
 
 
 
 

 

Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj 
 

Naziv programa MODNE TEHNIKE BARVANJA IN STRIŽENJA LAS  

Področje Storitve 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

SFŠ LJUBLJANA 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Program modnih tehnik barvanja in striženja las omogoča zaposlenim v frizerskih 

salonih nadgrajevati znanja in veščine modnih tehnik barvanja in striženja las ter 

te storitve ponuditi strankam in tako povečati njihovo konkurenčnost in zaslužek.  

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Program je namenjen razširjanju oz. nadgrajevanju strokovnih znanj, s 
katerimi udeleženci večajo svoje poklicne zmožnosti, konkurenčnost in 
fleksibilnost na trgu dela. 

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Ciljna skupina so zaposleni na področju frizerstva, ki želijo izboljšati 
kompetence s področja modnih tehnik barvanja in striženja las ter 
oblikovanja celostne podobe svojih strank.  
 
Ciljna skupina so: 

 zaposleni v frizerskih salonih, ki željo spoznati, izboljšati ali 
nadgraditi veščine modnih tehnik barvanja in striženja las.  
 

Pogoji za vključitev v 

program  
(v skladu z razpisom) 

Zaposlitev ali samozaposlitev na področju frizerske dejavnosti ob podpisu 
pogodbe o usposabljanju. 

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Izboljšanje kompetenc zaposlenih na področju storitvene dejavnosti 

frizerstvo za zmanjšanje neskladnosti med usposobljenostjo in potrebami 

trga dela ter izboljšanje učinkovitosti ter kakovosti njihovega dela.  

Poglabljanje in razširjanje strokovnih in generičnih znanj, spretnosti in 

poklicnih zmožnosti. 

 

Obseg programa (skupno št. ur) 50 ur 

Oblika dela Kontaktne ure On line delo 
(max 50 % 

celotnega 

programa) 

Izdelek ali 

storitev 

Drugo 
(navedite) 

Teoretični del (št. ur) 5 ur    

Praktični del (št. ur) 35 ur  10 ur  

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

 Lista prisotnosti 

 Fotografija treh izdelkov – ličenje za različne priložnosti 

Pogoji za končanje 

programa 

80% prisotnost in oddane 3 fotografije storitve – oblikovanje treh svečanih 

pričesk na modelih. 



 
 
 
 

 

 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa  Obnovitev teorije barvanja in barvnega kroga 

 Obnovitev znanj iz mešanja barv – priprave barvne mase in uporabe 

razvijalcev 

 Najnovejši pripomočki in izdelki za barvanje las 

 Modne tehnike barvanja 

 Najnovejši pripomočki in izdelki za striženje las 

 Priprava las na striženje 

 Modne tehnike striženja las 

Kompetence, pridobljene s 

programom 

Udeleženec/zaposleni: 

 načrtuje in organizira delo, vodi ustrezno dokumentacijo (evidenca 

strank, protokol dela …) in uporablja sodobne komunikacijske sisteme; 

 se ustrezno pripravi na delo, pripravi prostor in pripomočke; 

 pri delu racionalno rabi energijo, material in čas; 

 zna sprejeti stranko in jo primerno pripraviti na delo; 

 sprotno vrednoti in kontrolira lastno delo; 

 zagotavlja in odgovarja za kvaliteto lastnega dela; 

 ustvarja in ohranja zaupen odnos z uporabniki; 

 upošteva sanitarno-higienske predpise; 

 ustrezno higiensko oskrbi pripomočke po končanem delu; 

 uporablja različne pripomočke in izdelke za barvanje in striženje las.  

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

Udeleženec/zaposleni: 

 osveži in nadgradi znanja barvne teorije in barvnega kroga; 

 osveži in nadgradi znanja uporabe razvijalcev pri barvanju in priprave 

barvne mase 

 pripravi lase na barvanje; 

 spozna najnovejše pripomočke in izdelke za barvanje las; 

 izvaja modne tehnike barvanja las; 

 pripravi lase na striženje; 

 spozna najnovejše pripomočke in izdelke za striženje las; 

 izvaja modne tehnike striženja las.  

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

Udeleženec/zaposleni: 

 samoocenjuje kakovost izvedbe storitve; 

 racionalno porablja material in energijo; 

 upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu; 

 razvija ročne spretnosti in koordinacijo gibov. 

Organizacija izobraževanja 
(navedba vsebinskih sklopov –

modulov, časovni obseg) 

 Nadgradnja znanja barvne teorije in barvnega kroga – 3 ure 

 Nadgradnja znanja uporabe razvijalcev pri barvanju in priprave barvne 

mase – 2 uri  

 Priprava las na barvanje – 2 uri 

 Spoznavanje najnovejših pripomočkov in izdelkov za barvanje las – 1 

ura 



 
 
 
 

 

 Modne tehnike barvanja las – 15 ur  

 Priprava las na striženje – 1 ura 

 Spoznavanje najnovejših pripomočkov in izdelkov za striženje las – 1 ura 

 Modne tehnike striženja las – 15 ur 

 Praktično delo doma – oblikovanje treh pričesk z uporabo modnih tehnik 

barvanja in striženja  – 10 ur 

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(-ev) programa 
(stopnja in smer izobrazbe) 

 Frizerski mojster ali dokončana srednja šola frizerske smeri 

in 

 5 let delovnih izkušenj na področju profesionalnega 

frizerstva, ki jih dokaže z ustreznim portfolijem. 

Spremljanje izvajanja 

programa (dnevnik, lista 

prisotnosti) 

Lista prisotnosti in dnevnik izvajanja programa. 

Evalvacija Evalvacija programa na podlagi metodologije in evalvacijskih 

vprašalnikov, pripravljenih v okviru projekta Munera 3. 

 

 

 

Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  25. 10. 2018 DA  

Svet zavoda potrdil 27. 11. 2018 DA  

 


