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KATALOG ZNANJA 

1. Ime modula: NARAVNA NEGA LAS IN LASIŠČA  

2. Usmerjevalni cilji: 

Dijak/inja: 

• spremlja novosti na področju uporabe naravnih preparatov v frizerstvu;  

• razvija ustvarjalno mišljenje in sposobnost reševanja problemov; 

• analitično podkrepi uporabo naravnih preparatov s teoretičnimi zakonitostmi; 

• razvija samostojnost, strokovno in poklicno odgovornost, natančnost, kreativnost in 

podjetnost ter organizacijsko kulturo na delovnem mestu;  

• predvideva delovanje naravnih sestavin preparatov na lase in lasišče; 

• povezuje oziroma osmisli teoretična znanja v izpeljavi praktične storitve; 

• povezuje stroko s kemijskimi in biološkimi znanji;  

• povezuje uporabo naravnih preparatov s teoretičnimi zakonitostmi frizerskih 

postopkov; 

• povezuje praktična in teoretična znanja stroke ter kritično preverja in vrednoti 

rezultate dela; 

• izbira ter pripravi ustrezne pripomočke in naravne preparate glede na tehniko dela, 

vrsto in čas opravljanja storitve ter željen rezultat; 

• v skladu s sodobnimi trendi strokovno svetuje izbiro pričeske in nadaljnjo uporabo 

preparatov za naravno nego; 

• razvija občutek za skladje oblik in barv;  

• ustvarja sproščujoče okolje za stranko z različnimi pristopi; 

• razvija spretnosti za opravljanje del v frizerstvu z naravnimi preparati, s katerimi 

spreminja barvo las in obliko pričeske;  

• razvija sposobnosti za učinkovito reševanje problemov, poišče rešitve v primerih 

obstoječih alergij in problematičnih stanjih las in lasišča; 

• razume in uporablja strokovno izrazoslovje; 

• upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja pri frizerskih 

storitvah na osnovi naravnih preparatov; 

• presoja uporabo naravnih preparatov v frizerstvu z upoštevanjem trajnostnega razvoja 

in ekološko ozaveščenega delovanja. 

3. Poklicne kompetence: 

1. Pripravljanje načrta naravne nege na osnovi analiziranja las in lasišča s svetovanjem. 

2. Izvajanje naravne nege las in lasišča z naravnimi preparati. 

3. Izvajanje masaže lasišča z masažnimi tehnikami ter ustvarjanjem sproščujočega 

okolja. 

4. Izvajanje postopkov spreminjanja barve las z naravnimi preparati – naravno barvanje 

las. 
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4. Operativni cilji: 

Pripravljanje načrta naravne nege na osnovi analiziranja las in lasišča s svetovanjem. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/inja: 

- opiše spremembe na lasišču v povezavi z 

uporabo naravnih preparatov; 

- primerja preparate za naravno nego las in 

lasišča; 

- primerja sestavine naravnih preparatov s 

sintetičnimi sestavinami frizerskih preparatov 

na tržišču; 

- opiše sestavine preparatov za naravno nego in 

ugotavlja njihov vpliv na zdravje in okolje; 

- razume delovanje in vpliv preparatov za 

naravno nego na lase in lasišče; 

- upošteva potek kemijskih procesov in razume 

spremembe v laseh med in po postopku 

naravne nege las; 

- utemelji pomen ekološke ozaveščenosti z 

upoštevanjem trajnostnega razvoja pri uporabi 

naravnih preparatov. 

Dijak/inja: 

- pripravi delovni prostor, sebe in stranko glede 

na izbrano storitev naravne nege skladno s 

higiensko-varnostnimi predpisi; 

- uporablja sodobno tehnologijo za analizo las 

in lasišča; 

- izdela načrt naravne nege las in lasišča;  

- izvede test občutljivosti kože po navodilih 

proizvajalca; 

- izvaja naravno nego las in lasišča;  

- analizira postopke naravne nege las in lasišča 

ter načrtuje ustrezne postopke; 

- svetuje nadaljnjo naravno nego las in lasišča. 

 

 

 Izvajanje nege las in lasišča z naravnim preparati.  

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/inja: 

- opiše anatomijo in fiziologijo človeka, s 

poudarkom na koži, krvnem in limfnem 

obtoku, živčnem sistemu, lokomotornem 

aparatu v povezavi z vplivom eteričnih olj na 

počutje človeka; 

- pojasni in upošteva predpisane standarde 

naravne organske kozmetike za nego las in 

lasišča, certifikate za naravno in ekološko 

kozmetiko (oznake kot so BDIH, ECOCERT, 

COSMEBIO …); 

- pojasni izbiro preparatov za nego las in lasišča 

z upoštevanjem zakonodaje in kriterijev 

vrednotenja kakovosti; 

- opiše delovanje posameznih učinkovin 

naravnih preparatov glede vplive prehrane, 

starosti, spola, stresa ter okolja na stanje las in 

lasišča; 

- opiše rastlinska masla in olja, ki so namenjena 

negi las in lasišča; 

- utemelji sprostitvene tehnike kot del 

celostnega pristopa pri naravni negi las in 

lasišča; 

Dijak/inja: 

- kritično presodi izbiro naravnih preparatov z 

vidika negovalnih učinkovin;  

- izbira preparate naravne kozmetike glede na 

certifikate za naravno in ekološko kozmetiko 

(oznake kot so BDIH, ECOCERT, 

COSMEBIO …) 

- uporablja preparate za naravno nego glede na 

vrsto ter stanje las in lasišča; 

- izvaja piling lasišča; 

- izvaja čiščenje in nego lasišča z 

naravnimi/ekološkimi (glinenimi) preparati;  

- kritično presodi izbiro rastlinskega olja glede 

na ciljno nego las in lasišča; 

- izvaja oljenje lasišča in las; 

- uporablja sprostitvene tehnike kot del 

celostnega pristopa pri naravni negi las in 

lasišča; 

- omogoča sproščujoče okolje pri naravni negi 

las in lasišča (vpliv glasbe, dišav, okolja) 

- izvaja namenske masaže lasišča;  

- razvija holistični pristop do izbora in mešanja 

eteričnih olj; 
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- pojasni pomen sproščujočega okolja pri 

naravni negi las in lasišča (vpliv glasbe, dišav, 

okolja); 

- opiše vplive masaže na lasišče z upoštevanjem 

delovanja naravnih sestavin preparatov; 

- pojasni značilnosti in delovanje osnovnih 

kemijskih družin, ki so v eteričnih oljih 

(terpeni, alkoholi, fenoli, ketoni, aldehidi, 

oksidi, estri, etri, laktoni); 

- razume holistični pristop uporabe eteričnih 

olj;  

- pojasni tri glavne težave pri uporabi eteričnih 

olj, ki se pojavijo na koži in kako se jim 

izogniti (iritacija, senzibilizacija, 

fototoksičnost); 

- razloži principe terapije z eteričnimi olji; 

- razloži osnove aromaterapije; 

- pojasni učinke eteričnih olj na človeško telo; 

- razume pomen varnega dela z eteričnimi olji; 

- zasnuje in ovrednoti kriterije za ocenjevanje 

izvedbe naravne nege las in lasišča;  

- pojasni vpliv napak pri izvajanju nege las in 

lasišča z naravnimi preparati.  

- izvaja aromaterapijo skladno z načrtom in 

strokovnimi načeli aromaterapije; 

- upošteva načela varnega dela z eteričnimi olji; 

- preverja korake izvajanja postopkov naravne 

nege las in lasišča ter kritično presoja 

uspešnost opravljenega dela;  

- identificira napake pri izvajanju nege las in 

lasišča z naravnimi preparati in jih upošteva 

pri nadaljnjem delu;  

- evalvira svoje delo glede na kriterije 

vrednotenja kakovosti postopkov dela. 

 

 Izvajanje postopkov spreminjanja barve las z naravnimi preparati – naravno barvanje las. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/inja: 

- pojasni nastanek naravne barve las in razlikuje 

lase različnih ras ter to poveže z naravnim 

barvanjem las; 

- opiše naravne preparate za spreminjanje barve 

las;  

- opiše fizikalno-kemijske lastnosti sestavin 

naravnih preparatov za spreminjanje barve las;  

- razume pomen kakovosti, varnosti in 

učinkovitosti različnih naravnih preparatov za 

spreminjanje barve las; 

- primerja barvila po obstojnosti in kemijski 

zgradbi s poudarkom na naravnih barvilih; 

- opiše rastline kot vir barvil za naravno 

barvanje las;  

- primerja sestavine preparatov za naravno 

barvanje in ugotavlja njihov vpliv na zdravje 

in okolje; 

- razume delovanje in vpliv preparatov za 

naravno barvanje las na lase in lasišče; 

- zaveda se zahtevnosti postopka, možnih 

strukturnih sprememb las in poškodb lasišča 

pri spreminjanju barv; 

Dijak/inja: 

- izdela individualni načrt naravnega barvanja 

las na osnovi analize las in lasišča; 

- kritično presodi izbiro preparatov naravne 

kozmetike za spreminjanje barve las z vidika 

negovalnih učinkovin;  

- uporablja naravne preparate za spreminjanje 

barve las glede na vrsto ter stanje las in lasišča 

z upoštevanjem želje stranke; 

- pripravi naravne preparate za barvanje las po 

navodilu proizvajalca;  

- izvede postopke naravnega barvanja las; 

- izvede postopke povečanja obstojnosti in 

intenzivnosti barve las; 

- svetuje nadaljnjo nego po barvanju z 

naravnimi preparati;  

- strokovno svetuje pri izbiri naravnih 

preparatov; 

- preverja korake izvajanja postopkov 

spreminjanja barve las z naravnimi preparati 

in kritično presoja uspešnost opravljenega 

dela;  
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- načrtuje in utemelji intenzivnost barvnih 

sprememb; 

- razume soodvisnost kvalitete in strukture las z 

intenzivnostjo oziroma jakostjo barvnega 

spreminjanja; 

- pojasni omejitve izvajanja postopkov 

spreminjanja barve las po uporabi preparatov 

za naravno barvanje; 

- zasnuje in ovrednoti kriterije za ocenjevanje 

postopkov spreminjanja barve las z naravnimi 

preparati;  

- pojasni vpliv napak pri naravnem barvanju 

las.  

- identificira napake pri naravnem barvanju las 

in jih upošteva pri nadaljnjem delu.  

 

 

 


