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KATALOG ZNANJA 

1. Ime modula: OSNOVE FRIZERSTVA 

2. Usmerjevalni cilji: 

Dijak/inja: 

- spoznava delovno okolje in značilnosti dela v frizerskem salonu; 

- razvija skrb za varovanje lastnega zdravja; 

- utemeljuje pomen urejenega delovnega okolja za izvajanje frizerske stroke; 

- uporablja frizerske preparate za nego las in lasišča, pripomočke in naprave; 

- usvaja temeljna znanja o frizerskih postopkih in uporabi preparatov; 

- povezuje temeljne frizerske postopke s kemijskimi in biološkimi znanji;  

- razvija spretnosti za opravljanje del v frizerstvu: nega las in lasišča, oblikovanje las, 

osnovne tehnike striženja las; 

- uporablja strokovno izrazoslovje; 

- uporablja strokovno literaturo in elektronske medije za pridobivanje podatkov; 

- oblikuje pozitivno samopodobo, razvija samostojnost, strokovno in poklicno 

odgovornost, natančnost, kreativnost in organizacijsko kulturo na delovnem mestu; 

- vključuje načela poklicne etike in poslovne morale; 

- upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja. 

 

3. Poklicne kompetence: 

1. Pripravljanje delovnega okolja v skladu s higiensko varnostnimi predpisi in predpisi za 

preprečevanje prenosa nalezljivih bolezni.  

2. Povezovanje osnovnih kemijskih znanj s stroko. 

3. Analiziranje las in kože. 

4. Izvajanje osnovne nege las in lasišča. 

5. Izvajanje osnovnih tehnik oblikovanja mokrih in suhih las. 

6. Izvajanje osnovnih tehnik striženja las. 

 

4. Operativni cilji: 

 

Pripravljanje delovnega okolja v skladu s higiensko varnostnimi predpisi in preprečevanje 

prenosa nalezljivih bolezni. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/inja: 

- našteje in pojasni pomen in uporabo 

pripomočkov za zaščito stranke in 

pripomočkov za samozaščito; 

- utemelji pomen osebne priprave, priprave 

prostora, pripomočkov in stranke na 

storitev; 

- navede pravne podlage za zdravo in varno 

delo;  

- pojasni pomen čiščenja, dezinfekcije in 

sterilizacije; 

Dijak/inja: 

- analizira predpise, ki so pomembni za 

frizersko stroko; 

- pripravi delovni prostor, sebe in stranko glede 

na izbrano storitev in skladno s pravilnikom o 

minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih in 

s predpisi o varstvu pri delu; 

- odgovorno skrbi za ohranjanje svojega zdravja 

in zdravja strank; 
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- primerja načine dezinfekcije;  

- opiše delovanje naprav za sterilizacijo 

pripomočkov; 

- pojasni delovanje in funkcijo pripomočkov 

in naprav; 

- dojame nevarnosti pri delu z napravami; 

- načrtuje uporabo pripomočkov in naprav, ki 

se uporabljajo v frizerstvu; 

- pojasni pomen oznak na deklaracijah 

preparatov in na električnih napravah; 

- varno uporablja preparate; 

- zaveda se nahajanja nevarnih sestavin v 

preparatih; 

- pojasni pomen piktogramov na embalaži; 

- našteje povzročitelje bolezni; 

- opiše možne načine okužb v frizerstvu; 

- pojasni pojem okužba in inkubacijska doba; 

- primerja značilnosti bakterij, virusov, gliv 

in zajedavcev; 

- našteje bakterijska, virusna in glivična 

obolenja; 

- opiše razvojni krog uši in načine zatiranja 

zajedavcev; 

- pojasni načine prenosa zajedavcev; 

- opiše delovanje sredstev za zatiranje uši in 

utemelji njihovo uporabo; 

- pojasni varovalne dejavnike za ohranjanje 

zdravja; 

- dojame pomen vrednotenja in kontrole 

lastnega dela. 

- izvede osnovne ukrepe prve pomoči pri tujkih 

v očesu, urezninah, opeklinah, poškodbah 

električnega toka in alergijskih reakcijah; 

- opozori stranko na kožne spremembe; 

- dokumentira svoje delo v skladu z zakonodajo 

o varovanju osebnih podatkov; 

- pripravi pripomočke glede na izbrano storitev; 

- izvaja dezinfekcijo pripomočkov; 

- vzdržuje frizerske pripomočke in upošteva 

načela varnega dela; 

- shranjuje frizerske preparate in ravna z 

embalažo v skladu z navodili proizvajalcev; 

- skrbi za evidenco roka trajanja preparatov za 

nego in utrjevanje;  

- evidentira, shranjuje in preverja rok uporabe 

preparatov za nego in utrjevanje;  

- upošteva predpise o varovanju okolja; 

- pravilno odlaga odpadke in posebno pozornost 

nameni nevarnim odpadkom; 

- varčno ravna z vodo, energijo in preparati;  

- upošteva pravila požarne varnosti ter smiselno 

in varno uporablja naprave in pripomočke;  

- zagotavlja kvaliteto lastnega dela in se zaveda 

posledic neodgovornega dela. 

 

Povezovanje osnovnih kemijskih znanj s stroko. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/inja: 

- razloži in opiše zgradbo čistih snovi in 

mešanic/zmesi; 

- opiše značilnosti snovi in zakonitosti 

mešanja; 

- razlikuje zgradbo raztopin in emulzij; 

- pojasni zgradbo in lastnosti (kemijske in 

fizikalne) snovi v zmesi/mešanici ter jih 

poveže z lastnostmi preparatov; 

- definira ionsko in kovalentno vez ter ju 

poveže z vezmi v keratinu; 

- razloži zgradbo, kemijske in fizikalne 

lastnosti kislin, baz, soli, nahajanje v 

preparatih za nego in utrjevanje las ter 

vplive na lase in kožo; 

Dijak/inja: 

- nariše skice in označi sestavine raztopin in 

emulzij; 

- primerja navodila za uporabo preparatov za 

nego in utrjevanje las ter primerja njihovo 

sestavo; 

- izmeri pH vrednost frizerskih preparatov za 

nego las in lasišča ter utrjevanje las; 

- opazuje in določa lastnosti las, ki so bili 

izpostavljeni vplivu preparatov za nego; 

- analizira preparate za nego, ki vsebujejo olja 

in ugotavlja njihov vpliv na lase in kožo; 

- opazuje spremembo lastnosti beljakovin zaradi 

vpliva toplote in različne pH vrednosti; 
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- opiše pH lestvico ter primerja pH vrednosti 

preparatov za nego in utrjevanje las; 

- opiše zgradbo beljakovin; 

- razloži zgradbo in lastnosti beljakovin kot 

gradnikov las, kože in nohtov; 

- pojasni lastnosti beljakovin v povezavi s 

spremembo lastnosti keratina med procesi v 

laseh; 

- opiše zgradbo maščob; 

- pojasni razliko med naravnimi mastmi in 

olji; 

- opiše maščobe kot sestavine preparatov za 

nego in zaščito las; 

- opiše voske kot sestavine preparatov za 

nego in zaščito las ter utrjevanje; 

- razvrsti in opiše zgradbo površinsko 

aktivnih snovi; 

- našteje preparate, ki vsebujejo površinsko 

aktivne snovi in pojasni njihov vpliv na 

lase; 

- opiše polimere kot sestavine sintetičnih las; 

- razloži procese, ki potečejo pri nastanku 

polimerov in jih poveže z utrjevanjem las, s 

proizvodnjo sintetičnih las in nohtov. 

- uporabi preparate za utrjevanje in ugotavlja 

njihov učinek na laseh; 

- ugotavlja gorljivost naravnih las in nohtov v 

primerjavi z sintetičnimi lasmi in nohti. 

 

Analiziranje las in kože. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/inja: 

- opiše zgradbo in naloge dlak/las; 

- pojasni izvedbo analize las in lasišča; 

- opiše nastanek in rast las ter periodično 

izpadanje las; 

- utemelji razloge za tipične posebnosti pri 

rasti las; 

- opiše oblike in tipe las; 

- opiše nastanek naravne barve las in naravne 

pigmente; 

- našteje naravne barve las; 

- opiše značilnosti las (obliko, smer rasti las, 

debelino in obliko prečnega prereza las); 

- razlikuje fizikalne in kemijske spremembe 

v laseh; 

- našteje alopecije in nepravilnosti las; 

Dijak/inja: 

- ugotavlja strukturno spremenjenost las; 

- analizira smeri rasti las, gostoto (volumen) las, 

debelino las in naravno barvo; 

- izvede analizo las in lasišča; 

- določi naravno barvo las; 

- opazuje različne tipe las; 

- pojasni značilnosti in naloge kože; 

- opiše zgradbo kože; 

- našteje kožne priveske in utemelji njihov 

pomen; 

- izvede test občutljivosti kože po navodilih 

proizvajalca. 
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- pojasni pomen izvedbe testov občutljivosti 

kože pred kemijskimi postopki; 

- našteje spremembe videza kože. 

 

Izvajanje osnovne nege las in lasišča. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/inja: 

- razvrsti in razlikuje preparate za nego las in 

lasišča glede na delovanje in namen 

uporabe; 

- pojasni osnovni pomen pomožnih in 

aktivnih snovi v preparatih za nego;  

- razlikuje šampone in pojasni namen 

uporabe ter učinkovanje; 

- našteje sestavine šamponov in pojasni 

njihov vpliv na lase in lasišče; 

- razvrsti površinsko aktivne snovi, opiše 

njihove lastnosti in prisotnost v preparatih 

ter vpliv na lase in kožo; 

- opiše kemijsko osnovo umivanja las in 

lasišča; 

- razloži postopek umivanja las in lasišča; 

- razlikuje vrste regeneratorjev; 

- našteje sestavine regeneratorjev in pojasni 

njihov vpliv na lase; 

- pojasni izbiro preparatov za nego las in 

lasišča na osnovi analize las in lasišča;  

- opiše sestavo lasnih vodic/losjonov; 

- pojasni vpliv rastlinskih izvlečkov in 

ostalih pomembnih sestavin na lasišče; 

- pojasni vpliv masaže na lasišče, lase in 

počutje; 

- razlikuje čistilno masažo in masažo lasišča; 

- razlikuje različne vrste masaž in masažnih 

tehnik. 

Dijak/inja: 

- izdela individualni načrt nege las in lasišča in 

ga arhivira; 

- načrtuje uporabo preparatov za nego las in 

lasišča glede na oceno predhodne kemijske 

obdelave las ter stanja las in lasišča; 

- izbere ustrezne preparate za nego las in lasišča 

glede na analizo las in lasišča; 

- uporabi različne vrste šamponov glede na 

stanje las in lasišča; 

- redči koncentrirane šampone v ustreznem 

razmerju; 

- uporabi ustrezno količino preparatov za nego 

las in lasišča; 

- umije lase in lasišče; 

- izvaja čistilno masažo lasišča; 

- uporabi ustrezen regenerator glede na stanje 

las; 

- neguje lase z oblogami/maskami za lase; 

- upošteva navodila proizvajalca pri uporabi 

preparatov; 

- svetuje nadaljnjo nego, tako da upošteva 

stanje las in lasišča; 

- izbere ustrezno lasno vodico/losjon; 

- nanaša lasne vodice/losjone na lasišče; 

- izvaja masažo lasišča. 

 

Izvajanje osnovnih tehnik oblikovanja mokrih in suhih las. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/inja: 

- opiše stanje las in lasišča, posebnosti pri 

rasti las, konstitucijo in tip telesa; 

- našteje posebnosti obraza in opiše 

morfološke značilnosti glave; 

- seznani se z izrazitimi stilnimi posebnostmi 

posameznih obdobij skozi zgodovino; 

- primerja zgodovinske lepotne ideale z 

današnjimi; 

Dijak/inja: 

- analizira stanje las in lasišča, posebnosti pri 

rasti las, konstitucijo in tip telesa; 

- analizira posebnosti obraza in morfološke 

značilnosti glave; 

- analizira oblike pričesk, ki so bile značilne za 

posamezna zgodovinska obdobja; 

- izdela individualni načrt za oblikovanje 

pričeske; 
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- razlikuje postopke oblikovanja suhih in 

mokrih las ter jih pojasni; 

- pojasni vpliv električnih naprav na lase 

(ravnalnikov, kodralnikov in sušilnikov);  

- pojasni izbiro pripomočkov in naprav za 

oblikovanje pričeske; 

- predvidi oblikovne posledice na laseh glede 

na uporabljene pripomočke; 

- razloži vplive toplote, natezanja in vode na 

lase; 

- pojasni termin vodna ondulacija in našteje 

postopke oblikovanja mokrih las; 

- pojasni fizikalno kemijske procese vodne 

ondulacije las; 

- našteje vplive in postopke, ki spremenijo 

fizikalne in kemijske lastnosti las; 

- primerja spremembo prožnosti in 

plastičnosti pri mokrih in suhih laseh; 

- seznani se z Marcelovim postopkom in ga 

primerja z današnjimi postopki oblikovanja 

– ravnanja in kodranja suhih las; 

- spozna preparate za zaščito pri oblikovanju 

suhih las in presodi njihovo uporabnost; 

- našteje preparate za utrjevanje las; 

- razvrsti preparate za utrjevanje po namenu 

uporabe in po jakosti utrjevanja; 

- pojasni uporabo preparatov za utrjevanje 

las in predvidi njihov vpliv na lase; 

- pojasni delovanje preparatov za utrjevanje 

na lase. 

- določi obliko obraza in glave; 

- svetuje obliko pričeske glede na obliko obraza 

in glave; 

- uporablja preparate za zaščito pri oblikovanju 

suhih las; 

- oblikuje suhe lase s pomočjo ravnalnika, 

kodralnika in drugih naprav za oblikovanje 

las;  

- uporablja pripomočke in naprave namenjene 

oblikovanju mokrih las; 

- oblikuje lase v šestice (pokončne, položene…) 

in valove; 

- izvaja različne tehnike navijanja las na 

navijalke glede na želeno končno obliko 

pričeske; 

- izvaja različne tehnike sušenja in oblikovanja 

las; 

- oblikuje lase z različnimi ščetkami in 

sušilnikom za lase, pri čemer upošteva 

negativni vpliv toplote na lase; 

- oblikuje pričesko s povezovanjem izvajanja 

različnih tehnik oblikovanja mokrih las; 

- uporabi preparate za utrjevanje in zaščito las 

pri oblikovanju pričeske; 

- uporabi preparate za utrjevanje in ugotavlja 

njihov učinek na različnih tipih las; 

- analizira embalažo preparatov za utrjevanje 

las. 

 

Izvajanje osnovnih tehnik striženja las. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/inja: 

- našteje pripomočke za striženje in pojasni 

njihov namen; 

- primerja osnovni in vodilni rez; 

- opiše striženja enostavnih oblik pričesk. 

Dijak/inja: 

- izbere orodja in pripomočke za striženje; 

- vadi držanje škarij; 

- načrtuje izvedbo osnovnih tehnik striženja; 

- razdeli lase in oddeljuje pramene las; 

- izvaja striženja enostavnih oblik pričesk. 

 


