
UREJENOST STREŽNEGA OSEBJA 

 

DELOVNA OBLEKA in OSEBNA UREJENOST 
pri pouku strežbe 

(drugi, tretji, četrti letniki, prvi in drugi letniki GAT) 
 
DELOVNA OBLEKA 

 Enotna delovna obleka za dijakinje in dijake: telovnik in hlače! 

 Nakup v šoli! Individualno v trgovini, v kateri se nabavlja enotna delovna obleka! 

 Kompletna, čista in zlikana! 
Delovna obleka za dekleta: 

 V šoli kupljen telovnik! 

 Bela ali svetla elegantna bluza z dolgimi rokavi! 

 V šoli kupljene elegantne hlače na rob ali krilo! Rob je na sprednjem delu hlačnic! 
Priporočamo hlače, zaradi izvajanja cateringa! Tesno oprijete hlače niso dovoljene! 

 Elegantni črni, nizki in udobni čevlji! Čevlji naj imajo gumijast podplat! 

 Temne nogavice/hlačne nogavice! Namen teh je, da pokrijejo razliko/kožo med 
koncem hlač in čevlji! 

 Priponka z napisom šole in priimkom in imenom! 

 Ročni prtiček! 
Delovna obleka za fante: 

 V šoli kupljen telovnik! 

 Bela ali svetla elegantna srajca z dolgimi rokavi! 

 V šoli kupljene elegantne, lahke hlače na rob! Rob je na sprednjem delu hlačnic! Temne 
kavbojke niso dovoljene! 

 Elegantni črni, nizki in udobni čevlji! Čevlji naj imajo gumijast podplat! 

 Temne nogavice! Namen teh je, da pokrijejo razliko/kožo med koncem hlač in čevlji! 

 V šoli kupljen metuljček! 

 Priponka z napisom šole in priimkom in imenom! 

 Ročni prtiček! 

 Učbenik, pisala! 
 
OSEBNA UREJENOST 

Osebna urejenost za dekleta: 

 Ličila nevpadljiva! 

 Dovoljen nakit: uhani, prstan! 

 Kratki nohti! Lak na nohtih nevpadljive barve! Dolgi umetni nohti niso dovoljeni! 

 Dolgi lasje speti v figo, rep! 

 Barva las naravna! Ne uporabljajte kričečih barv! 
Osebna urejenost za fante: 

 Sveže obrit po celem obrazu! Rezervni pribor za britje v omarici! 

 Kratko postriženi lasje! 

 Barva las je naravna! Ne uporabljajte kričečih barv! 

 Dovoljen nakit: uhan, prstan! 

 Učbenik, pisala! 
Odstopanja od zgoraj napisanega odobri vodstvo šole! 


