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A.  SPLOŠNI DEL 
 

 

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM 
 

1.1 Ime izobraževalnega programa: FRIZERSKI TEHNIK 

1.2 Naziv poklicne izobrazbe: frizerski tehnik/frizerska tehnica  

 

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA 

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in 

dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da: 

• razvijajo zmožnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju problemov v stroki, 

• obvladajo načrtovanje tehničnih, tehnoloških in oblikovnih rešitev s svojega strokovnega 

področja,  

• so vešči uglajenega obnašanja, nastopanja v javnosti, poslovnega komuniciranja in ostalih 

socialnih spretnosti, 

• razvijajo osebnostne lastnosti in vrednote, ki so pomembne za dobro in uspešno opravljanje 

poklica,  

• sledijo modnim smernicam in so naravnani v vseživljenjsko učenje, se spopolnjujejo in 

skrbijo za svoj osebnostni razvoj za uspešno sodelovanje v družbi, 

• usvojijo strokovno-teoretična in praktična znanja ter veščine, ki so pomembne za kakovostno 

izvedbo kompleksnih nalog, 

• obvladajo osnove vodenja, poslovanja, promocije in trženja v frizerski stroki, 

• so usposobljeni za organizacijo dela v frizerskem salonu, 

• so usposobljeni za vodenje frizerskega salona, 

• razvijajo kritični odnos do estetskega skladja celostne podobe, 

• znajo naravno obliko las preoblikovati v novo izraznost, 

• poznajo značilnosti ter zahteve oblikovanja pričesk in ličenja za različne namene, okolja in 

medije, 

• razumejo obliko pričeske kot rezultat političnega, verskega ali filozofskega nazora, ki je 

prevladoval v določenem času in družbi, 

• analizirajo lase in lasišče z moderno tehnologijo in ugotovitve vključijo v načrtovanje dela, 

• integrirajo znanja o sestavinah frizerskih preparatov, njihovih lastnostih in delovanju na lase 

in kožo v svoje delo, 

• presojajo uporabo frizerskih preparatov glede na analizo las in lasišča, 

• preizkušajo učinke preparatov za spreminjanje barv in trajnega preoblikovanja na laseh ter 

ugotovitve uporabijo pri izvajanju postopkov,  

• izvajajo profesionalno nego z namenom izboljšanja ali ohranjanja stanja las in lasišča, 

• izvajajo podaljševanja las, kreativna striženja in oblikovanja pričesk, 

• ustvarjajo posebne vizualne učinke z zahtevnimi tehnikami spreminjanja barv las, 

• razvijajo ustvarjalnost in sposobnost načrtovanja, ki pelje od snovanja ideje do končnega 

rezultata dela, 

• razvijajo osebni stil in po svoji zamisli kreirajo kolekcijo pričesk, 

• obvladajo uporabo digitalnih orodij pri uvajanju novosti in opredelitvi trendov v stroki, 

• se usposobijo za aktivno skrb za lastno zdravje in razvijejo pozitivni odnos do zdravega 

načina življenja, 

• upoštevajo sanitarno zdravstvene pogoje, predpise o varnosti in zdravju pri delu, varovanju 

okolja ter varovanju osebnih podatkov, 

• preverjajo in ocenjujejo kakovost lastnega dela, 
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• razvijajo načela trajnostnega razvoja in ekološke ozaveščenosti pri svojem delu, 

• so zmožni priprave predlogov, načrtov, izvedbe storitev in svetovanj glede na stanje las in 

lasišča, celostno podobo ter želje strank,  

• oblikujejo samozavest, dinamičnost in podjetnost za prilagajanje spremembam na delovnem 

mestu in zahtevam poklicne mobilnosti,  

• so zmožni uveljavljanja na trgu delovne sile, načrtovanju in vodenju svoje kariere.  

 

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA 

3.1. Trajanje izobraževanja v letih: 

Izobraževalni program traja 2 leti. 

3.2. Ovrednotenje programa s kreditnimi točkami (KT): 

Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT). 

4. VPISNI POGOJI 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil srednje poklicno izobraževanje in 

si pridobil naziv srednje poklicne izobrazbe:  

▪ frizer.  

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA 

Oznaka 

predmeta/ 

modula 

Splošnoizobraževalni predmeti in 

strokovni moduli 

Ustni 

odgovori 

Pisni 

izdelki 

Izdelek 

oziroma 

storitev in 

zagovor 

Drugo 

P1 Slovenščina x x     

P2 Tuji jezik x x     

P3 Matematika  x x    

P4 Umetnost     x   

P5 Zgodovina x       

P6 Geografija x       

P7 Sociologija  x       

P8 Psihologija x       

P9 Kemija  x       

P10 Biologija  x       

P11 Športna vzgoja      
Praktične 

naloge 

M1 Preparati za lase in lasišče    x  

M2 Barvne in oblikovne spremembe las    x   

M3 Sodobni trendi v frizerstvu    x   

M4 Frizersko stiliranje     x   

M5 Promocija in trženje v frizerstvu     x   

M6 Brivstvo     x   

M7 Naravna nega las in lasišča     x   
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6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA 

6.1. Pogoji za napredovanje 

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh 

splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika v skladu z izvedbenim kurikulom 

šole, in so opravili vse interesne dejavnosti in obveznosti praktičnega usposabljanja z delom. 

6.2. Pogoji za dokončanje 

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi 

ocenami: 

▪ splošnoizobraževalne predmete, 

▪ obvezne strokovne module, 

▪ izbirne strokovne module, 

▪ odprti del kurikula. 

Poleg tega mora opraviti:  

▪ interesne dejavnosti, 

▪ obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom, 

▪ poklicno maturo. 

Poklicna matura obsega: 

Obvezni del: 

▪ pisni in ustni izpit iz slovenščine, 

▪ pisni in ustni izpit iz frizerstva. 

Izbirni del: 

▪ pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike (po izbiri dijaka), 

▪ izdelek oziroma storitev in zagovor. 

 

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE 

- 
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B.  POSEBNI DEL 
 

1. PREDMETNIK: FRIZERSKI TEHNIK PTI 

Oznaka Programske enote 

Obvezno/ 

izbirno 

Skupno 

število ur 

Število 

kred. točk 

A – Splošnoizobraževalni predmeti 

P1 Slovenščina obvezno 276 13 

P2 Tuji jezik obvezno 276 13 

P3 Matematika  obvezno 206 10 

P4 Umetnost obvezno 30 2 

P5 Zgodovina obvezno 40 2 

P6 Geografija izbirno 40 2 

P7 Sociologija  izbirno 40 2 

P8 Psihologija obvezno 40 2 

P9 Kemija  obvezno 80 4 

P10 Biologija obvezno 40 2 

P11 Športna vzgoja obvezno 150 6 

Skupaj A  1178 56 

B – Strokovni moduli 

M1 Preparati za lase in lasišče obvezno 132 6 

M2 Barvne in oblikovne spremembe las obvezno 132 6 

M3 Sodobni trendi v frizerstvu obvezno 166 9 

M4 Frizersko stiliranje obvezno 99 5 

M5 Promocija in trženje v frizerstvu obvezno 99 5 

M6 Brivstvo izbirno 99 5 

M7 Naravna nega las in lasišča izbirno 99 5 

Skupaj B   727 36 

Od tega minimalno za praktično izobraževanje: 

C- Praktično izobraževanje v šoli 

 Praktični pouk   240 10 

Č – Praktično usposabljanje z delom 

  Praktično usposabljanje z delom    190 8 

D – Interesne dejavnosti 

  Interesne dejavnosti   96 4 

E – Odprti del kurikuluma  

  Odprti kurikulum   240 12 

Skupaj pouka (A+B+E)    2.145 104 

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)    430 18 

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)    2.241 108 

Skupaj (A+B+Č+D+E)    2.431 116 

Poklicna matura  

(izdelek oziroma storitev in zagovor) 
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Skupaj kreditnih točk  120 

Število tednov izobraževanja v šoli   65   

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom   5   

Število tednov interesnih dejavnosti   3   

Skupno število tednov izobraževanja   73   
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Pojasnila k predmetniku: 

Izbirni splošnoizobraževalni predmeti: 

Šola ali dijak lahko izbere geografijo ali psihologijo. 

Izbirni strokovni moduli: 

Šola ali dijak lahko izbere enega od izbirnih modulov M6 ali M7. 

Informatika je integrirana v obveznih strokovnih modulih. 

 

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA 

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih. 

Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih. Del praktičnega usposabljanja z delom 

se lahko izvaja tudi v medpodjetniškem izobraževalnem centru. 

 

3. ZNANJE IZVAJALCEV 

Oznaka 

Splošno 

izobraževalni 

predmeti in 

strokovni moduli 

Izvajalec Znanje izvajalcev s področja 

P1 Slovenščina učitelj visokošolskega izobraževanja slovenščine 

P2 Tuji jezik učitelj 
visokošolskega izobraževanja ustreznega 

tujega jezika 

P3 Matematika  učitelj visokošolskega izobraževanja matematike 

P4 Umetnost učitelj 

visokošolskega izobraževanja glasbe, 

likovne umetnosti ali umetnostne 

zgodovine 

P5 Zgodovina učitelj visokošolskega izobraževanja zgodovine 

P6 Geografija učitelj visokošolskega izobraževanja geografije 

P7 Sociologija  učitelj visokošolskega izobraževanja sociologije 

P8 Psihologija učitelj visokošolskega izobraževanja psihologije 

P9 Kemija  

učitelj visokošolskega izobraževanja kemije 

laborant 

srednješolskega izobraževanja s 315 urami 

kemije oz. drugih predmetov s kemijskega 

predmetnega področja 

P10 Biologija 

učitelj visokošolskega izobraževanja biologije  

laborant 

srednješolskega izobraževanja s 315 urami 

biologije oz. drugih predmetov z 

biološkega predmetnega področja 

P11 Športna vzgoja učitelj 
visokošolskega izobraževanja športne 

vzgoje 

M1 
Preparati za lase in 

lasišče 

učitelj 
visokošolskega izobraževanja biologije ali 

kemije 

učitelj 

praktičnega pouka 

▪ srednješolskega izobraževanja frizerstva, 

▪ srednješolskega izobraževanja s srednjo 

poklicno izobrazbo frizerstva 

laborant 

srednješolskega izobraževanja s 315 urami 

biologije, kemije ali drugih predmetov z 

biološkega ali kemijskega predmetnega 

področja  
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M2 
Barvne in oblikovne 

spremembe las 

učitelj 
visokošolskega izobraževanja biologije ali 

kemije 

učitelj 

praktičnega pouka 

▪ srednješolskega izobraževanja frizerstva, 

▪ srednješolskega izobraževanja s srednjo 

poklicno izobrazbo frizerstva 

M3 
Sodobni trendi v 

frizerstvu 

učitelj 
visokošolskega izobraževanja likovne 

umetnosti ali umetnostne zgodovine 

učitelj 

praktičnega pouka 

▪ srednješolskega izobraževanja frizerstva, 

▪ srednješolskega izobraževanja s srednjo 

poklicno izobrazbo frizerstva 

M4 Frizersko stiliranje 

učitelj 
visokošolskega izobraževanja likovne 

umetnosti ali umetnostne zgodovine 

učitelj 

praktičnega pouka 

▪ srednješolskega izobraževanja frizerstva, 

▪ srednješolskega izobraževanja s srednjo 

poklicno izobrazbo frizerstva 

M5 
Promocija in trženje 

v frizerstvu 

učitelj 
visokošolskega izobraževanja ekonomije, 

organizacije ali managementa 

učitelj 

praktičnega pouka 

višješolskega izobraževanja ekonomije, 

organizacije ali managementa 

M6 Brivstvo 

učitelj 
visokošolskega izobraževanja biologije ali 

kemije 

učitelj 

praktičnega pouka 

▪ srednješolskega izobraževanja frizerstva, 

▪ srednješolskega izobraževanja s srednjo 

poklicno izobrazbo frizerstva 

M7 
Naravna nega las in 

lasišča 

učitelj 
visokošolskega izobraževanja biologije ali 

kemije 

učitelj 

praktičnega pouka 

▪ srednješolskega izobraževanja frizerstva, 

▪ srednješolskega izobraževanja s srednjo 

poklicno izobrazbo frizerstva 

 

  


