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UVODNIK

2. državno tekmovanje dijakov in študentov kozmetičnih na področju kozmetike je potekalo 14. 
marca v Ljubljani v organizaciji Srednje šole za farmacijo kozmetiko in zdravstvo s strokovno 
pomočjo Akademije studio lepota na področju manikire ter Make up artist centra na področju 
ličenja. 
Poleg organizatorjev so v biltenu predstavljeni člani tekmovalnih komisij, ki so ocenjevali 
tekmovalke v posamezni kategoriji. Kratkemu opisu posamezne kategorije in kriterijev 
ocenjevalcev sledi razpredelnica uvrstitev. 
Fotografije dokumentirajo slavnostno in kulturno bogato zaključno prireditev, na kateri so 
se tekmovalcem pridružili predstavniki Obrtno podjetniške zbornice, Centra za poklicno 
izobraževanje, predsednica Skupnosti ravnateljev srednjih zdravstvenih, farmacevtskih, 
kemijskih in kozmetičnih šol, predsednica Društva ravnateljev Slovenije, pokroviteljev, mentorji, 
ravnatelji, starši …. in z glasnim aplavzom pozdravili najboljše. 
Bilten se zaključi s seznamom pokroviteljev in objavami v tiskanih medijih. 

SVEČANA RAZGLASITEV REZULTATOV 

TEKMOVANJE

PREDAVANJA

DELAVNICE
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POZDRAV TEKMOVALCEM, MENTORJEM, GOSTOM

Vesela sem, da na naši šoli danes gostimo drugo državno tekmovanje dijakov in študentov iz 
kozmetike. Še posebej zato, ker tekmovanje nosi tako lepo in pomenljivo ime: “Z znanjem do 
lepote”. Znanje je največje osebno bogastvo, ki nam ga ne more vzeti nihče. Ko ga delimo, ga v 
nasprotju z materialnimi dobrinami ni vedno manj, ampak se množi in se kot hvaležnost ter veselje 
naseljuje tudi v drugih ljudeh. 
In s tem rojeva lepoto. Lepoto v tistih, ki znanje delijo, in tistih, ki ga prejemajo. Še toliko bolj to 
velja za vaše znanje, ki se neposredno dotika prav lepote, jo časti, neguje, poudarja in ohranja. In 
zato je vaša odgovornost do učenja in deljenja znanja še toliko večja. Lepota, ki iz njega izhaja, 
pa še toliko bolj polna.
Vsi poznamo tisto, da “lepota prihaja od znotraj”. V luči današnjega dogodka Z znanjem do lepote, 
se lahko vsi skupaj podpišemo pod ta rek. 
To, da smo se zbrali v takem številu, dokazuje, da se zavedamo pomena znanja kot notranjega 
vzgiba lepote. In to tekmovanje je odlična priložnost, da s svojo notranjo lepoto ustvarimo lepoto, ki 
jo lahko občuduje tudi oko občinstva. Da, lepota je družabno bitje. Sama na sebi je brez pomena, 
dokler se ne zrcali v očeh in srcu sočloveka. 
Zato, dragi dijaki in študenti, bodite ponosni na znanje, ki ga nosite v sebi, in to odgovorno delite 
z drugimi. 
Danes na tekmovanju, jutri v šoli in pojutrišnjem v življenju … Tako kot to že uspešno počnejo 
ljudje, ki naj se jim ob tej priložnosti še posebej zahvalim: To sta soorganizatorici tekmovanja ga. 
Mojca Janežič in ga. Tina Lasič Andrejević, vsaka s svojo ekipo profesionalnih sodnikov.
Zahvaljujem se tudi vsem pokroviteljem, ki so nam finančno ali materialno pomagali pri izvedbi 
tekmovanja, še posebej tistim, ki so poskrbeli za lepe nagrade. 
Vem, da napetost že raste in da tekmovalci ter njihovi mentorji že težko čakate na rezultate.  Zato 
naj vas le še povabim, da prisluhnemo in se prepustimo lepoti besede, glasbe in znanja, ki jo bodo 
z nami delili udeleženci tekmovanja in nastopajoči. 
Hvala za vašo pozornost.

Marija Šušteršič, 
ravnateljica SŠFKZ

Gospa Marija Šušteršič, 
ravnateljica Srednje šole za 
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo



5

Drugo državno tekmovanje na področju kozmetike je pokazalo, da potrebujemo strokovno druženje 
vsi: dijaki, študentje, mentorice, ravnatelji in tudi strokovnjaki, ki ocenjujejo dela tekmovalcev. 
Udeležba je bila izjemna. 153 tekmovalk z modeli se je pomerilo v štirih kategorijah: naravni manikiri, 
permanentnem lakiranju, ličenju na temo Fashion glamour in celostni podobi na temo Antični 
stripovski junak. Ker pravilnik dovoljuje šoli organizatorici, da omeji ali razširi število sodelujočih, 
smo zaradi prostorske omejitve omogočili prijavo največ štirih tekmovalcev iz kategorij, kjer 
tekmujejo dijaki in študenti individualno, pri skupinskem tekmovanju pa je vsako šolo zastopala 
ena ekipa.
Pri izvedbi tekmovanja je šola organizatorica sodelovala na področju nohtov z gospo Mojco 
Janežič in na področju ličenja, poslikave ter specialnih efektov z gospo Tino Lasič Andrejević. 
Soorganizatorici sta tudi prispevali glavne nagrade ter povabili k sodelovanju strokovnjake – člane 
ocenjevalnih komisij. Grafično zasnovo smo tudi letos zaupali ge. Jeleni Sovre. 
Korak naprej smo naredili na področju ocenjevanja. Skupnosti ravnateljev srednjih zdravstvenih, 
farmacevtskih, kemičnih in kozmetičnih šol smo predlagali dopolnitev pravilnika. Tako so novo 
definirane ocenjevalne komisije in možnosti ugovora na oceno članov komisije. Vpeljali smo 
računalniško podprto ocenjevanje, ki ga je pripravil mag. Zlatko Magdevski iz SŠFKZ in so ga 
ocenjevalci odlično sprejeli.
Za mentorje smo v sodelovanju z go. Janežič in go. Lasič Andrejević pripravili seminar za pripravo 
na tekmovanje. Ugotavljamo, da je koristno predhodno srečanje, kjer pregledamo pravila in teme 
tekmovanja. Informacije o tekmovanju so lahko zainteresirani poiskali na spletni strani SŠFKZ, kjer 
so objavljeni podatki o organizatorjih in pokroviteljih, rezultati in video gradivo, ki so ga pripravili 
dijaki SGMŠ Ljubljana. 
Odziv v medijih, povezanih s stroko, je bil precejšen, prispevke so objavili STA, slovenski reviji 
Obrtnik, Salon in hrvaška revija Wellbis. 
Dinamično zaključno prireditev je zasnovala in s sodelavci izpeljala Irena Svoljšak Mežnaršič. V 
avli OŠ Poljane so se predstavili vsi tekmovalci s svojimi modeli in najuspešnejši so dobili lepe 
nagrade, ki so jih prispevali pokrovitelji in soorganizatorici. Nastopajoči so nas s slovenskimi 
melodijami popeljali V Ljubljano, s pesmijo Zemljo pleše smo se poslovili z željo, da se ponovno 
srečamo prihodnje leto. 
Za prihodnja tekmovanja ostaja še vrsta izzivov, med drugim tudi pritegniti k sodelovanju frizerske 
šole in tako prekiniti neuspele poskuse teh dveh let. 

MISLI O TEKMOVANJU 

Irena Svoljšak Mežnaršič, 
vodja projekta 2. državnega 

tekmovanja 
dijakov in študentov na področju 

kozmetike
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ORGANIZATORJI DRŽAVNEGA TEKMOVANJA

Gostiteljica tekmovanja je bila Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani. 
Bogato strokovno podporo sta prispevala Akademija studio lepota iz Slovenske Bistrice in 
Make Up Artist Center (MUAC) iz Ljubljane.

  

     

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo je šola z razgibano zgodovino in dolgoletno 
tradicijo. Začetki šolanja za poklice segajo v leto 1945, ko se je začel kot prvi izvajati program 
zobotehnik. Že v letu 1946 se je začelo šolanje za farmacevtskega tehnika, postopoma pa še 
drugi. Nekateri so ostali do danes: farmacevtski tehnik, laboratorijski tehnik (v zadnji prenovi 
preimenovan v tehnik laboratorijske biomedicine) in zobotehnik, nekateri so bili ukinjeni 
(zobozdravstvena asistentka, sanitarni tehnik). V letu 1991 se je kot zadnji začel izvajati 
program kozmetični tehnik. V obdobju od 1991 do 1997 je šola izobraževala tudi za poklic 
zdravstveni tehnik. Šola je večkrat spremenila svoje ime. Na današnji lokaciji deluje od leta 
1960.

 
Danes šola pripravlja dijake in udeležence izobraževanja odraslih na štiri zahtevne in 
odgovorne poklice: farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine 

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Zdravstvena pot 1, Ljubljana
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V programu FARMACEVTSKI TEHNIK 
skušajo dijaki poiskati odgovore na vrsto 
vprašanj, kako delujejo zdravila, zdravilne 
rastline, kako preprečiti bolezen, kako izdelati 
tablete, injekcijske raztopine, sirupe, mazila 
… ter še na mnoga druga. Usposobljeni so 
za izdajanje zdravil brez recepta, medicinskih 
pripomočkov, za izdelavo zdravilnih oblik 
v lekarniškem, galenskem in industrijskem 
obsegu, poznajo sodobne analizne metode, 
poznajo delovanje zdravil in zdravilnih rastlin.

V programu KOZMETIČNI TEHNIK se dijaki 
naučijo skrivnosti ohranjanja zdrave in lepe 
kože, postopkov ličenja in prikrivanja drobnih 
nepravilnosti obraza, spoznavajo sestavo in 
uporabo kozmetičnih izdelkov ter kozmetično 
učinkovite snovi.

Dijaki imajo po zaključeni poklicni maturi 
tudi možnost opravljanja mednarodnega 
CIDESCO izpita, na katerega jih v šoli temeljito 
pripravimo. Z opravljenim izpitom si izboljšajo 
zaposlitvene možnosti tako doma kot v tujini.
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TEHNIKI LABORATORIJSKE BIOMEDICINE 
se usposobijo za analizo telesnih tekočin 
8krvi, krvnega seruma, likvorja, urina itd.). 
Spoznajo temelje mikrobiologije, somatologije, 
histologije, hematologije in biokemije. S 
svojim delom pomagajo zdravniku pri njegovi 
odločitvi za uspešno zdravljenje.  

Delo, ki ga opravlja ZOBOTEHNIK, je 

odgovorno, ustvarjalno, filigransko in 
unikatno. Zobje zrastejo prvič, drugič, toda 
ne tudi tretjič. Vsak človek, vsak posamezni 
zob v ustih je unikatna stvaritev narave. 
Posnemati naravo je težko in odgovorno delo. 
Toda zobotehnik to zna in zmore. Skupaj z 
znanjem podari zobem novo funkcionalno in 
estetsko vrednost, pacientu pa dobro počutje 
in lep nasmeh.
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Našo šolo zaznamuje vrsta stvari. Vsi si prizadevamo, da dijaki zapustijo šolo opremljeni v 
prvi vrsti z znanjem, pa tudi z delovnimi navadami, s čutom do sočloveka, z občutljivostjo do 
okolja, s primernim odnosom do materialnih dobrin. Čeprav se programi med seboj razliku-
jejo, imajo eno pomembno skupno točko − delo z ljudmi in za ljudi, za njihovo zdravje in za 
kakovostno življenje danes in v prihodnosti. Temu so namenjene vse dejavnosti.
    

Šola vzdržuje dobre odnose s socialnimi partnerji, pri katerih dijaki opravljajo praktično us-
posabljanje z delom. Vsako leto več dijakov odide opravljat praktično usposabljanje v tujino, 
saj ima šola zelo razvejano mednarodno dejavnost. 
    
 

Slovesnost ob kulturnem prazniku
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Vemo, da je dober pouk zagotovilo, da bodo dijaki usvojili znanje in kompetence za poklic 
oziroma za nadaljevanje šolanja. V pouk vključujemo poleg modernih didaktičnih pristopov  
tudi projektno delo, kjer poleg znanja dijaki  urijo timsko delo. Prednost velike šole je tudi v 
tem, da dijakom lahko ponudimo pestro izbiro interesnih dejavnosti, kar je del obveznega 
programa in tudi izbirnih vsebin po izbiri dijaka. Dijaki se radi preizkušajo na tekmovanjih 
iz znanj in športa, kjer dobijo dodatno potrditev za svoj trud. Zagnanost dijakov in njihovih 
mentorjev se kaže v dobrih rezultatih na vseh področjih.
Poleg formalnega teoretičnega in praktičnega usposabljanja, ki je temelj vsakega programa, 
se naši dijaki zato učijo tudi mehkejših veščin, kot so natančnost, vestnost, odgovornost, 
komunikativnost, ustvarjalnost, spoštovanje, prijaznost, posluh za sočloveka in skrb za dobro 
delo ter pozitiven vpliv na kakovost življenja posameznika. V skladu s temi vodili potekajo vse 
aktivnosti na naši šoli, da bi iz dijakov zrasli delavci, katerih odločitve in dejanja bi se vedno 
ravnali po človeških zakonih sočutja. 
Da bi dijaki našo šolo zapuščali dobro opremljeni s temi znanji in navadami, v naši šoli poleg 
prijateljskih vezi vedno vlada tudi resnost. Ta se izraža tudi v obveznem nošenju belih halj, ki 
so poleg praktične uporabnosti tudi razpoznavni znak bodočega odgovornega poklica. 
Lepo je pri nas. Najprej zato, ker ne štejejo le številke, temveč kakovost odnosov in bogatenje 
znanja, zaradi česar ima naša šola tudi pomembno in ugledno mesto v slovenskem prostoru. 
In drugič zato, ker je naša šola vstopnica za opravljanje lepih in iskanih poklicev, kar dokazuje 
dejstvo, da nikoli nismo imeli pomanjkanja vpisa, s čimer se v zadnjih letih sooča večina šol. 

Dijaki kozmetičnega programa imajo možnost opravljanja mednarodnega izpita.
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UTRINKI IZ ŽIVLJENJA ŠOLE

Kiparska delavnica

Otvoritev razstave

Slovo maturantov
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Akademija studio lepota, d.o.o.

Državno tekmovanje dijakov in študentov 
s področja kozmetike Z znanjem do lepote 
je omogočilo tudi podjetje Akademija studio 
lepote, d. o. o., ki je soorganizator in sponzor 
tekmovanja.
Akademija studio lepota, d. o. o. je v Sloveniji 
zelo uveljavljeno in priznano podjetje. Njihova 
dejavnost zajema zastopanje svetovno 
priznanih znamk, številna usposabljanja, 
tečaje in delavnice. Za svoje stranke poskrbijo 
z vrhunsko salonsko ponudbo manikire in 
pedikure, prirejajo pa tudi edino mednarodno 
tekmovanje v oblikovanju nohtov v Sloveniji 
NAIL DESIGN.
Je generalni uvoznik priznanih profesionalnih 
izdelkov in pripomočkov za oblikovanje in 
nego nohtov, telesa, podaljševanje trepalnic 
in depilacijo. Zastopajo priznane znamke, kot 
so: Gelish, Hand & Nail Harmony, Nailtiques, 
BCL, China Glaze, IBD, SoEasy, Millennium, 
Clean & Easy, Gena, Mepix, DAYLIGHT, 
LashBeLong in Andrea.
Redno ponujajo tudi pestro izbiro izobraževanj. 
Izvajajo nacionalno poklicno kvalifikacijo za 

manikerja in pedikerja, s katero kandidati 
po usposabljanju pridobijo mednarodno 
uveljavljano poklicno listino. Organizirajo 
tudi tečaje in delavnice za učenje osnovne in 
terapevtske manikire, lakiranja in poslikave 
nohtov, podaljševanje nohtov s konicami in 
šablonami, podaljševanja trepalnic, depilacije, 
estetske in Spa pedikure itd. V podjetju večkrat 
letno organizirajo intenzivne treninge, kjer 
gostijo priznane in uveljavljene edukatorje iz 
tujine.
Vsa izobraževanja izvaja kozmetičarka 
Mojca Janežič, ki ima v poučevanju in 
oblikovanju nohtov dolgoletne izkušnje. Je 
tudi direktorica Akademije studia lepote. Svoje 
znanje je pridobila v mednarodnem prostoru, 
saj se redno udeležuje različnih treningov 
in tečajev v tujini. Sodeluje tudi kot sodnica 
na raznovrstnih tekmovanjih v umetnosti 
oblikovanja nohtov po Evropi. 
K sodelovanju so jo povabili tudi na newyorški 
teden mode.
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Mojca Janežič, 
direktorica Akademije studio lepota
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Bardo – Make Up Artist Center

Soorganizator in sponzor državnega tekmovanja dijakov in študentov s področja kozmetike Z 
znanjem do lepote tudi podjetje Make Up Artist Center.
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2008. Pri ustanavljanju podjetja so sodelovali profesionalni 
oblikovalci maske z željo ponuditi kakovostne izobraževalne programe s področja ličenja in 
oblikovanja maske za film, TV, gledališč, modo in osebne storitve. Zaradi potreb študentov 
so oblikovali izobraževalni center, ki podpira individualni razvoj posameznika ter izpolnjuje 
potrebe poklicnega področja in ga umestili v osrčje največjega filmskega studia pri nas, Viba 
film.
Izobraževalni programi so oblikovani v skladu z zahtevami svetovno uveljavljenih združenj za 
make up artiste, kot sta I.A.T.S.E. in BECTU. Za študente skrbijo tudi po zaključku izobraževanja.
Študentje lahko izbirajo med številnimi izobraževalnimi programi, tečaji in delavnicami, ki so 
namenjeni tako začetnikom kot tudi profesionalcem. Izobražujejo se lahko na kateremkoli 
področju poklicnega oblikovanja maske; od ličenja, oblikovanja studijskih pričesk, karakterne 
maske, specialnih efektov in protetike do lasuljarstva. Izobraževanja trajajo od enega do 
osemnajstih mesecev in so oblikovana v formatu, ki na izbranem področju zagotavlja celostno 
usposabljanje.
Poučevanje izvajajo domači in tuji inštruktorji z dolgoletnimi karierami na odmevnih projektih 
s sveta mode, filma, televizije, gledališča in oglaševanja. Inštruktorji Make Up Artist Centra 
so sodelovali z zvezdami, kot so Kevin Costner, Tom Hanks, Huge Grant, Dustin Hoffman, 
Mila Jovovich, John Malkovich in drugimi. Oblikovali so trende na modnih revijah v okviru 
pariškega, londonskega in milanskega Fashion weeka, sodelovali z revijami, kot so Vogue, 
Elle, Cosmopolitan, Instyle, delali v oglaševanju za kliente, kot so Diesel, Fendi, Valentino, 
Loreal, Garnier in ustvarjali pri filmih, kot so Harry Potter, Cloud Atlas, Blood Rayne, Queen 
Margot, The Messenger ter drugih.
Direktorica izobraževanja, ustanoviteljica Make Up Artist Centra in oblikovalka maske, Tina 
Lasič Andrejević že od leta 1997 ustvarja svojo kariero v filmskih setih, v gledališču in v zaodrju 
modnih revij. Sodeluje s svetovno priznanimi režiserji, kot so Alejandro Toledo, Laurence 
Dunmore, Paul Marcus, Claude Genton, Brian Baderman, Michel Meyer, Mathilde Jouannet, 
Eric Woreth, Edouard Deluc, s slovenskimi in tujimi modnimi oblikovalci ter fotografi. 
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Na področju oblikovanja maske, specialnih 
efektov maske in protetike se je izobraževala 
v Hollywoodu. Njeni učitelji so bili z oskarjem 
nagrajeni oblikovalci maske, kot so Greg 
Cannom, Dick Smith, Ronnie Specter, Gil 
Moscow, Matthew Mungle in drugi.
Njenemu talentu so med drugim zaupale 
blagovne znamke Garnier, L’Oreal, Subrina, 
Nivea, Vodaphone, Mobitel, BMW, Coca-Cola, 
Cosmopolitan in Elle. Ličila je zvezde, kot so 
Kevin Costner, Geraldine Chapline, Max Von 
Sidow in Lady Dianna Rigg. Oblikovala je 
masko pri 34 celovečernih ter kratkih filmih, 
v več gledaliških predstavah, glasbenih 
videospotih ter v več kot 800 slovenskih in 
mednarodnih oglaševalskih projektih. Po 
letih uspešne kariere se je odločila, da bo 
svoje znanje delila z vsemi, ki jih privlači svet 
profesionalnega oblikovanja maske in ličenja, 
tako je ustanovila Make Up Artist Center in 
združila vrhunsko ekipo umetnikov.

Tina Lasič Andrejević, 
vodja izobraževanja in 
oblikovalka maske Make Up 
Artist centra
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PREDSTAVITEV SODNIKOV

Zlatka Brodie – sodnica nohti (naravna manikira 
in permanentno lakiranje)
Zlatka Brodie je Slovenka, ki že dobrih 40 let živi 
in dela v Angliji, med drugim poučuje manikiro 
na tamkajšnjih srednjih šolah in že vrsto let tudi 
sodi na najrazličnejših tekmovanjih v manikiri 
po svetu. Zaslužna je za nastanek tekmovanja 
oblikovanja nohtov v Sloveniji, saj je s svojimi 
izkušnjami oblikovala pravila in postavila standarde 
tekmovanja. V zadnjih 10. letih je s svojim znanjem 
sooblikovala slovenski manikerski prostor in 
bistveno pripomogla k razvoju manikerstva. 

Luka Mirjan Simšič – predsednik komisij za 
ličenje in celostno podobo
Rojen v Postojni. V mladostnih letih je odšel proti 
Ljubljani v iskanju boljšega, novega in drugačnega. 
Kar hitro ga je odpeljala tujina, in sicer Avstralija, 
kjer je zaključil in dokončal make up akademijo. Ko 
se je vrnil v Slovenijo, se je zaposlil v SNG Drama 
Ljubljana. Po zaključeni karieri v Drami se je podal 
na samostojno pot kot make up artist in začel pisati 
nove zgodbe ličenja. Po zaključku mnogih šolanj 
na priznanih svetovnih akademijah (Toni & Guy, 
Kryolan Berlin …) je danes vodilni make up artist 
za gledališče, modo in mnoge druge dimenzije 
ličenja, pri čemer mu zaupajo mnoge slovenske in 
tuje filmske in glasbene zvezde.

Ivana Šimunec Gedalja – sodnica nohti (naravna 
manikira, permanentno lakiranje, celostna 
podoba)
Prihaja iz Zagreba, kjer je vodja in lastnica 
maloprodajne trgovine s profesionalnim materialom 
za nohte in trepalnice. Prav tako je organizatorka in 
vodja tečajev za manikiro in podaljševanje trepalnic. 
Je mednarodna sodnica na evropskih tekmovanjih 
(Avstrija, Hrvaška, Bolgarija, Srbija …), prav tako 
pa se je sama udeležila prestižnih in največjih 
tekmovanj po svetu, Nailympics v Londonu in 
Nailpro v Las Vegasu.



17

Lara Koritnik -  sodnica nohti (naravna manikira 
in permanentno lakiranje)
Lara Koritnik je mednarodna mojstrica v oblikovanju 
nohtov, ustanoviteljica in vodja mednarodnega 
izobraževalnega estetskega centra LW in lastnica 
blagovne znamke LW. Kot izvrstna predavateljica 
in priznana mednarodna edukatorka vodi številna 
izobraževanja ter šolanja Nail Designa, Nail Arta, 
manikire, pedikure, terapevtske nege obolelih in 
mehansko poškodovanih nohtov doma in v tujini. 
Prihaja iz Ljubljane, živi in dela v tujini. Odlikujejo 
jo številna priznanja in vrhunski rezultati, saj je 
absolutna zmagovalka na nacionalnem nivoju in 
večkratna državna prvakinja, pred leti je postala 
absolutna prvakinja Hrvaške, prav tako Evropska 
zmagovalka (European Masters award), osvojila 
je 3. mesto na prestižnem tekmovanju Profesional 
Beauty v Londonu in številne druge visoke uvrstitve 
na tekmovanjih. Prav tako deluje kot sodnica na 
domačih in tujih tekmovanjih, strokovna delavka in 
vodja razvojnih projektov s področja kozmetične 
industrije.

Nea Likar – sodnica ličenje (Fashion glamour, 
celostna podoba)
Nea Likar se v svetu ličenja giblje zadnjih nekaj 
let. Njena prva ljubezen je risba, zatorej je bila 
odločitev za študij na Akademiji za likovno umetnost 
in oblikovanje nekaj povsem naravnega. Tam si je 
pridobila naziv ilustratorke in oblikovalke vizualnih 
komunikacij. Začetki ličenja so se pričeli kot težnja 
in strast po menjavi dosedanje delavne površine 
za kožo. Že po prvih nekaj urah šolanja v Makeup 
artist centru je vedela, da je to tista ljubezen ki bo 
vedno tekmovala s prvo, zato sedaj uspešno krmari 
med dvema kreativnima panogama in poklicema, za 
katera sama pravi da se dopolnjujeta in usklajujeta. 
Nea je umetnica ličenja, ki deluje na več področjih, v 
zadnjem času liči za Chanel in ustvarja veliko modnih 
editorialov. Velika želja po ustvarjanju gledališke 
maske je tista, ki že dolgo ni več samo skrita in na 
kateri v zadnjem času intenzivno gradi. Ljubezen do 
barve, teksture in kreativnosti je tisto, brez česar si 
ne predstavlja svojega vsakdanjika in sama pravi, da 
je njena umetnost tisto, kar jo definira.
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Maja Šušnjara Gabor - sodnica ličenje 
(Fashion glamour)
Že kot najstnica je vedela, da jo veselijo vse 
oblike izražanja in ustvarjanja. Od majhnih 
nog se je ukvarjala s plesom in ravno na tem 
področju je odkrila svojo strast do ličenja. 
Kmalu se je tako preselila z odra v zaodrje, 
kjer se je prepustila ustvarjanju s čopiči in 
barvami. Od tega je minilo že več kot 10 let.
V svoje profesionalne izkušnje lahko šteje 
širok spekter ustvarjanja, saj njeno delo 
najdemo v številnih projektih na modnem 
področju v modnih in lepotnih izdajah ter 
naslovnicah vseh znanih slovenskih revij, 
poleg tega pa se še danes podpisuje pod 
make up številnih slovenskih estradnih 
umetnic. Sodeluje pri oglasnih kampanjah in 
reklamah, snemanju videospotov in drugih 
video produkcij, kot vodja ličenja pa je 
sodelovala na ljubljanskem Fashion Weeku in 
v številnih znanih televizijskih oddajah, kot so 
Slovenija ima talent, X Factor, Znan obraz ima 
svoj glas idr.
Zase pravi, da pri delu uživa, saj tega dela 
nikakor ne moreš opravljati dobro ali celo 
odlično, če tega ne počneš resnično rad.

Urška Bizjak – sodnica ličenje 
(Fashion glamour, celostna podoba)
Delo Urške Bizjak je že več kot 3 leta možno 
videti v filmih, oglasih, modnih časopisih in 
na odrskih deskah SNG Drame Ljubljana. 
Njena največja strast je in vedno bo učenje in 
raziskovanje novosti, saj meni, da se človek 
uči celo življenje. Pravi, da pri ličenju najbolj 
ceni kreativnost in natančnost.
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Mojca Polajžer – sodnica nohti (krožna 
sodnica)
Mojca Polajžer prihaja iz Majšperka. Na 
področju manikire ima večletne izkušnje, 
ki jih je pridobila na različnih izobraževanjih 
v Sloveniji in v tujini. Prav tako se redno 
udeležuje domačih in mednarodnih 
tekmovanj na področju manikire. V letih 2012 
in 2014 je tekmovala tudi na najprestižnejšem 
evropskem tekmovanju Nailympia v Londonu. 

Katerina Greko in Tadeja Šterk / krožni 
sodnici (Fashion glamour, celostna 
podoba)
Študentki Make Up Artist Centra, ki sta 
pred dvema letoma začeli stopati po poti 
profesionalnega oblikovanja maske in ličenja. 
Radovednost, natančnost in strast opisujejo 
značaj teh dveh mladih umetnic ličenja.
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KATEGORIJE TEKMOVANJA

Na zaključni slavnostni prireditvi so se predstavile tekmovalke z modeli v vseh kategorijah: 
- naravni manikiri, 
- permanentnem lakiranju, 
- ličenju na temo Fashion glamour in 
- celostni podobi na temo Antični stripovski junak. 

NARAVNA MANIKIRA

Tekmovalke so v 60 minutah izvedle celotno manikiro z masažo in lakiranjem na obeh rokah. 
Oblikovale so nohtno ploščo, uredile obnohtno kožico in z osnovnimi masažnimi gibi masirale 
roki do komolcev. Nohte na desni roki so lakirale z rdečim mat lakom in na levi roki s francosko 
manikiro. 
Urejeni nohti imajo že stoletja visoko estetsko vrednost. Morajo biti čisti in zdravi, za ženske 
je pogosto pomembno, da so dolgi, lepo oblikovani, lakirani ali poslikani. Nohtna plošča mora 
biti gladka, s svetlečo površino. Obnohtna kožica mora biti tanka in nepoškodovana, prosti rob 
nohta lepo oblikovan in prav tako gladek. 
Normalen, zdrav noht je močan, prožen in zaradi tega odporen na drobne poškodbe, ki jim je 
dnevno izpostavljen. 

Predsednica komisije: Mojca JANEŽIČ
Sodnice: Zlatka BRODIE

Ivana ŠIMUNEC GEDALJA
Lara KORITNIK

Krožna sodnica: Mojca POLAJŽER

Sodnice so ocenjevale: 
• pripravo, 
• oblikovanje nohta, 
• obdelavo obnohtne kožice. 
• masažo, 
• lakiranje in 
• končni videz.
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DESEŽEK TEKMOVALKA MODEL MENTORICA ŠOLA

1. 
mesto

Amina 
MUJKANOVIĆ Maja OREŠNIK Anja ROGELJ Srednja šola za farmacijo, 

kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana

2. 
mesto Nina VOLK Janja HUDOKLIN Sabina ŠPOLJAR ŠC Novo mesto, Srednja 

zdravstvena in kemijska šola

2. 
mesto Sara ROGAN Sara BAKAN Doroteja GABOR SZŠ Murska Sobota

4. 
mesto Tjaša KAVAŠ Anja POLIČNIK Petra MRHAR Srednja šola Izola

5. 
mesto Damjana KUMP Sara ZRIM Barbara STOPAR ŠC Novo mesto, Višja 

strokovna šola, kozmetika

6. Pia LESAR Sara Zemljič Andreja Fridrih Srednja zdravstvena in 
kozmetična šola Maribor

6. Katarina LIPIČNIK Petra Pušnik Sonja Cesar Srednja zdravstvena šola 
Celje

6. Nina TOPOLOVEC Brina Audič Andreja Fridrih Srednja zdravstvena in 
kozmetična šola Maribor

9. Kristin AMBROŽELJ 
REBEK Belkisa Šabić Sabina Turšič Srednja šola za farmacijo, 

kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana

9. Lejla HOTIĆ  Lara Kokalj Sabina Turšič Srednja šola za farmacijo, 
kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana

9. Anja STEPAN Mateja Klemenić Barbara Stopar ŠC Novo mesto, Višja 
strokovna šola, kozmetika

9. Tina ŠPORAR Nina Mahnič Sabina Špoljar ŠC Novo mesto, Srednja 
zdravstvena in kemijska šola

13. Nuša ČRNKO Nina Lehner Andreja Fridrih Srednja zdravstvena in 
kozmetična šola Maribor

14. Aleksandra 
ZUPANČIČ Nina Mehle Barbara Stopar ŠC Novo mesto, Višja 

strokovna šola, kozmetika

15. Špela 
HUDOBIVNIK Nika Vide Sabina Turšič Srednja šola za farmacijo, 

kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana

16. Nastja VODEB Amadeja Seidl Sonja Cesar Srednja zdravstvena šola 
Celje

17. Manuela KNEZ Nina Ljubej Sonja Cesar Srednja zdravstvena šola 
Celje

18. Tadeja KAMENIK Neja Gozdnikar Sonja Cesar Srednja zdravstvena šola 
Celje
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1.
 mesto

Amina 
MUJKANOVIĆ Maja OREŠNIK Anja ROGELJ

Srednja šola za farmacijo, 
kozmetiko in zdravstvo, 

Ljubljana

DESEŽEK TEKMOVALKA MODEL MENTORICA ŠOLA
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2.
mesto Nina VOLK Janja HUDOKLIN Sabina ŠPOLJAR

ŠC Novo mesto, 
Srednja zdravstvena in 

kemijska šola

DESEŽEK TEKMOVALKA MODEL MENTORICA ŠOLA
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2. 
mesto Sara ROGAN Sara BAKAN Doroteja GABOR SZŠ Murska Sobota

DESEŽEK TEKMOVALKA MODEL MENTORICA ŠOLA
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DESEŽEK TEKMOVALKA MODEL MENTORICA ŠOLA

4. 
mesto Tjaša KAVAŠ Anja POLIČNIK Petra MRHAR Srednja šola Izola



 26

DESEŽEK TEKMOVALKA MODEL MENTORICA ŠOLA

5. 
mesto Damjana KUMP Sara ZRIM Barbara STOPAR ŠC Novo mesto, Višja 

strokovna šola, kozmetika
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Skupna fotografija

Sodnica Lara Koritnik z drugouvrščenima Nino Volk in Saro Rogan
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PERMANENTNO LAKIRANJE

V dvajsetem stoletju se začne obdobje akrilne manikire, ki je omogočila podaljševanje nohtov. 
To metodo so hvaležno sprejele ženske, ki nimajo dovolj močnih naravnih nohtov in so si želele 
dolge lepo oblikovane nohte. Razvoj materialov in postopkov je zelo intenziven. Permanentno 
lakiranje pa ena izmed najbolj priljubljenih storitev, ker nohtno ploščo utrdi in ji da lep sijaj, ki 
je obstojen do 4 tedne. 
V 60 minutah je dvajset tekmovalk izvedlo celotno lakiranje s soak-off gelnim lakom na obeh 
rokah, in sicer na desni roki z rdečim lakom in na levi s francosko manikiro. 

Predsednica komisije: Mojca JANEŽIČ
Sodnice: Zlatka BRODIE

Ivana ŠIMUNEC GEDALJA
Lara KORITNIK

Krožna sodnica: Mojca POLAJŽER

DESEŽEK TEKMOVALKA MODEL MENTORICA ŠOLA

1. 
mesto Vesna BRUNEC Tajda RUPIČ Barbara STOPAR ŠC Novo mesto, Višja 

strokovna šola, kozmetika

1.
mesto Jerca GREBENC Lea KOVAČ Barbara STOPAR ŠC Novo mesto, Višja 

strokovna šola, kozmetika

3. 
mesto

Klavdija 
ZAKRAJŠEK Trina KUNST Mateja JUSTINEK ŠC Novo mesto, Višja 

strokovna šola, kozmetika

4. 
mesto Maruša LAZIČ Tinkara 

KOCJANČIČ Anja ROGELJ Srednja šola za farmacijo, 
kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana

5. 
mesto Neja DOLINŠEK Aleksandra 

HUTEVEC Barbara STOPAR Srednja šola za farmacijo,
 kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana

5. 
mesto Tjaša KOŠTOMAJ Patricija BIDER 

REITER Sonja CESAR Srednja zdravstvena šola 
Celje

7. Maja GALUN Lucija Šerak Sabina Turšič Srednja šola za farmacijo,
 kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana

7. Lara
KOVAČEVIČ Zoja Siter Darja Kogovšek 

Grubelić
Srednja šola za farmacijo,

 kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana

Sodnice so ocenjevale: 
• pripravo, 
• oblikovanje nohta, 
• obdelavo obnohtne kožice. 
• masažo, 
• lakiranje in 
• končni videz.
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DESEŽEK TEKMOVALKA MODEL MENTORICA ŠOLA

9. Lorena 
DELBELLO Martina Čeper Petra Mrhar Srednja šola Izola

10. Monika TURNIŠKI Žaja Kaiser Sonja Cesar Srednja zdravstvena šola 
Celje

10. Nastja VOZLIČ Tanja Hrnčič Sonja Cesar Srednja zdravstvena šola 
Celje

12. Nives BEZJAK Kaja Oder Andreja Fridrih Srednja zdravstvena in 
kozmetična šola Maribor

12. Karin 
LIPOVNIK Tamara Smolar Andreja Fridrih Srednja zdravstvena in 

kozmetična šola Maribor

14. Maja PUŠNIK Pamela Vidmajer Andreja Fridrih Srednja zdravstvena in 
kozmetična šola Maribor

14. Ana ŽVAB Maša Krnc Mateja Kolmančič Srednja šola za farmacijo,
 kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana

16. Sara BRUMEC Anja Salatnik Andreja Fridrih Srednja zdravstvena in 
kozmetična šola Maribor

16. Tanja 
GROBELNIK Ines Jelen Sonja Cesar Srednja zdravstvena šola 

Celje

16. Tjaša 
SREBRNJAK Jerca Božič Sabina Špoljar ŠC Novo mesto, Srednja 

zdravstvena in kemijska šola

19. Lara JANEŽIČ Maja Kovačič Sabina Špoljar ŠC Novo mesto, Srednja 
zdravstvena in kemijska šola
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DESEŽEK TEKMOVALKA MODEL MENTORICA ŠOLA

1. 
mesto Vesna BRUNEC Tajda RUPIČ Barbara STOPAR

ŠC Novo mesto, 
Višja strokovna šola, 

kozmetika
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DESEŽEK TEKMOVALKA MODEL MENTORICA ŠOLA

1. 
mesto Jerca GREBENC Lea KOVAČ Barbara STOPAR

ŠC Novo mesto, 
Višja strokovna šola, 

kozmetika
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DESEŽEK TEKMOVALKA MODEL MENTORICA ŠOLA

3. 
mesto

Klavdija 
ZAKRAJŠEK Trina KUNST Mateja 

JUSTINEK

ŠC Novo mesto,
Višja strokovna šola, 

kozmetika
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DESEŽEK TEKMOVALKA MODEL MENTORICA ŠOLA

4. 
mesto Maruša LAZIČ Tinkara 

KOCJANČIČ Anja ROGELJ
Srednja šola za farmacijo, 

kozmetiko in zdravstvo, 
Ljubljana
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DESEŽEK TEKMOVALKA MODEL MENTORICA ŠOLA

5. 
mesto Neja DOLINŠEK Aleksandra 

HUTEVEC Barbara STOPAR
ŠC Novo mesto,

Višja strokovna šola, 
kozmetika
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DESEŽEK TEKMOVALKA MODEL MENTORICA ŠOLA

5. 
mesto Tjaša KOŠTOMAJ Patricija BIDER 

REITER Sonja CESAR Srednja 
zdravstvena šola Celje
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Skupna fotografija

PERMANENTNO LAKIRANJE - UTRINKI
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LIČENJE NA TEMO 
»FASHION GLAMOUR«

Fashion Glamour opisuje ličenje, ki je v 
svoji osnovi glamurozno in hkrati modno, s 
poudarkom na visoki modi. V tej kategoriji 
mora tekmovalec izdelati lepotni make up, ki 
naj bo poudarjen in dramatičen. Poleg popolne 
podlage ličenje temelji na poudarjenih ličnicah, 
očeh ter ustnicah in vsebuje tudi elemente 
poslikave obraza. Vsak od uporabljenih 
postopkov ličenja poudarja kontraste tako v 
barvi kot tudi svetlobi in senci. Tekmovalec 
pri ličenju upošteva vse osnovne zakonitosti, 
sledi anatomiji obraza in se ravna po navodilih 
glamour ličenja, ki naj bo kljub dramatičnosti 
čisto, sofisticirano, lahko tudi provokativno 
in eksotično. Poudarjene linije, oblike, barve 
in kontraste zaokrožajo šokantni, lahko celo 
bizarni detajli, ki naj bodo karakterno stilizirani.

Predsednik komisije: 
Luka Mirjan SIMŠIČ
Sodnice: 
Maja ŠUŠNJARA GABOR
Nea LIKAR

Krožna sodnica (ocenjevanje prostora): 
Katerina GREGO

Sodnice so ocenjevale: 
• pripravo, 
• higieno, 
• osebno urejenost, 
• kakovost izvedbe, 
• interpretacijo teme, 
• uporabo barv, 
• dimenzijo in jasnost zasnove ter
končni videz modela.
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DESEŽEK TEKMOVALKA MODEL MENTORICA ŠOLA

1. 
mesto Nina GRČAR Maša KRIVEC Mateja 

JUSTINEK
ŠC Novo mesto,

Višja strokovna šola, kozmetika

2. 
mesto Simona GOLOB Jasmina 

MATJAŠIČ Sabina ŠPOLJAR ŠC Novo mesto, Srednja 
zdravstvena in kemijska šola

3. 
mesto

Veronika 
KURINČIČ Maša JERMAN Sabina TURŠIČ Srednja šola za farmacijo, 

kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana

4. 
mesto Karin RAŽMAN Tina Liza GRLJ Petra MRHAR/ 

Kati GROM Srednja šola Izola

5. 
mesto Hana URATARIČ Žak ČEPELNIK Karmen PAVRIČ 

KONUŠEK Srednja zdravstvena šola Celje

6. 
Emanuela
PUČKO 

PRATNEMER 
Ajda Albayrak Petra Mrhar Srednja šola Izola

7.  Lea BUKOVNIK Maja Dominković Marija Bec Srednja zdravstvena šola Celje

8. Regina 
BOGATAJ Nina Dolničar Sabina Turšič Srednja šola za farmacijo, 

kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana

9. Urša TOMAŽIČ Nikolina Popović Darja Kogovšek 
Grubelić

Srednja šola za farmacijo, 
kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana

10. Lea LAKIĆ Tina Remškar 
Kocjančič

Darja Kogovšek 
Grubelić

Srednja šola za farmacijo, 
kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana

11. Urša ŽAKELJ Amanda 
Cvetanovski Mateja Justinek ŠC Novo mesto, 

Višja strokovna šola

12. Žanet FRIDRIH Nuša Kočar Ksenija Pehlič 
Simončič

Srednja zdravstvena in 
kozmetična šola Maribor

13. Nadja IRGOLIČ Pia Godec Ksenija Pehlič 
Simončič

Srednja zdravstvena in 
kozmetična šola Maribor

14. Anja 
ČREŠNJEVEC

Tjaša 
Pustoslemšek

Katarina Maja 
Škorjanc

Srednja zdravstvena šola 
Murska Sobota

15. Maša PAVEL Janja Pučko Ksenija Pehlič 
Simončič

Srednja zdravstvena in 
kozmetična šola Maribor
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DESEŽEK TEKMOVALKA MODEL MENTORICA ŠOLA

16. Sara GOLTNIK Ana Trop
Sonja Cesar, 

Karmen Pavrič 
Konušek

Srednja zdravstvena šola Celje

17. Petra PAPEŽ Leja Kovač Sabina Špoljar ŠC Novo mesto, Srednja 
zdravstvena in kemijska šola

18. Mirela ZAHOVIĆ Nina Ornik Ksenija Pehlič 
Simončič

Srednja zdravstvena in 
kozmetična šola Maribor

19. Tamara SREŠ Sara Jančar Katarina Maja 
Škorjanc

Srednja zdravstvena šola Mur-
ska Sobota

20. Nika BELCIJAN Ada Tekavc Marija Bec Srednja zdravstvena šola Celje
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DESEŽEK TEKMOVALKA MODEL MENTORICA ŠOLA

1. 
mesto Nina GRČAR Maša KRIVEC Mateja 

JUSTINEK
ŠC Novo mesto,

Višja strokovna šola, 
kozmetika
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DESEŽEK TEKMOVALKA MODEL MENTORICA ŠOLA

2.
 mesto Simona GOLOB Jasmina 

MATJAŠIČ Sabina ŠPOLJAR
ŠC Novo mesto, Srednja 
zdravstvena in kemijska 

šola
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DESEŽEK TEKMOVALKA MODEL MENTORICA ŠOLA

3. 
mesto

Veronika 
KURINČIČ Maša JERMAN Sabina TURŠIČ

Srednja šola za farmacijo, 
kozmetiko in zdravstvo, 

Ljubljana
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DESEŽEK TEKMOVALKA MODEL MENTORICA ŠOLA

4. 
mesto Karin RAŽMAN Tina Liza GRLJ Petra MRHAR/ 

Kati GROM Srednja šola Izola
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DESEŽEK TEKMOVALKA MODEL MENTORICA ŠOLA

5. 
mesto Hana URATARIČ Žak ČEPELNIK Karmen PAVRIČ 

KONUŠEK
Srednja zdravstvena šola 

Celje
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Skupna fotografija

LIČENJE- UTRINKI
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CELOSTNA PODOBA NA TEMO »ANTIČNI STRIPOVSKI JUNAK«

Ob pomembni obletnici “2000 let Emone”, ki jo v letih 2014 in 2015 praznuje Ljubljana, smo 
se odločili, da v okviru 2. državnega tekmovanja dijakov in študentov iz kozmetike Z znanjem 
do lepote za celostno podobo izberemo temo Antični stripovski junak. Tekmovalke so ideje 
črpale iz karakterjev, ki prihajajo iz sveta filma, gledališča, risank, mitologije, vendar pa je 
moralo biti ličenje prilagojeno stripovski risbi, osredotočeni na oblikovanje tridimenzionalnih 
efektov z uporabo svetlobe in sence in jasnimi barvnimi prehodi ter z upoštevanjem tehnik 
poslikave obraza. Tekmovalke so podobo oblikovale celostno, kar vključuje ličenje, oblikovanje 
nohtov, pričeske in kostuma. Novost letošnjega tekmovanja je bila, da so tekmovalke kostume 
oblikovale na tekmovanju samem, za kar so imele na voljo 4 ure. Izbrano blago ali drugi 
material so v tem času preoblikovale v kostum, pri čemer so poleg blaga lahko uporabile lepilo, 
lepilne trakove, sponke ter ostale dodatke, ki so bili ahko izdelani vnaprej.

Predsednik komisije: Luka Mirjan SIMŠIČ

Sodnice: Ivana ŠIMUNEC GEDALJA - nohti
Nea LIKAR, ličenje, specialni efekti
Urška BIZJAK, ličenje, specialni efekti

Krožna sodnica (ocenjevanje prostora): Tadeja ŠTERK

Sodnice so ocenjevale: 
• pripravo, 
• higieno, 
• osebno urejenost, 
• kakovost izvedbe, 
• interpretacijo teme, 
• izvirnost, 
• dimenzijo in jasnost zasnove ter uporabo barv,
• predstavitveno mapo, 
• končni videz modela, 
• elemente: nohti, kostum, pričeska, maska, ličenje in celostna podoba.



49

CELOSTNA PODOBA - UTRINKI
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DESEŽEK SKUPINA MODEL MENTORICA ŠOLA

1. 
mesto

ANTIČNA NIMFA

Špela IVANUŠA
Teja KOVAČEVIĆ
Sara MANDELJ
Nataly MOZETIČ

Urška
HUDOKLIN Mateja JUSTINEK

ŠC Novo mesto,
Višja strokovna 
šola, kozmetika

ZGODBA: ANTIČNA NIMFA

Apolon, grški bog svetlobe, pomladi in glasbe, je zasmehoval Erosa, boga ljubezni, zaradi 
neprimerne uporabe loka in puščice. Užaljeni Eros je vzel dve puščici, eno zlato in eno svinčeno. 
S svinčeno, ki zaseje sovraštvo, je ustrelil v nimfo Dafno, z zlato, ki spodbudi ljubezen, pa je 
zadel Apolona.
Apolon se je nemudoma zaljubil v nimfo, ki pa mu ljubezni ni vračala. Zavrnila je vse potencialne 
ljubimce in je očeta Peneja prosila, naj ji dovoli uživati večno deklištvo. Oče je njeni prošnji 
ustregel, a jo posvaril, da je njena lepota v nasprotju z njenimi željami. Apolon pa Dafne ni 
mogel pozabiti. Hrepenel je po njeni ljubezni, nimfa se ga je ogibala. Nekoč je bežala pred 
njim, in ko je povsem onemogla, je zaprosila očeta, naj jo spremeni. Dafna se je hipoma 
preobrazila v zimzeleno lovorjevo drevo. A tudi tako je Apolon ljubil. Postala je njegovo večno 
drevo. Podaril ji je večno mladost in nesmrtnost.

ANTIČNA NIMFA

Špela IVANUŠA
Teja KOVAČEVIĆ
Sara MANDELJ
Nataly MOZETIČ
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DESEŽEK SKUPINA MODEL MENTORICA ŠOLA

2. 
mesto

RIMLJANKA

Mateja GOVEKAR
Lena HOČEVAR
Urška JANEZIČ
Natali OBLAK

Anja IVANOVIĆ Petra MRHAR/ 
Kati GROM

Srednja šola 
Izola
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Zgodba: RIMLJANKA

Zgodba Po Rimski cesti do Egipta se dogaja 
leta 52 pred našim štetjem. Celotna Galija še 
ni bila zasedena, Egipt, ki mu je poveljevala 
Kleopatra, pa je podjarmil rimski imperij. 
Še huje, Kleopatra se je odločila, da svoje 
srce odda Juliju Cezarju. Za poroko najame 
spretnega načrtovalca porok Efidisa in mu 
obljubi, da ga bo zasula z zlatom, če priredi 
najveličastnejšo poroko, kar jih je videl Egipt. 
Če mu spodleti, ga bo pa dala vreči krokodilom. 
Nekega dne v galsko vas pridrvi sel z novico 
o Kleopatrini poroki in poruši ustaljen vaški 
ritem. Fisteltenorkix preneha peti in cele dneve 
samo sedi pod drevesom in objokuje svojo 
nesrečno zaljubljenost v Kleopatro. Asterix in 
Obelix skleneta, da morata preprečiti poroko in 
odpotujeta s polno vrečo magičnih zvarkov po 
Rimski cesti v Egipt. Efidisu ukradeta načrte 
za poroko in poročna prstana, Efidis konča 
v krokodiljem žrelu, Julija Cezarja Kleopatra 
odslovi in Asterix ter Obelix se zmagoslavno 
vrneta v Galijo. 
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DESEŽEK SKUPINA MODEL MENTORICA ŠOLA

3. 
mesto

MEDUZA

Katja CAJZEK
Nastja GLINŠEK
Julija KNEZ
Špela ŠPEH

Tjaša VRŠČAJ Marija BEC Srednja zdravstvena 
šola Celje

Zgodba: MEDUZA

Pred davnimi časi je živela lepa ženska, imenovana Meduza. Vsak dan se je hvalila s svojo 
lepoto in tudi drugi so se strinjali, da je najlepša ženska na svetu. 
Vsak prosti trenutek je izkoristila, da se je občudovala. Zavest, da je najlepša ženska, ji je dala 
veliko samozavesti. Nekega dne so je ogledovala slike in ugotavljala, da bi bila ona na njih 
videti bolje. Ko je za to izvedela boginja Atena, se je ujezila nad njeno prevzetnostjo. Medtem 
ko drugi ljudje delajo, se igrajo in učijo, ona razmišlja samo o svoji lepoti. Boginja Atena jo je 
opozorila, naj bo pozorna tudi na življenje okoli nje, ne samo na svojo lepoto. Ker se Meduza ni 
pustila prepričati, je boginja Atena v svoji jezi poslala nad njo val, ki jo je preoblikoval v pošast. 
Namesto las je imela kače, bila je slepa in telo je bilo pokrito s kačjimi luskami. Vsakdo, ki jo bo 
pogledal, se bo spremenil v kamen. Prav tako se bo spremenila v kamen Meduza, če bo videla 
svoj obraz v odsevu. Nekateri so imeli srečo in so ji ubežali, drugi so okameneli. Meduza je bila 
izgnana proč od ljudi in sčasoma so pozabili na njeno lepoto. Ostal je le strah ljudi. 
Nekega dne seje sprehajala po čudovitem mestu in prišla na most, ki ga je zavzel zmaj in ni 
preko spustil nobenega meščana. Meduza je prepoznala sovražnika, zmaj je pogledal v njene 
kačje oči in okamenel. Še vedno stoji in čuva ljubljanski Zmajski most. 
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DESEŽEK SKUPINA MODEL MENTORICA ŠOLA

4. 
priznanje

BOJEVNIŠKA 
BOGINJA

Polona BIZJAK
Lea BOLE
Lina MATJAŠIČ
Monika PERME

Anja PETRIČ Anja ROGELJ

Srednja šola za 
farmacijo, 

kozmetiko in 
zdravstvo, 
Ljubljana

Zgodba: BOJEVNIŠKA BOGINJA

Bojevniška boginja je nastala iz značilnosti 
stripa in antičnih zgodb. Telo modela se je 
razdelilo na stripovski, življenja poln del, ki 
daje vso za  vojno potrebno moč, in antični 
okameneli del, ki utrpi vse posledice borbe. 
Iz antičnega mesta na vrtičku se dviguje na 
palico ovita kača, ki zastruplja našo bojevnico. 
Strup se hkrati izliva v palico in teče nazaj v 
mesto, zastruplja ljudi in generira vojno.



57

DESEŽEK SKUPINA MODEL MENTORICA ŠOLA

5. 
priznanje

LEPA VENERA

Katja BABIČ
Barbara 
GRUŠOVNIK
Manja KANCLER
Tamara 
POLANEC

Sara BERISHA
Ksenija 
PEHLIČ 

SIMONČIČ

Srednja 
zdravstvena in 

kozmetična šola 
Maribor

Zgodba: LEPA VENERA

Venera je rimska boginja lepote in ljubezni. 
Ideja za pol kip in pol lepe Venere je nastala 
ob razmišljanju, kako združiti Emono in 
stipovskega junaka.
Zgodovino smo predstavile s kipom, stripovsko 
junakinjo pa z živo Venero, ki se izlušči iz kipa.
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MESTO TEKMOVALKA MODEL MENTORICA ŠOLA

7.

Blerina 
BYLYGBASHI
Patricija FRANKO
Lea MIKLAVČIČ
Anja VIDRIH

Špela Volkar Tina Benkovič
ŠC Novo mesto, 
Srednja zdravstvena 
in kemijska šola

MESTO TEKMOVALKA MODEL MENTORICA ŠOLA

6.

Nuša CIPOT 
Patricija FARKAŠ 
Tjaša MERKLIN
Laura NEMET

Janja Kavaš Katarina Maja 
Škorjanc

Srednja zdravstvena 
šola Murska Sobota

Skupna fotografija
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CELOSTNA PODOBA - UTRINKI
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SLOVESNA RAZGLASITEV REZULTATOV - UTRINKI

Sodniki Mojca Janežič, Zlatka Brodie, Tina Lasič Andrejević in Luka M. Simšič

Nastopajoče Maja Lovko (saksofon), Ema Kaplan (kitara), Katarina Brenčič (klavir) in Kristina Brenčič (vokal)

Tekmovalke z modeli v kategoriji naravna manikira čakajo na razglasitev rezultatov.



63

Anja Jug in Ema Kaplan Mažorete so navdušile.

Tekmovalke z modeli v kategoriji ličenje čakajo na razglasitev rezultatov.
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Marija Verbič (predsednica Skupnosti ravnateljev zdravstvenih, farmacevtskih, kemijskih in kozmetičnih šol)in Zvonka Krištof

Zlatka Brodie in Metod Češarek (CPI) sta podelila nagrade v kategoriji permanentno lakiranje.
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Marija Verbič (predsednica Skupnosti ravnateljev zdravstvenih, farmacevtskih, kemijskih in kozmetičnih šol)in Zvonka Krištof

Irena Svoljšak Mežnaršič, vodja tekmovanja Hostese so spremljale tekmovalke na odru.

Jure Koritnik je najavil voditelja prireditve Anjo Jug in Nika Prebila. Nives Počkar, Predsednica društva ravnateljev 
Slovenije je podelila nagrade najboljšim v ličenju.



 66

ODZIVI V TISKANIH MEDIJIH

revija Obrtnik

revija Salon
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revija Wellbis
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POKROVITELJI Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
Zdravstvena pot 1
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 300 72 40. Faks: (01) 300 72 60
E-naslov: ssfkz@guest.arnes.si
http://www.ssfkz.si

AKADEMIJA STUDIO LEPOTA

Pirnikova 8,
2310 Slovenska Bistrica 
Telefon: (02) 843 00 68, Faks: (02) 843 00 69
GSM: 041 321 931 ali 0 41 754 794
E-naslov: info@lepota.info

BARDO - MAKE UP ARTIST CENTER

Viba film, Stegne 5
1000 Ljubljana 
Telefon: 030 656 044
E-naslov: info@makeupartistcenter.com

Art Make Up Art Make Up

Miren 13/i
5291 Miren
Telefon: (05) 395 43 60. Faks: (05) 395 43 61
E-naslov: amusi@siol.net
http://www.amusi.si

dm drogerie markt, d.o.o.

Litostrojska 48
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 51 32 800. Faks: (01) 51 32 880
E-naslov: info@dm-drogeriemarkt.si

Kozmetika Afrodita, d.d. 

Kidričeva 54
3250 Rogaška Slatina
Telefon: (03) 812 11 60, Faks: (03) 812 11 74
E-naslov: info@kozmetika-afrodita.si

Bitrade, d.o.o., Mengeš

Breznikova ulica 26
1230 Domžale
Telefon: (01) 724 86 63
http://bitrade.si

Dermale, d.o.o.

Obala 130
6320 Portorož
Telefon: (05) 677 95 30
E-naslov: info@dermale.si
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Kabuki make up place, Schlamberger P&J, d.o.o.

Novo polje c. X/13
1260 Ljubljana
Telefon: (01) 549 11 00, Faks: (01) 549 11 05
http://www.kabuki.si/

Ticcopi, d.o.o.

Ane Galetove 8
1290 Grosuplje
Telefon: (01) 786 57 05
E-naslov: ticcopi@siol.net

Sanolabor

Leskoškova 4
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 585 42 11, Faks: (01) 524 90 33
E-naslov info@sanolabor.si

Tomaž Bitenc s.p. mizarstvo Bitenc
Litijska cesta 288
1261 Ljubljana – Dobrunje
Telefon: (01) 542 04 86, Telefon: (01) 542 04 86

Artpro Fotografija Oblikovanje Tisk d.o.o.
Ljubljanska cesta 43
1241 Kamnik
Telefon:(01) 839 42 87
E-naslov: a@artpro.si

Mizarstvo Bitenc, Tomaž Bitenc s.p.

Artpro d.o.o.

Akustika Centa
Mali Osolnik 11
1311 Turjak
Telefon: (01) 788 18 89

Akustika Centa

SOVRE, d. o. o.
Oblikovalski studio
Ptujska 19, 
1000 Ljubljana
E-naslov: info@sovre.si

OŠ Poljane

Zemljemerska 7
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 230 84 30
Faks: (01) 230 84 43
E-naslov: o-poljane.lj@guest.arnes.si

Srednja medijska in grafična šola Ljubljana

Pokopališka 33
1000 Ljubljana
Telefon: (01)620 94 00
Faks: (01) 620 94 01
E-naslov: info@smgs.si
http://www.smgs.si
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SŠFKZ

Zanjo: Marija Šušteršič
Uredila: Irena Svoljšak Mežnaršič

Fotografije: Eva Žurbi, Artpro d.o.o., SMGŠ Ljubljana
Lektoriral: Jure Koritnik

Oblikovanje: Jelena Sovre
Prelom: Jasna Perinčič Manfreda

Tisk: SŠFKZ
Naklada: 40 izvodov

Ljubljana, junij 2015
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Organizator

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo

Predsednica
organizacijskega
odbora

Vodja tekmovanja

Priprava računalniške
podpore tekmovanja

Sodelavci

Tehnični sodelavci

Fotografija

Snemanje

Marija Šušteršič

Irena Svoljšak Mežnaršič

mag. Zlatko Magdevski

Valerija Vadnov (ocenjevanje)
Helena Dobršek, mag. Saša Cimperman, Karla Frtlic, 
dr. Alenka Gorjan, Vesna Grgur, Marijan Hafner, Uroš 
Kastelic, Branko Lušina, Darja Kogovšek Grubelić, 
Mateja Kolmančič, Darinka Kujavec, dr. Neja Markelj, 
mag. Mojca Novoselec, Karmen Ožbolt, Tina Petkovšek, 
Sabina Povhe Lenart, Andreja Rupnik, Kristina Sernec, 
Silvo Štralleger, Matej Švegelj, Sabina Turšič, 
Sara Zavec. 

David Fidler, Gašper Čepon, Karmen Debevec, Vinko 
Grubar, Lilijana Jamnik, Zdenka Peranec, Simona 
Posavec

Eva Žurbi

SMGŠ, Ljubljana

Soorganizatorja Akademija studio lepota, Mojca Janežič

Make up artist center, Tina Lasič Andrejević

SLOVESNA RAZGLASITEV REZULTATOV
Voditelja Anja Jug, Nik Prebil
Glasbeniki Kristina Brenčič (vokal), Katarina Brenčič (klavir), Anja Jug (vokal), Ema Kaplan (ki-

tara), Maja Lovko (saksofon)
Mažorete Eva Gornik, Urška Bartol, Iris Klun in Špela Šolaja iz društva mažoret in plesalcev 

Ribnica, dijakinje SŠFKZ
Mentorji mag. Zlatko Magdevski, Jure Koritnik, Valerija Sedlar, Irena Svoljšak Mežnaršič
Hostese Maja Češarek, Saša Furlan, Sara Gačnik, Pia Horvat, Nika Jumi, Polona Kamenšek, 

Sara Novak, Maša Vajda, Tjaša Zeko, Eva Žurbi
Scenografija Mateja Cigula
Scenarij Irena Svoljšak Mežnaršič
Režija Irena Svoljšak Mežnaršič
Fotograija Eva Žurbi, Artpro d.o.o.
Ozvočenje in 
osvetlitev

Akustika Centa

Snemanje in 
montaža

SMGŠ Ljubljana

Zahvala OŠ Poljane, ki nam je v avli omogočila izvedbo slavnostne podelitve priznanj in Srednji 
medijski in grafični šoli Ljubljana, ki je prireditev filmsko dokumentirala.
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