
NATJECANJE UČENIKA/CA IZ OBRAZOVNOG PODSEKTORA 

 OSOBNE USLUGE 
 

 

DISCIPLINE - FRIZERSKA ZANIMANJA 
 

Natjecanje učenika/ca u disciplinama frizerskih zanimanja 
organizira i provodi  Agencija za strukovno obrazovanje i 

obrazovanje odraslih, Drţavno povjerenstvo i Škola domaćin.  
 

Sjedište i adresa Drţavnoga povjerenstva 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 

10 000 Zagreb, Radnička 37b 
 

Tajnik Drţavnoga povjerenstva 
Ivo Tunjić, dipl. ing., viši stručni savjetnik 

telefon: 01/ 6274 640  telefaks: 01/ 6274 606 
 

 

VREMENIK NATJECANJA: 
- školska natjecanja:       24. siječnja 2014. godine 

- meĎuţupanijska natjecanja:      24. veljače  2014. godine 
- drţavno natjecanje:                   11. travnja 2014. godine 

 
DOMAĆIN  NATJECANJA:   

 
Srednja strukovna škola Vinkovci 

Stanka Vraza 15 
 telefon:    032/354 618 

 fax:          032/354 618 
 

 
PRAVILA  NATJECANJA  ZA UČENIKE/CE   FRIZERE 

 

Točka 1. 
Ovim pravilima utvrĎuje se: svrha natjecanja, pravo sudjelovanja, 

područja natjecanja i discipline, kriteriji ocjenjivanja, bodovanja, 
rangiranja i nagraĎivanja natjecatelja/ica, duţnosti organizatora i 

sudionika te ţalbeni postupak. 
 

Točka 2. 
Svrha natjecanja je: 

1. podizanje razine stručno-teorijskih znanja; 
2. razvijanje vještina potrebnih za vrsno obavljanje poslova budućeg 

    zanimanja; 
3. poticanje natjecateljskoga duha, stvaralaštva i darovitosti; 

4. razvoj pozitivnih stajališta prema budućem zvanju i zanimanju. 
 



Točka 3. 

Pravo sudjelovanja na drţavnom natjecanju imaju učenici/ce koji su na 
meĎuţupanijskim natjecanjima osvojili jedno od prva dva mjesta u 

kategoriji za koju su se  natjecali. 

 
Točka 4. 

Učenici/ce se natječu u dva područja: 
1. pisana provjera stručno- teorijskih znanja iz tehnologije frizerstva, 

poznavanja materijala,  dermatologije i matematike u struci; 
2. praktična provjera stečenih znanja i vještina u oblikovanju frizura. 

 

 

Točka 5. 
Kod pisane provjere stručno- teorijskih znanja natjecanje se provodi u 

obliku rješavanja zadataka objektivnoga tipa, a traje 60 minuta.  

Temelji se na poznavanju stručnih predmeta iz točke 4. Uz svako pitanje 
mora biti upisan mogući maksimalni broj bodova te osigurano mjesto za 

upis ostvarenih bodova, npr.  
 

 
 

Točka 6. 
Natjecatelji/ce sjede pojedinačno u klupama, mogu se sluţiti samo 

kemijskom olovkom  ili nalivperom, ali ne crvenom bojom. Tijekom ispita 
nije dopušten izlazak i ponovni ulazak u prostoriju. 

Pisana provjera znanja vodi se pod zaporkom kao i privremeni poredak 
natjecatelja/ica.  

 
Točka 7. 

Drţavno povjerenstvo za natjecanje imenuje Prosudbeno povjerenstvo za 

pisanu provjeru znanja. Članovi Prosudbenoga povjerenstva su 
predavači/ce stručnih teorijskih predmeta. Na pisanoj provjeri znanja 

deţuraju tri člana/ice Prosudbenog povjerenstva u svakoj prostoriji.  
 

Točka 8. 
Ako se natjecatelji/ce ne pridrţavaju pravila natjecanja (sluţe se 

nedopuštenim pomagalima, prepisuju, ometaju rad drugih natjecatelja i 
dr.) izriču im se stegovne mjere oduzimanjem bodova za odreĎeni vid 

natjecanja. Stegovne mjere izriče Prosudbeno povjerenstvo za natjecanje. 
 

Točka 9. 
Članovi/ice Prosudbenog povjerenstva zaduţeni za ispravak pisanih ispita 

znanja, crvenom kemijskom olovkom označavaju točan odgovor i boduju 
ga. Članovi/ice Povjerenstva zbrajaju dobivene bodove, upisuju zbroj 

bodova na za to predviĎeno mjesto i potpisuju ispravljeni i bodovani ispit 

znanja. 
 

5  



Točka 10. 

Listu privremenog poretka natjecatelja/ica članovi/ice Prosudbenog 
povjerenstva sačinjavaju pod zaporkom. 

Ako dva ili više natjecatelja/ice imaju jednak broj bodova, svima se 

odreĎuje isto mjesto na listi. 
 

Točka 11. 
Ţalbu (prigovor) na pisani dio natjecanja natjecatelj/ica moţe u pisanom 

obliku uloţiti Drţavnom povjerenstvu zbog materijalne povrjede ovih 
pravila ili pogreške pri bodovanju, unosu podataka i rangiranju najkasnije 

30 minuta nakon sluţbene objave rezultata. 
 

Točka 12. 
Ţalbu natjecatelja/ice iz točke. 11. rješava Drţavno povjerenstvo u roku 

30 minuta od prijama ţalbe. 
Nakon isteka vremena za rješavanje ţalbi objavljuje se ljestvica konačnog 

poretka natjecatelja/ica na pisanoj provjeri znanja, i to pod zaporkom. 
 

Točka 13. 

Pisane zadatke za meĎuţupanijsko i drţavno natjecanje sastavlja Drţavno 
povjerenstvo. 

 
Točka 14. 

Praktična provjera stečenih znanja i vještina u umijeću oblikovanja frizura 
obavlja se javno u za to predviĎenu prostoru. 

Umijeće oblikovanja frizura odvija se prema meĎunarodnim strukovnim 
standardima na modelima lutke. 

 
Točka 15. 

Učenici/ce trećeg razreda natječu se u umijeću oblikovanja dnevne i 
večernje ţenske frizure,  

odnosno muške dnevne frizure i klasičnog šišanja i kreiranja frizure. 
 

Točka 16. 

Prije natjecanja moraju biti pripremljena radna mjesta s ogledalima i 
postavljenim  brojevima na njima. Povjerenstvo poziva učenike 

natjecatelje i uručuje im omotnicu s njihovim brojem radnoga mjesta, 
nakon čega povjerenstvo provjerava jesu li natjecatelji zauzeli svoja radna 

mjesta i potpisuju se na njihovoj lutki.  
 

Kategorija ženskih frizura: 
a) Dnevna frizura na ženskom modelu lutke 

Lutka mora biti ošišana za liniju frizure  koja je modno aktualna na 
natjecanjima.  

Prije početka natjecanja u roku od dvije minute natjecatelji namaču  kosu  
i češljaju je ravno  natrag,  zatim napuštaju podij za natjecanje, a glavni 

sudac provjerava učinjeno. Lutka mora biti obojena u  3 (tri) boje  



(smeĎa - korijen ,  crvena - sredina i svijetlo-blond - vrhovi kose). 

Zabranjena je uporaba boja u spreju i neonskih boja. 
Odjeća i šminka lutke mora biti nosiva – dnevna. 

Pribor i materijal su prema osobnom odabiru.  

Vrijeme rada je 35 minuta.   
Natjecatelju/ici koji se ne pridrţava navedenih uputa dodjeljuju se 

negativni bodovi prema listi negativnih bodova. 
Ocjenjuje se tehnički doseg rada i kreativnost: minimalni broj bodova je 

20, a maksimalni 30 bodova. 
 

 
b) Večernja  frizura na ženskom modelu lutke 

Ovo se natjecanje sastoji od tehničke izvedbe večernje frizure. Glava lutke  
se vraća na natjecateljski podij s nepromijenjenom dnevnom frizurom   

Nakon uputa glavnoga  suca natjecatelji/ce raščešljavaju kosu prije 
početka natjecanja, a povjerenstvo će provjeriti  jesu li se natjecatelji/ce 

pridrţavali uputa. 
Umetci od kose mogu se koristiti, minimalno jedan, maksimalno tri  

umetka, ali ne smiju biti unaprijed pripremljeni i s ukrasima moraju biti 

prezentirani polegnuti na stolovima. Umetci ne smiju  pokrivati više od 
40% površine glave, a moraju biti ravnomjerno i sukladno integrirani u 

konačnu frizuru i ne smiju biti rezani na komadiće. Za oblikovanje 
umetaka mogu se koristiti škare. Umetci se oblikuju i češljaju samo u 

vrijeme predviĎeno za natjecanje. 
Make-up i odjeća moraju biti elegantni kako to pristoji večernjem izlasku 

na svečanost. 
Boja za kosu je ista kao na dnevnoj frizuri, a umetci istih boja i nijansi kao 

i glava lutke. 
Ukrasi napravljeni od kose i sličnih vlakana ili materijala, vlasulje ili 

produţetci su  zabranjeni, što će provjeriti  povjerenstvo  i - u slučaju 
nepoštovanja pravila - poduzeti odgovarajuće mjere.  

Pribor i materijal su prema osobnom odabiru. 
Vrijeme rada je 45 minuta. 

Ocjenjuje se tehnički doseg rada i kreativnost: minimalni broj bodova je 

20, a maksimalni 30 bodova. 
 

 
 

 
Kategorija muških  frizura: 

 
ZA IZRADU MUŠKIH FRIZURA POTREBNA SU DVA MODELA LUTAKA 

a) Kreativna frizura na muškom modelu lutke - slobodni stil 
Natjecatelji će kreirati (umjetničku) frizuru + (plus ) boju u dva do tri 

tona.  
Prije početka natjecanja u roku od dvije minute  natjecatelji namaču  kosu  

i češljaju je ravno  unazad uz glavu,  zatim napuštaju podij za natjecanje, 
a predţiri provjerava učinjeno. 



Duţina kose mora biti na tjemenu 7 cm, oko ušiju i na vratu duţina mora 

biti 2 cm.  
Šišanje nije dopušteno u ovome radu. 

Skladan prijelaz od 2 ili više tonova je obvezan. 50% druge boje mora biti 

vidljivo. 
Zabranjena je uporaba boja u spreju i neonskih boja. 

Frizura mora izgledati kao na slici, četvrtasto sa blagim valovima koji se 
moraju vidjeti na zadnjem dijelu potiljka. Kosa mora biti obojana  sa 2-3 

tona boje.   
Pribor i materijal  (gel, vosak, lak,…) su prema osobnom izboru.  

Odjeća mora biti moderna. Vojne odore i povijesna odjeća su zabranjeni. 
Vrijeme rada je 35 minuta. 

Ocjenjuje se tehnički doseg rada i kreativnost  te sklad boja.: minimalni 
broj bodova je 20, a maksimalni 30 bodova.   

  
 



 
 

 



 
 

 



 

b) Klasično šišanje i kreiranje  fen karee  frizure na muškom 
modelu lutke 

Prije početka natjecanja u roku od dvije minute  natjecatelji namaču  kosu  
i češljaju je ravno  unazad uz glavu,  zatim napuštaju podij za natjecanje, 

a predţiri provjerava učinjeno. 
Duţina kose mora biti na tjemenu 7 cm, oko ušiju i na vratu duţina mora 

biti 2 cm. 

Frizura mora izgledati kao na slici, glatka i četvrtasta. Boja mora biti crna.  
Radi se rukama, britvom, škarama, četkom, češljem, fenom i ostalim 

alatima osim mašinama i škarama za stanjivanje (efilir) koji nisu 
dopušteni. Materijal se odabire prema osobnoj odluci. Odjeća mora biti u 

skladu s frizurom (klasika). Vojne odore i povijesna odjeća su zabranjeni. 
Ocjenjuje se tehnički doseg rada i kreativnost. Minimalni broj bodova je 

20, a maksimalni 30 bodova.    
Natjecatelji koji se ne pridrţavaju navedenih uputa bit će kaţnjeni prema 

listi negativnih bodova. 
Vrijeme rada je 45 minuta. 

 
 

 
 



 
 

 



 

 
 



 

 

Točka 17. 
Način vrjednovanja i ocjenjivanja natjecatelja: 

teorijski dio ……….   90 bodova maksimalno. 
praktični dio rada…..  a) 90 bodova maksimalno (30 + 30 + 30) 

      b) 90 bodova maksimalno (30 + 30 + 30) 
____________________________________________ 

Ukupno …………… 270 bodova maksimalno 
 

Točka 18. 
Članovi ocjenjivačkoga suda na praktičnom dijelu natjecanja su majstori 

frizeri koji su poloţili ispit za nacionalne ili meĎunarodne suce. Stručni 
učitelji/ce bez licencije za ocjenjivanje mogu biti članovi/ice predţirija. 

Ocjenjivački sudovi imaju po tri člana. Svaki sudac moţe dodijeliti najviše 

30 bodova za izradbu svake frizure. 
 

Točka 19. 
Članovi ocjenjivačkoga suda ili njihove zamjene (predţiri) prije natjecanja 

duţni su provjeriti jesu li lutke i kandidati pripremljeni za natjecanje u 
skladu s propozicijama. 

Natjecatelji/ce moraju biti odjeveni u zaštitnu odjeću. Članovi 
ocjenjivačkoga suda ili njihove zamjene  mogu donositi kaznene bodove 

za nepridrţavanje pravila natjecanja i uporabe nedopuštenih sredstava i 
pomagala, ali uvijek u dogovoru s predsjednikom/com ocjenjivačkoga 

suda. Ako model-lutka za natjecanje ni u jednom elementu ne odgovara 
pravilima - isključuje se iz daljnjega natjecanja. 

Predsjednici/ce ocjenjivačkih sudova su ujedno i članovi Drţavnoga 
povjerenstva. 

 

Točka 20. 
Članovi/ice ocjenjivačkoga suda donose objektivnu ocjenu na temelju 

prethodno utvrĎenih kriterija i neovisni su u ocjenjivanju.  
Svaki član/ica ocjenjivačkoga suda ispunjava svoju bodovnu listu koju 

potpisuje i u kojoj nisu dopuštene nikakve naknadne korekcije bodova. 
Ako stručni učitelj/ica, član/ica ocjenjivačkoga suda, ima učenika/cu meĎu 

natjecateljima/cama, on/a ne sudjeluje u ocjenjivanju, već se kao njegova 
ocjena uzima prosjek bodova ostalih članova/ica ocjenjivačkoga suda za 

tog učenika/cu. 
 

Točka 21. 
Privremena ljestvica poretka praktičnog dijela natjecanja ističe se na 

vidnome mjestu pod zaporkom, odnosno broju radnoga mjesta. 
Natjecatelji/ce mogu uloţiti ţalbu u pisanom obliku Drţavnome 

povjerenstvu u roku od 30 minuta nakon privremene objave rezultata, i to 

samo na materijalnu povrjedu pravila natjecanja, a nikako na ocjenu koju 
su mu dodijelili članovi/ice ocjenjivačkoga suda. 



 

Točka 22. 
Drţavno je povjerenstvo duţno očitovati se na ţalbu u roku 30 minuta od 

njezina primitka i zatim objaviti konačnu ljestvicu poretka u praktičnom 

dijelu natjecanja. 
 

Točka 23. 
Konačna ukupna ljestvica poretka dobije se zbrajanjem bodova 

teorijskoga i praktičnog dijela natjecanja. 
Ljestvica sadrţi: naziv natjecanja, mjesto i nadnevak natjecanja, redni 

broj, natjecateljevo/ičino ime i prezime, naziv škole i mjesta iz kojeg 
dolazi natjecatelj/ica, broj bodova po vidovima natjecanja, ukupan broj 

bodova te ime i prezime mentora/ice.  
Ljestvicu poretka potpisuju svi članovi/ice Drţavnoga povjerenstva. 

 
Točka 24. 

Ako dva ili više natjecatelja imaju jednak broj bodova, bolje je rangiran 
onaj/a koji/a je ostvario/la više bodova iz praktičnoga dijela natjecanja. 

Ako se nakon toga ponovno ne moţe ustanoviti redoslijed, prednost se 

daje natjecatelju/ici koji/a je osvojio/la više bodova iz dnevne frizure. 
 

Točka 25. 
Školska natjecanja organiziraju škole. MeĎuţupanijska natjecanja 

organiziraju pravilnim redoslijedom ili po dogovoru škole odreĎenih 
ţupanija koje ulaze u meĎuţupanijsko natjecanje. 

Za organizaciju drţavnog natjecanja, Škola domaćin imenuje 
Organizacijski odbor čiji je član tajnik Drţavnog povjerenstva. 

Organizacijski je odbor duţan pripremiti potreban prostor za natjecanje, 
opremu i pomagala. Model lutke i radni pribor natjecatelji donose sami. 

 
Točka 26. 

Organizacijski je odbor duţan izraditi i na vrijeme dostaviti svim 
natjecateljima/cama, odnosno njihovim školama precizne upute za prijavu 

i program natjecanja. 

Organizacijski je odbor duţan pripremiti materijalne uvjete  te pripremiti 
potrebne obrasce za članove prosudbenoga povjerenstva i ocjenjivačkog 

suda, osigurati brzu obradbu podataka i izvijestiti sredstva javnoga 
priopćavanja o natjecanju. 

 
Točka 27. 

Škole svoje učenike/ce prijavljuju za školsko natjecanje putem 
informacijskog sustava Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje 

odraslih (VETIS).  
 

Točka 28. 
Autentično tumačenje ovih pravila daje Drţavno povjerenstvo za 

natjecanje učenika/ca frizerske struke. 
 



Točka 29. 

Ova pravila stupaju na snagu danom objave. 
*** 

RASPORED  MEĐUŢUPANIJSKIH  NATJECANJA  I  BROJ  NATJECATELJA 

NA   DRŢAVNOM   NATJECANJU 

Regija 

MEĐUŢUPANIJSKO 

NATJECANJE  ZA SKUPINE  

ŢUPANIJA  

BROJ SUDIONIKA NA DRŢAVNOM NATJECANJU 

Ţenska 

frizura 

Muška 

frizura Broj 

voditelja 

Ukupno 

sudionika Broj 

učenika/ca 

Broj 

učenika/ca 

I. Zagrebačka  1 1 2 4 

II. Grad Zagreb 1 1 1 3 

III. 1. Krapinsko–zagorska  

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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2. Sisačko–moslavačka 

3. Varaţdinska 

4. MeĎimurska 

5.Koprivničko–kriţevačka 

6.Virovitičko–podravska 

7.Bjelovarsko-bilogorska 

UKUPNO 

IV. 1. Istarska  

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

4 
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 2. Primorsko–goranska 

 3. Karlovačka 

 UKUPNO 

V. 1. Brodsko–posavska  

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

4 
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 2. Osječko–baranjska 

 3.Vukovarsko–srijemska 

 UKUPNO 

VI. 1.Dubrovačko–

neretvanska 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 
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 2. Splitsko–dalmatinska 

 3. Šibensko–kninska 

 4. Zadarska 

 UKUPNO 

*** SVEUKUPNO 10 10 19 39 

 
NA DRŢAVNO NATJECANJE DOLAZE PO  DVA UČENIKA/CE  PO KATEGORIJI  SA 

SVAKOG  REGIONALNOGA  NATJECANJA OSIM IZ ZAGREBAČKE ŢUPANIJE I 

GRADA ZAGREBA ODAKLE DOLAZI PO JEDAN UČENIK/CA PO KATEGORIJI 

 
 


