
 
 
 
 
Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj 

 

Naziv programa VODNA ONDULACIJA (različne tehnike), TEHNIKA 

NAVIJANJA HTO 

Področje Storitve 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

Srednja šola za oblikovanje Maribor 

Marija Pinter 

Kratek opis programa 

(max. 150 besed) 
Udeleženci tečaja bodo spoznali  orodje, in potrebščine, ki se 

uporabljajo pri različnih tehnikah vodne ondulacije (valovi, 

šestice, navijanje las na navijalke, fen pričeska), ter navijanje 

in izvedba HTO. Udeležencem bo podana razlaga, praktičen 

prikaz vseh del, ter pomoč pri izvedbi del, ki jih bodo 

opravljali.  

 

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 

V skladu z Resolucijo o Nacionalnem programu izobraževanja 
odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 je 
potrebno v okviru tretjega prednostnega področja – 
usposabljanje in izpopolnjevanje za potrebe dela – spodbujati 
razvoj in izvajanje izobraževalnih programov in dejavnosti, ki 
bodo prilagojene razvojnim potrebam trga dela. 

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 

Ciljna skupina so zaposleni, ki potrebujejo dodatna 
usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb 
na trgu dela in delovnem mestu. 

Pogoji za vključitev v 

program  

(v skladu z razpisom) 

Status zaposlenega, samostojnega podjetnika ali kmeta. 

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 

Cilj programa je izboljšanje kompetenc zaposlenih na 

področju  frizerstva. Razvijanje različnih tehnik dela, da lahko 

udeleženci dvignejo raven svojega znanja, ter pridobijo 

znanja, ki so nujno potrebna za nove trende v tem poklicu. 

Obseg programa (skupno št. 

ur) 
54 

Oblika dela Kontaktne 

ure 

On line delo 

(max 50 % 

celotnega 

programa) 

Izdelek ali 

storitev 

Drugo 

(navedite) 

Teoretični del (št. ur) 6 / / / 

Praktični del (št. ur) 38 10 / / 

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

Lista 

prisotnosti 

Slike  

storitev. 

          / / 



 
 
 
 
Pogoji za končanje 

programa 

Ovrednoten izdelek, 80% prisotnost v programu 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa  Spoznavanje pripomočkov, in potrebščin za izvedbo 

različnih tehnik vodne ondulacije, 

 Spoznavanje pripomočkov in potrebščin za izvedbo 

HTO 

 Česanje mokrih las v obliki valov 

 Oblikovanje mokrih  las na šestice 

 Navijanje las na navijalke 

 Oblikovanje las z ročnim sušilcem in okroglo krtačo 

 Navijanje las za HTO in izvedba HTO 

 

Kompetence, pridobljene s 

programom 

Udeleženec: 

 upošteva pravila za varno delo in na delovnem 

mestu uporablja ustrezna zaščitna sredstva za 

zaščito sebe in strank, 

 skrbi za higieno pripomočkov 

 pripravi delovno mesto glede na vrsto storitve, 

 samostojno izbere preparate glede na nadaljnje 
postopke in jih uporabi glede na navodila proizvajalca 
ter jih ustrezno skladišči, 

 načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira delo, osnovne 
postopke dela 

 razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje, 

 racionalno rabii energijo, material in čas, 

 razume delovna opravila  

 oceni lastne sposobnosti in spretnosti, 

 izbere ustrezen pribor in pripomočke glede na postopke 
dela, 

 oblikuje pričesko 

 komunicira v skladu s pravili lepega vedenja 
 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

Pri tečaju udeleženec: 

 upošteva pravila za varno delo in na delovnem 

mestu uporablja ustrezna zaščitna sredstva za 

zaščito sebe in strank, 

 obvlada higieno pri vodni ondulaciji, 

 zna  izbrati pravilno tehniko vodne ondulacije glede 

na željo stranke, 

 razvija občutek za natančnost in estetsko 

oblikovanje, 

 navadi se spremljati strokovno literaturo o trendih. 

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

Pri tečaju udeleženec:  

 



 
 
 
 

 zase, za svoje podjetje ali podjetje, kjer je zaposlen, 

izdela strankam  različne tehnike vodne ondulacije, ter 

izvedbo HTO 

sodeluje v procesu vseživljenjskega učenja. 

Organizacija izobraževanja 

(navedba vsebinskih sklopov –

modulov, časovni obseg) 

 Spoznavanje pripomočkov, 2 uri. 

 VALOVI (z glavnikom) 4 ure 

 ŠESTICE (z glavnikom in ščipalkami) 4 ure 

 NAVIJANJE LAS NA NAVIJALKE 6 ur 

 FEN PRIČESKA (klasična- volumen) 6 ur 

 FEN PRIČESKA ( kodranje las z krtačo) 6 ur 

 LIKANJE LAS 4 ure 

 KODRANJE LAS 4 ure 

 HTO (teorija) 4 ure 

 HTO (tehnika navijanja) 6 ur 

 IZVEDBA HTO 8 ur 

 SKUPAJ UR: 54 ur 

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 

(stopnja in smer izobrazbe) 

  Frizerska mojstrica (V. stopnja) 

 

 

 

 

 

Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  25. 10. 2018   

Svet zavoda potrdil 30. 11. 2018   

 


