
Zaključna revija SFŠLJ, 23. 3. 2022 ob 17.30, Festivalna dvorana Ljubljana 

TEMA in naslov prireditve: BARVAM TVOJ SVET 

Barvam tvoj svet je letošnja tema zaključne prireditve. Letošnja tema je široka in vam dragi dijaki, dopušča 

ogromno kreativnosti in domišljije.  

Kaj moram kot dijak 3. letnika storiti, da lahko sodelujem na prireditvi s svojo kolekcijo? 

- Najprej razmislim o temi prireditve, premislim kaj želim s svojo kolekcijo sporočiti publiki, ter naredim 

načrt za svojo kolekcijo. 

- Napišem nekaj o sebi. 

- Opišem kolekcijo, ki jo bom predstavil/-a, in narišem skice pričesk. 

- Izberem si bodočega mentorja in ga navedem. 

 

Kako je videti vloga, ki jo bom oddal? 

- Besedilo naj bo napisano na računalnik. 

- Navedi ime in priimek ter razred, elektronski naslov. 

- Navedi mentorja, ki si ga izbral (najbolje tistega, ki te poučuje praktični pouk)! 

- Opiši kolekcijo oz. temo svoje kolekcije. 

- Skiciraj pričeske oz. priloži kakšno fotografijo. Skica šteje več! 

- napiši vsaj tri ključne besede, ki te povezujejo s svojo kolekcijo, oz. o tvoji kolekciji nekaj povedo. 

 

 

Kam in do kdaj oddam svojo prijavnico? 

Vlogo oddaš najkasneje do 24. 1. 2022 na elektronski naslov: kristina.kralj@frizerska.si. 

Učiteljica praktičnega pouka Kristin Kralj, vam bo na voljo že pred rokom za oddajo prijavnice, na voljo vam bo 

za vaša morebitna vprašanja in v pomoč pri oblikovanju prijavnice. Vsekakor lahko sodelujete tudi z vašim 

izbranim mentorjem. 

Vloge, ki bodo prispele do zgoraj navedenega roka, bomo skupaj z mentorji pregledali in med njimi izbirali. 

Dijaki, ki boste izbrani, boste o tem obveščeni preko elektronske pošte, in sicer 28. 1. 2022. 

KRITERIJI, PO KATERIH BOMO IZBRALI DIJAKE, KI BODO SODELOVALI NA ZAKLJUČNI PRIREDITVI: 

- Določena je tričlanska komisija učiteljev praktičnega pouka, ki bo izbrala najboljše predloge kolekcij. 

- Vzorno napisana vloga, ki bo oddana v roku na elektronki naslov: kristina.kralj@frizerska.si. 

- Dobra ideja za kolekcijo z dobrim opisom in skicami pričesk (skice morajo biti skenirane). 

- V roku oddana vloga še ne pomeni, da bo kolekcija izbrana za sodelovanje. 

 

                              Lep pozdrav 

                              Marko Žagar  

                              koordinator prireditve 
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