;
• razume pomen izbora postopkov in tehnik v
povezavi s tveganji pri njihovi uporabi;
• dojame zvezo med smerjo rasti las, izbrano
tehniko dela, oblikovno zasnovo in končno
obliko pričeske;
• določi linije in oblike pričesk;
• utemelji pomen pravilnega izbora ustreznih
tehnik za dosego želenega cilja;
• pripravi pribor in pripomočke glede na izbrano
storitev skladno s higiensko-varnostnimi
predpisi.

• skicira pričesko z dolžinami pramenov las
pred in po postopku;
• pripravi načrt izvedbe storitve, ga predstavi
stranki ter ji svetuje;
• uporabi specialno tehnologijo s programsko
opremo za načrtovanje pričeske;
• zaščiti stranko;
• izbere orodja in pripomočke za striženje;
• izbere ustrezno tehniko dela in predvidi
obliko pričeske glede na celostno podobo
stranke;
• na skici nariše naklon pramenov las ter
prikaže izvajanje topega in poševnega reza;
• določiti naklon pramena las na različnih delih
lasišča;
• naredi skico dolžin pramenov las od čela do
zatilja in od levega do desnega uhlja pred
striženjem in po striženju in ugotavlja
napake;
• pripravi se na izvedbo izbrane tehnike
striženja;
• oddeli pramene las;
• izvaja različne tehnike in oblike striženja
(preko glavnika, prstov, striženja oblik: ravno
striženje, postopna striženja…) glede na
kvaliteto las in dlak, rast las in dlak in
posebnosti lasišča;
• izvede postopek striženja z različnim
rezilnim orodjem;
• izpelje oblikovanje tipičnih pričesk po
predlogi;
• s striženjem oblikuje sodobne in klasične
oblike pričesk;
• umije in razkuži orodja in pripomočke.

• primerja oblike brade in brkov in pojavljanje
v različnih obdobjih;
• našteje pripomočke, orodja in negovalne
izdelke za britje;
• razume pomen zaščite stranke in upoštevanja
sanitarno-higienskih pogojev pri britju;
• pojasni poteze britja in naklon britve;
• razlikuje negovalne izdelke za britje in pozna
vpliv sestavin na dlako in kožo;
• razume vpliv mila in bazičnih pripravkov na
dlako;

• načrtuje britje ali oblikovanje brkov in brade,
pri čemer upošteva obliko obraza/glave,
posebnosti obraza in željo stranke;
• analizira kožo, smer rasti dlak in posebnosti
na koži;
• pripravi razkužila;
• stranko primerno zaščiti in jo pripravi na
postopek britja;
• glede na vrsto kože izbere ustrezne pripravke
za postopek britja;
• pripravi pripravke in pripomočke za britje;
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• pojasni pojma pilomotoriki in adstringensi;
• pozna značilnosti kože moškega obraza, rast
dlak in posebnosti kože na potek britja;
• zna ustrezno ravnati s kožo po britju;
• utemelji izbor negovalnih izdelkov za kožo po
bitju;
• razloži možnosti prenosa nalezljivih bolezni
in preventivno delovanje;
• pojasni pomen izvajanja masaže po britju.

• pripravi brado na postopek britja in izvede
miljenje brade;
• brije brado in striže brke;
• upošteva smer rasti dlak in skladno s tem
napenja kožo;
• pravilno in varno drži britev in druga rezila;
• nariše poteze britja na predlogo;
• strokovno izvede poteze britja brk in brade;
• estetsko oblikuje brado, brke in zalizce glede
na oblikovne zakonitosti;
• pri britju brade in brk upošteva tudi starost
stranke, modne smernice, obliko pričeske in
celostno podobo stranke;
• natančno izvede britje in oblikovanje;
• neguje kožo po britju;
• masira brado in uporabi ustrezna negovalna
sredstva po britju;
• umije in razkuži orodje.

• pozna razvoj trajnega oblikovanja las;
• razlikuje različne načine preoblikovanja las:
dvokomponentno in dvofazno, toplotno in
hladno, kislo in bazično ter encimsko
preoblikovanje las;
• seznani se z nevarnostmi nepravilne uporabe
pripravkov za preoblikovanje las in vplivom
dovajanja toplote med postopkom;
• pozna pomen testov občutljivosti – alergijskih
testov pred preoblikovanjem las;
• pozna sestavo pripravkov za preoblikovanje
las, vplive posameznih sestavin na lase in na
proces trajnega kodranja las;
• razume lastnosti in delovanje reducentov in
oksidantov ter baz in kislin na lase;
• opiše fizikalne in kemijske spremembe v laseh
med postopkom preoblikovanja las;
• zna izbrati in uporabiti pripomočke, naprave
in orodja ter pripravke za preoblikovanje las;
• pripravi pripravke skladno z navodili
proizvajalca in kemijskimi zakonitostmi;
• razume vpliv pravilnega navijanja las na
končno obliko pričeske;
• razume vpliv naravnega sušenja las po
postopku preoblikovanja las na trajnost in
kodravost las;
• opiše dogajanje v posameznih fazah dela;

• načrtuje preoblikovanje las z upoštevanjem
stanja kože, strukturne spremenjenosti las,
oblike obraza/glave, posebnosti obraza,
telesnih razmerij in želeno obliko pričeske;
• izvede test občutljivosti kože;
• na osnovi analize las in lasišča izbere
ustrezne pripravke in negovalne izdelke;
• analizira oblike pričesk, ki so posledica
izvajanja različnih tehnik navijanja las na
navijalke;
• izbere ustrezno tehniko navijanja las glede
na debelino las, prečni prerez las in končno
obliko pričeske;
• izbere pripravke za 1. in 2. del
preoblikovanja las z upoštevanjem strukture
las;
• upošteva navodila na deklaracijah;
• izbere vrstni red navijanja in omočenja
pramenov las s pripravkom za 1. del
preoblikovanja las, pri tem upošteva
debelino,
dolžino
in
strukturno
spremenjenost las;
• na različne načine navija lase na navijalke za
preoblikovanje las;
• izvede preoblikovanje las s pomočjo
pripravkov za preoblikovanje las;
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• predvidi posledice ob nepravilnem izboru in
uporabi pripravkov za preoblikovanje las;
• oceni
čas
delovanja
pripravkov
z
upoštevanjem fizikalnih in kemijskih lastnosti
las ter navodil proizvajalca;
• oceni napake pri delu, poišče vzroke in napove
izboljšanje dela;
• pojasni strukturo las pred in po postopku;
• svetuje uporabo ustreznih negovalnih
pripravkov po postopku preoblikovanja las.

• omoči pramene las z ustreznim pripravkom
za 1. del preoblikovanja;
• zaščiti lase pred negativnimi vplivi pritiska
elastike na lase;
• izvede kontrole plastičnosti las;
• pravilno določi čas delovanja pripravka za 1.
in 2. del postopka;
• izvede fiksiranje;
• predvidi posledice zaradi nepravilne uporabe
pripravkov;
• po postopku preoblikovanja neguje lase in
stranki svetuje nadaljnjo vzdrževalno nego;
• po postopku preoblikovanja las oblikuje
pričesko in predvidi posledice nepravilnega
sušenja in natezanja las.

• analizira simbolno vrednost barv;
• usvoji pomen barvnih harmonij in kontrastov;
• utemelji psihološke in socialne vidike barvnih
sprememb;
• analizira barvni krog ter določa primarne in
sekundarne barve, hladne in tople barve,
komplementarne barve;
• razume nastajanje naravnih pigmentov v laseh
ter vplive na naravno barvo las;
• določi vrsto barvila v pripravkih za
spreminjanje barve las z določeno nianso;
• razloži vsebino barvnih kart in pomen oznak
za pripravke;
• pravilno poimenuje pripravke za spreminjanje
barve las;
• razlikuje pripravke s katerimi dosežemo
različne nianse barvnih tonov, naravne tone,
specialne tone, korekturne in intenzivne tone;
• pri mešanju pripravkov upošteva zakonitosti
barvnega kroga in predvidi končni barvni ton
las;
• našteje postopke spreminjanja barv las in jih
razvrsti glede na uporabo oksidacijskega
pripravka;
• pozna pomen izvajanja testov pred postopki;
• primerja sestavo pripravkov za spreminjanje
barve las in vplive sestavin na lase;
• razloži zgradbo in lastnosti vodikovega
peroksida ter njegovo vlogo pri spreminjanju
barve las;

• načrtuje postopek in oblikuje spreminjanje
barve las v skladu z barvnimi zakonitostmi,
naravno barvo las in barvo kože;
• izvede test občutljivosti kože;
• določi naravno barvo las;
• za izbiro pripravkov za barvanje las uporabi
barvno karto;
• primerja vsebini različnih barvnih kart in
pomen oznak za pripravke;
• predstavi barvno karto;
• uporablja barvni krog;
• loči pripravke po barvilih in po obstojnosti
barve;
• izbira pripravke za barvanje las glede na
kakovost las in lasišča ter želje stranke;
• izbira
pripravke
glede
na
nadaljnje/predhodne postopke spreminjanja
barv las;
• pripravi siv/bel las za barvne spremembe;
• izvede korekturne tehnike;
• pripravi pripravke za spreminjanje barve las
skladno z laboratorijskimi pravili za varno
delo;
• pripravi pripravke za spreminjanje barve las
skladno z navodili proizvajalca in kemijskimi
zakonitostmi;
• po posvetu s stranko pripravi načrt izvedbe
storitve in ga predstavi stranki;
• načrtuje intenzivnost, globino in smer
barvnih sprememb;
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• razloži pomen pufernih snovi in pH vrednosti
pripravkov;
• razloži kemijske procese pri mešanju
pripravkov in dogajanju v laseh,
• predvidi uporabo pripravkov glede na barvo
las in želeno spremembo barve;
• načrtuje pripravo pripravkov za barvanje,
beljenje in koloriranje z upoštevanjem navodil
proizvajalca o mešanju pripravkov;
• opiše izvajanje in namen izvajanja postopkov
predpigmentacije in matiranja;
• razume pravilni izbor tehnik in pripomočkov
za izvedbo barvnih sprememb na laseh;
• seznani se z nevarnostmi nepravilne uporabe
pripravkov za spreminjanje barve las in
vplivom dovajanja toplote med postopkom;
• pozna kemijsko sestavo in značilnosti
pripravkov ter nezaželene učinke;
• razloži možne negativne vplive pripravkov za
spreminjanje barve las;
• prepozna alergije na koži, ki so posledica
uporabe pripravkov za spreminjanje barve las;
• predvidi spremembe na laseh, ki so posledica
nepravilnega izbora in uporabe pripravkov za
spreminjanje barve las.

• pripravi lase na barvne spremembe in izpelje
enostavne postopke spreminjanja barve las;
• načrtuje in spreminja barvo obrvi z
ustreznimi pripravki;
• izvede storitev glede na celostno podobo
stranke;
• izvede različne postopke barvnih sprememb:
niansiranje in oksidacijsko spreminjanje
barve las;
• izvede različne zahtevnejše postopke barvnih
sprememb: celostno spreminjanje barve,
barvanje izrastka, večplastno barvanje,
barvanje pramenov (kapa, folija), svetlenjebeljenje las;
• po spreminjanju barve las umiva lase in
lasišče ter jih neguje z ustreznimi
negovalnimi izdelki;
• stranki svetuje nadaljevalno nego;
• pri delu upošteva skladje linij in barve ter
nauk o barvah.

• primerja oblike pričesk in pojavljanje v
različnih obdobjih;
• primerja uporabo pripomočkov;
• pozna izrazite stilne posebnosti posameznih
obdobij skozi zgodovino;
• primerja zgodovinske lepotne ideale z
današnjimi;
• opiše fizikalne in kemijske lastnosti las;
• pozna vplive in postopke, ki spremenijo
fizikalne in kemijske lastnosti las;
• primerja spremembo prožnosti in plastičnosti
pri mokrih in suhih laseh;
• razlikuje oblikovanje suhih in mokrih las;
• seznani se z Marcelovim postopkom in
današnjimi postopki oblikovanja – ravnanja in
kodranja suhih las;
• pojasni vpliv električnih naprav: ravnalnikov in
kodralnikov na lase;

• uporablja različen frizerski pribor namenjen
oblikovanju mokrih las (glavniki, sponke,
navijalke, ščetke…) ter aparate (sušilnik za
lase, sušilna kapa);
• oblikuje lase v valove;
• oblikuje lase v šestice (pokončne,
položene…);
• izvaja različne tehnike navijanja las na
navijalke glede na želeno končno obliko
pričeske;
• lase oblikuje z različnimi ščetkami in
sušilnikom za lase;
• pričesko oblikuje s povezovanjem različnih
tehnik oblikovanja mokrih las;
• pri oblikovanju pričeske uporabi izdelke za
utrjevanje;
• zavaruje stranko pred toploto pri sušenju las
s sušilno kapo;
• obliko pričeske in tehniko izvedbe prilagodi
kvaliteti, gostoti in dolžini las, obliki obraza,
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• razloži vplive toplote, natezanja in vode na
lase;
• našteje postopke oblikovanja mokrih las;
• pojasni izbiro pripomočkov, naprav in orodij za
oblikovanje pričeske;
• opiše načine oblikovanja ter vplive navijalk in
ščetk na lase;
• predvidi uporabo izdelkov za oblikovanje in
utrjevanje las;
• razvrsti pripravke za utrjevanje po namenu
uporabe;
• opiše sestavo pripravkov za utrjevanje in vplive
sestavin na lase;
• predvidi negativne vplive pripomočkov in
orodij na lase;
• spozna stile oblikovanja in raziskuje možnosti
za oblikovanje pričesk;
• loči pričeske glede na namen: vsakdanja,
športna, poslovna, večerna, tekmovalna,
ekstravagantna…;
• pozna likovno teorijo in jo zna smiselno
uporabljati pri načrtovanju oblikovanja
namenskih pričesk;
• načrtuje pričeske, pri čemer upošteva obliko
glave, posebnosti obraza, obliko telesa in
lastnosti las.
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celostni podobi stranke in namenu oz.
priložnosti;
• oblikuje pričesko po predlogi, kjer mora
uporabiti različne tehnike navijanja las in
oblikovanja kodrov;
• suhe lase oblikuje s pomočjo ravnalnika,
kodralnika in drugih pripomočkov za
oblikovanje las, pri čemer upošteva vpliv
toplote na lase:
• oblikuje namenske pričeske, ki jih prilagaja
estetskim zakonitostim, namenu in celostni
podobi stranke;
• elemente oblikovanja mokrih in suhih las
med seboj povezuje v nove pomenske oblike.
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