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POTREBŠČINE IN NAVODILA ZA IZVEDBO ZAKLJUČNEGA IZPITA 

2. izpitne enote:  “STORITEV IN ZAGOVOR” 

 

 

Naslov teme:  MODNI POSLOVNI VIDEZ  

 

 

ŽENSKO STRIŽENJE PO PREDLOGI  

 

Predviden čas za izdelavo je 50 minut. 

Dovoljena je uporaba škarij, britve in modelirk. 

Obvezno je postopno simetrično striženje ali asimetrično striženje s povezavo, (odvisno od 

izbrane teme). 

Dolžina las pred začetkom striženja mora biti vsaj 5 cm daljša od izbrane predloge.  

Striženje mora biti enako kot na izbrani predlogi. 

 (predloge so dostopne na spletni strani SŠOM). 

Elementi za ocenjevanje: 

•     zaščita modela in izvajalca v skladu s higiensko-varnostnimi predpisi; 

• enakomerno stanjšane konice; 

• končna oblika mora ustrezati predlogi; 

• povezovanje dolžin las; 

• estetski videz pričeske, ki pristaja modelu. 

 

 

OBLIKOVANJE LAS Z ROČNIM SUŠILNIKOM PO PREDLOGI 

Predviden čas za izdelavo je 40 minut. 

 

Elementi za ocenjevanje: 

• estetski videz pričeske, ki pristaja modelu ter ustreza predlogi; 

• čistoča izdelave; 

• tehnika dela. 

 

 

MOŠKO MODNO STRIŽENJE (MODNI POSLOVNI VIDEZ) 

 

Predviden čas za izdelavo je 40 minut. 

 

Pri poslovnem videzu, je potrebno lase skrajšati,  dovoljene so modelirke, električni  stroj z 

nastavki za striženje las. Striženje mora biti enako kot na izbrani predlogi. 

 (predloge so dostopne na spletni strani SŠOM). 

 

 

Elementi za ocenjevanje: 

• zaščita modela; 

• tehnika krajšanja las; 

• natančnost pri izdelavi zališčnih oblik (fazone); 
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• izpeljava prehoda na vratu. 

 

 

 

 

OBLIKOVANJE LAS Z ROČNIM SUŠILNIKOM PO PREDLOGI 

 

 

Predviden čas za izdelavo je 20 minut. 

Elementi za ocenjevanje: 

 

• estetski videz pričeske, obvezna linija (predloga); 

• čistoča izdelave. 

 

 

 

 

MANIKIRA – NARAVNA 

 

Dovoljen čas za izdelavo je 30 minut. 

Naravna manikira – deset nohtov.  

Manikira mora biti enaka kot na izbrani predlogi. 

 (predloge so dostopne na spletni strani SŠOM). 

 

 

Elementi za ocenjevanje: 

• zaščita modela in izvajalca v skladu s higiensko-varnostnimi ukrepi; 

• kartoteka stranke; 

• priprava delovnega mesta (pripomočki, material); 

• oblika nohtov; 

• lakiranje nohtov; 

• pospravljanje delovnega mesta. 

•  

 

DNEVNO LIČENJE PO PREDLOGI  

 

Dnevni make up. 

Predviden čas za izdelavo je 45 minut. 

Ličenje mora biti enako kot na izbrani predlogi. 

 (predloge so dostopne na spletni strani SŠOM). 

 

 

Elementi za ocenjevanje: 

• zaščita modela in izvajalca v skladu s higiensko-varnostnimi ukrepi; 

• priprava delovnega mesta (pripomočki, material); 

• oblikovanje obrvi; 

• izbira podlage; 

• ličenje oči – sence, trepalnice, obroba …; 

• ličenje ustnic; 
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• senčenje lic. 

 

 

 

 

POTREBŠČINE, KI JIH DIJAK PRINESE K IZVEDBI ZAKLJUČNEGA IZPITA 

                                            “STORITEV IN ZAGOVOR” 

 

 

 LIČENJE: 

 

1. čistilno mleko   

2. tonik   

3. kremo za obraz   

4. pinceto     

5. korektor za prekrivanje napak na koži  

6. tekoči ali kremni puder   

7. puder v kamnu ali prahu   

8. senčila za veke (različne barve) 

9. svinčnik za obrvi 

10. tuš za veke ali črno barvico za oči 

11. maskaro za trepalnice  

12. senčila za ličenje in senčenje obraza    

13. svinčnik za obrobo ustnic   

14. šminke za ustnice   

15. okrogle vatice za čistilno mleko in tonik   

16. vatirane palčke  

17. trikotne gobice   

18. pudrno blazinico s trakom   

19. komplet čopičev: 

      - 1 čopič za puder (veliki)  

      - 1 čopič za rdečilo   

      - 1 čopič za senčenje vek (srednji)  

- 1 čopič za senčenje vek (manjši)   

- 1 čopič z blazinico za senčenje vek  

- 1 čopič za obrvi (poševen)    

- 1 čopič za ustnice  

- 1 čopič za obrvi (okrogel)  

- 1 čopič – pahljača 

20. zaščitni trak za lase 

21. plašček za zaščito modela    

22. šilček  
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  NARAVNA MANIKIRA: 

 

1. škarjice 

2. pilice  

3. polirni blok    

4. lesene palčke  

5. blazinice za tekočino   

6. odstranjevalec laka 

7. barvni lak (rdeč) 

8. podlak 

9. nadlak 

10. tekočino za mehčanje obnohtne kožice 

11. razkužilo 

 

 

 

 FRIZERSTVO: 

 

1. zaščitno oblačilo 

2. ortopedsko obutev 

3. ogrinjalo – najlonsko 

4. ovratni papir 

5. zatilno omelo 

6. pršilko za vodo 

7. ščipalke za pripenjanje las 

8. glavnike za razčesavanje, striženje in česanje 

9. britev 

10. žiletke 

11. škarje 5.5 

12. škarje 6.5 

13. strojček za striženje las  

14. krtače za oblikovanje las – okrogle in ploščate 

15. šampon 

16. regenerator  

17. utrjevalce za lase 

18. lak za lase 
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BARVANJE IN SVETLENJE LAS 

 

Ocenjevanje se izvede v času praktičnega izobraževanja v šoli, v prisotnosti mentorja. 

 Predviden čas za izdelavo je 90 minut. 

Lasje so lahko najdaljši do ramen. 

 

Elementi za ocenjevanje: 

 

• barvanje zajema dvoplastno in kontrastno barvanje; 

• ogrinjanje; 

• analiza lasišča in las; 

• določitev ustrezne barvne kreme, belilnega sredstva in vodikovega peroksida ter njihovih 

količin; 

• zapis tabele – razpredelnice; 

• pravilna razdelitev las; 

• pravilne tehnike nanašanja barvnih krem in sredstev za svetlenje; 

• ustrezen čas delovanja barvnih preparatov; 

• ustrezna nega las po barvanju. 
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DOVOLJEN ČAS ZA OPRAVLJANJE ZAKLJUČNEGA IZPITA: 
 

- ŽENSKO STRIŽENJE IN OBLIKOVANJE PRIČESKE – 90 MINUT, 

 

- MOŠKO STRIŽENJE IN OBLIKOVANJE PRIČESKE – 60 MINUT, 

 

- MANIKIRA – 30 MINUT, 

 

- DNEVNO LIČENJE – 45 MINUT, 

 

- ZAGOVOR – 15 MINUT, 

 

- RAZKUŽEVANJE DELOVNEGA MESTA IN PRIBORA PO IZVEDBI 

VSAKEGA DELA 5 minut.  (4x5 min =20 min.) 

 

      SKUPAJ – 260 min. 

                          4 ure, 20 min. 

 

 

 

 

 


