
Dijak/vajenec 2. letnika se usposobi za izvajanje naslednjih delovnih procesov: 
Zap. 
št. Delovni procesi Operativni učni cilji     

  Dijak/vajenec: ni 
dosegel 

delno 
dosegel 

 
dosegel 

1. Delovno okolje ter 
varstvo in zdravje 
pri delu  
 
 
 

• Pripravi delovno okolje ter vzdržuje red in čistočo 
na delovnem mestu; 

• uporablja zaščitna sredstva za zaščito sebe in 
stranke; 

• upošteva higieno; 
• skrbi za osebno urejenost. 

   

2.  Varovanje okolja in 
ravnanje z odpadki   

• Ločuje in razvršča odpadke v skladu z zakonodajo.    

3.  
 

Vodenje 
dokumentacije 

• Oddaja dokumentacijo in  dnevnike.    

4. Komuniciranje s 
strankami in 
sodelavci 

• Komunicira s sodelavci in strankami; 
• upošteva strankine želje, svetuje, uporablja 

sodobni bonton; 
• izvede postopke dela na svojem modelu. 

   

5. Uporaba in 
vzdrževanje 
pripomočkov za 
delo 

• Varno uporablja in vzdržuje pripomočke ter 
električne naprave. 

   

6. Uporaba frizerskih 
preparatov 

• Prebere in dosledno upošteva navodila 
proizvajalcev. 

   

7. Ocena stanja in 
zgradbe las 

• Analizira lase in lasišče.    

8. Nega las in lasišča   • Izbere preparate ter izvede nego las in lasišča; 
• izvede masažo lasišča. 

   

9. Oblikovanje 
mokrih las   

• Oblikuje mokre lase s sušilnikom in ščetko ter 
navijalkami. 

   

10. Striženje ženskih 
pričesk 

• Načrtuje striženje, razdelitev las na sekcije…; 
• izvede različna striženja (enostopenjsko, postopno, 

paž, kratko…). 

   

11. Striženje moških 
pričesk 

• Načrtuje  striženje las; 
• izvede različna klasična (s škarjami in strižnikom) in 

modna (škarje, strižnik z nastavki) striženja. 

   

12. Spreminjanje 
barve las 

• Nanaša preparate za spreminjanje barve las v 
pravilnem vrstnem redu. 

   

13. Trajno 
preoblikovanje las 

• Analizira lase in lasišče; 
• izbere ustrezen preparat glede na stanje las in 

željeno kodravost; 
• prebere navodila za uporabo preparatov in načrtuje 

tehniko dela, čas delovanja; 
• izvede postopek trajnega preoblikovanja las; 
• neguje lase in pravilno oblikuje lase po postopku 

dela. 

   

14. Oblikovanje suhih 
las 

• Tupira in počeše lase v končno želeno obliko; 
• uporablja različne frizerske toplotne naprave za 

preoblikovanje las; 
• uporablja preparate za zaščito in oblikovanje suhih 

las; 
• izvede različne tehnike spenjanja in spletanja  las 

(kite, zvitki…). 

   


