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IZPITNI KATALOG 

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM 

 

PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ 
 

1. IME IZPITNE ENOTE 

IZDELEK IN ZAGOVOR 
 

2. IZPITNI CILJI 
 
Na izpitu ocenjujemo splošne in  poklicne kompetence, ki so jih dijaki pridobili pri strokovnih 
modulih programa, v katerih se povezujejo splošni cilji strokovne teorije, praktičnega 
izobraževanja in ključnih kompetenc.  
 
 
Na izpitu kandidat izkaže naslednje poklicne in ključne kompetence: 
 

- uporabljanje temeljnega znanja iz tekstilstva, 
- uporabljanje terminologije oblačilne stroke, 
- poznavanje in uporabo strojev, 
- sposobnost samostojne izdelave elementov enostavnih tekstilnih izdelkov, 
- uporablja spretnosti ročnega in strojnega šivanja, 
- čuta za estetiko,  
- predstavitev opravljenega dela, 
- sposobnost komuniciranja, 
- poznavanje racionalne rabe energije, materiala in časa, 
-  poznavanje pravil varstva pri delu. 

 

3. IZPELJAVA IZPITA 
 
Pri strokovnem modulu se določi element enostavnega tekstilnega  izdelka, ki ga bo kandidat 
izdelal na izpitu.  
 
Za izpit dobi natančna navodila in kroje.   
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Preden kandidat pristopi k izdelavi elementa enostavnega tekstilnega  izdelka mora načrtovati 
ustrezen izbor materialov, strojev in naprav ter določiti ustrezne tehnološke postopke.  
Izpit izdelek in zagovor je sestavljen iz praktičnega dela in zagovora. 
 
Zagovor je sestavljen iz:  

- predstavitve izdelave elementa enostavnega tekstilnega  izdelka in  
- strokovnega zagovora. 

Pri strokovnem zagovoru kandidat utemeljuje izdelek, ki ga je izdelal. 
 

Kandidat mora izpitni komisiji predložiti  predhodno izdelano dokumentacijo. 
V dokumentaciji mora  biti skica elementa, opisan material iz katerega je izdelan, uporabljeni 
stroji in naprave in našteti postopki izdelave.  
 
 
 

4. IZKAZANE POKLICNE KOMPETENCE 
Izdelek  Elementi  Poklicne kompetence 

Enostavna bluza  
 
 
 
 
 
 
 
 

razpor  z zapestnikom  
 

• polaga  kroje  
• kroji  
• pripravi stroje  
• fiksira 
• izdela razpor z zapestnikom  

 
 
 
 
 

• uporablja temeljna 
znanja iz tekstilstva, 

• zna uporabljati 
stroje, 

• pozna postopke 
izdelave za 
enostavna 
oblačila, 

• pozna pomen 
medfaznega in 
končnega likanja, 

• upošteva predpise 
varnega dela, 

• ima razvit občutek 
za natančnost, 

• zna racionalno 
uporabiti energijo, 
material in čas, 

• uporablja 
terminologijo 
oblačilne stroke, 

• ima razvito 
spretnost ročnega 
šivanja. 

 
Enostavne hlače 

polkrožni žep in slepi razpor 
 
• polaga  kroje  
• kroji  
• pripravi stroje  
• izdela polkrožni žep  
• uredi delovno  mesto in 

uporablja zaščitna sredstva 
(varoval) 

• izdela žepe 
• sestavi in pošije  razpor 
• oplete sprednji del 
• izdela gumbnico in izdela gumb 
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Enostavno krilo  Zadnji del krila  z zadrgo in  
prekritim razporom  

 
• polaga  kroje  
• kroji  
• pripravi stroje  
• opleta dele 
• izdela razpor   
• vstavi zadrgo  
• izdela dolžino 

 
 

 
 
 

5. OCENEVANJE 
 
 

5.1 MERILA OCENJEVANJA 
 
 

področje 
ocenjevanja 

merila ocenjevanja  število 
točk 

 
1 

načrtovanje 

Priprava osnovnega in pomožnega 
materiala  

 5 15 

Prenos krojev na blago   5 
Krojenje   5 

 
2 

izvedba  
 

Upoštevanja varstva pri delu 5  
 

          65 
Samostojnost pri delu 15 
Tehnološko pravilno zaporedje - pravilna 
izdelava elementa oblačilnega izdelka 

30 

Natančnost izdelave 15 
3 

dokumentacija 
 
 

 
Preglednost in natančnost  

2  
5 

 
Uporabnost dokumentacije 

3   

 
4 

zagovor 

Predstavitev opravljenega dela in izdelka 6  
 

 
15 

Zagovor 9  
SKUPAJ  100 točk 
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5.2 PREDLOG PRETVORBE TOČK V OCENO 
 

številčna ocena število točk 
odlično (5) 88 – 100 

prav dobro (4) 75 – 87 
dobro (3) 63 – 74 

zadostno (2) 50 - 62 

6. PRIMER 
 
 

a) Naslov: 
 
 
Element hlač - izdelati polkrožna žepa in razpor 
 
 

b) Elementi: 
 
 

- načrtovanje,  
- izvedba operacij, 
- dokumentacija. 

 
c) Opis: 

 
 

- sodeluje pri pripravi elementov po navodilih mentorja, 
- upošteva predpise za varno delo, 
-  kroji elemente, 
- samostojno izdela operacije po določenem vrstnem redu, 
- pripravi stroje. 
 
 

d) Poklicne kompetence, ki jih mora dijak izkazati: 
 

 
           - zna uporabiti temeljna znanja tekstilstva,  

- zna pripraviti stroje za delo, 
           - zna samostojno izdelati element enostavnega tekstilnega izdelka, 
           - upošteva predpise varnega dela. 
       
 
          e) Zagovor: 
             

- Predstavi opravljeno delo, 
- Odgovarja na zastavljena strokovna vprašanja. 
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          f)  Ocenjevanje 
 

področje 
ocenjevanja 

merila ocenjevanja  število 
točk 

 
1 

načrtovanje 

Priprava osnovnega in pomožnega 
materiala  

 5 15 

Prenos krojev na blago   5 
Krojenje   5 

 
2 

izvedba  
 

Upoštevanja varstva pri delu 5  
 

       65 
Samostojnost pri delu 15 
Tehnološko pravilno zaporedje - pravilna 
izdelava elementa hlač – polkrožnega žepa 
in razpora 

30 

Natančnost izdelave 15 
3 

dokumentacija 
 
 

 
Preglednost in natančnost  

2  
5 

 
Uporabnost dokumentacije 

3   

 
4 

zagovor 

Predstavitev opravljenega dela in izdelka 6  
 

 
15 

Zagovor delovnega postopka in 
uporabljenih delovnih ter zaščitnih 
sredstev in ukrepov 

9  

SKUPAJ  100 točk 
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