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IZPITNI KATALOG 

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM 

 

IZDELOVALEC OBLAČIL 
 

1. IME IZPITA 

 

IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR 
 

2. IZPITNI CILJI 
 
Na izpitu ocenjujemo splošne in poklicne kompetence, ki so jih dijaki pridobili pri strokovnih 
modulih: 
 
Obvezni moduli: 
- Osnove v tekstilstvu 
- Ženska in moška oblačila 
 
Izbirni moduli: 
- Otroška oblačila ali športna oblačila 
- Krojaštvo – ženska oblačila ali krojaštvo – moška oblačila ali vzdrževanje tekstilij, 
 
v katerih se povezujejo cilji strokovne teorije, praktičnega izobraževanja in ključnih 
kompetenc. 
 
Na izpitu kandidat izkaže naslednje poklicne in ključne kompetence: 
 
• odgovornost, strpnost, humanost in sposobnost vključevanja v družbo, 
• strokovno komuniciranje s sodelavci in strankami, 
• poznavanje organizacije in odnosov v delovnem procesu, 
• branje tehnične skice in tehnološke dokumentacije s posebnim poudarkom na 

konstruiranju in razumevanju krojev, 
• uporabljanje informacijsko komunikacijske tehnologije na primeren in odgovoren način - 

za iskanje, obdelavo, vrednotenje in analizo podatkov pri svojem delu, 
• predstavitev opravljenega dela, 
• poznavanje zgodovinskega razvoja stroke, reševanje problemov strokovnega področja ter 

poznavanje modnih trendov, 
• sposobnost za kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju, 



SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 
IZDELOVALEC OBLAČIL 

Izpitni katalog: IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR 2 

• poznavanje klasičnih in sodobnih postopkov, materialov in orodij v procesu izdelave 
izdelkov ter primernosti njihove uporabe, 

• uporabe temeljne strokovne terminologije in različnih strokovnih virov; 
• razvitost čuta za opazovanje, estetiko, kreativno mišljenje, ročne spretnosti in prostorsko 

predstavo, 
• natančnost in doslednost pri delu ter pravočasnost opravljenega dela, 
• podjetniško mišljenje, 
• socialne spretnosti (skupni cilji, prevzemanje vlog, pomoč, sodelovanje), 
• kontroliranje in vrednotenje lastnega dela, 
• upravljanje strojev in naprav, 
• izvajanja tehnoloških procesov za nego in vzdrževanje tekstilij (lokalna obdelava 

madežev, pranje, mokro čiščenje in kemično čiščenje),  
• uporabo pralnih in čistilnih sredstev, 
• odgovorno ravnanje pri varovanju okolja, zagotavljanje lastne varnosti in varnosti 

delovnega mesta, 
• preprečevanje nevarnosti in škode ter ustrezno ukrepanje. 
 
 
 

3. IZPELJAVA IZPITA 
 

 
Preden kandidati pristopijo k izdelavi izdelka oziroma opravljanju storitve morajo načrtovati 
ustrezen izbor materialov, orodij, strojev in naprav ter določiti ustrezne tehnološke postopke. 
Ob izdelavi izdelka oziroma opravljanju storitve vodijo ustrezno dokumentacijo. 
 
Izdelek oziroma storitev in zagovor se opravlja po projektni metodi dela. Glede na obseg in 
vsebino je izvedba projektnega dela lahko skupinska ali individualna. Sestavljeno je iz: 

 
• teoretičnega in praktičnega dela  in 
• zagovora. 

 
Izdelek oziroma storitev in zagovor vsebuje naslednje elemente: 
 

• načrtovanje, 
• izvedba, 
• dokumentacija in 
• zagovor. 

 
Zagovor je sestavljen iz dveh delov:  

- predstavitve izdelave izdelka oziroma opravljanja storitve in  
- strokovnega zagovora.  

Pri strokovnem zagovoru kandidat utemeljuje uporabo materialov, orodij, strojev in naprav, 
izbranih tehnoloških postopkov ter upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu ter 
varovanja okolja za izdelek, ki ga je izdelal oziroma storitev, ki jo je opravil. 
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4. IZKAZANE POKLICNE KOMPETENCE 
 
 
 

Izdelek oziroma 
storitev 

Elementi  Poklicne kompetence 

Izdelava oblačila - Analiza uporabnosti 
in namembnosti 
oblačila; 
-  Izdelava 
prezentacijske in 
tehnične skice; 
- Izdelava krojev; 
-  Izdelava oblačil; 
- Promocija in 
predstavitev izdelka. 
 

− znajo uporabljati in kombinirati različne 
materiale;  

− vključujejo svojo lastno kreativnost; 
− uporabljajo temeljna znanja s področja 

estetike, konstruiranja in tekstilij; 
− načrtujejo in izbirajo potrebna delovna 

sredstva; 
− znajo uporabljati strojno opremo in 

pripomočke; 
− upoštevajo načela varnega dela; 
− uporabljajo sodobno informacijsko 

komunikacijsko tehnologijo, tako da so 
sposobni samostojno uporabljati 
uporabniške programe s področja stroke 
(urejevalnik teksta, preglednice); 

− povezujejo praktično delo s teoretičnimi 
znanji, zakonitostmi in osnovami. 

Izdelava 
tekstilnega 
izdelka 

- Analiza uporabnosti 
in namembnosti 
izdelka; 
- Izdelava 
prezentacijske in 
tehnične skice; 
- Izdelava krojev; 
- Izdelava izdelka; 
- Promocija in 
predstavitev izdelka. 

− znajo uporabljati in kombinirati različne 
materiale; 

− vključujejo svojo lastno kreativnost; 
− uporabljajo temeljna znanja s področja 

estetike, konstruiranja in tekstilij; 
− načrtujejo in izbirajo potrebna delovna 

sredstva; 
− znajo uporabljati strojno opremo in 

pripomočke; 
− upoštevajo načela varnega dela; 
− uporabljajo sodobno informacijsko 

komunikacijsko tehnologijo, tako da so 
sposobni samostojno uporabljati 
uporabniške programe s področja stroke 
(urejevalnik teksta, preglednice); 

− povezujejo praktično delo s teoretičnimi 
znanji, zakonitostmi in osnovami. 

Nega in 
vzdrževanje 
oblačil 

- Analiza nečistoč in 
določitev postopkov 
čiščenja; 
- Priprava oblačila za 
čiščenje;  

− poznajo mednarodne oznake in  
standarde za nego ter vzdrževanje 
tekstilij; 

− uporabljajo temeljna znanja za določitev 
madežev, nečistoč, nege, čiščenja, pranja 
in likanja; 
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- Obdelava madežev, 
pranje, vzdrževanje in 
čiščenje; 
- Likanje in odprema 
izdelka. 
 

− vodijo vhodno, spremno in izhodno 
dokumentacijo; 

− načrtujejo in izbirajo potrebna delovna 
sredstva; 

− znajo uporabljati strojno opremo in 
pripomočke; 

− znajo svetovati strankam glede uporabe, 
nošnje in nege izdelkov; 

− upoštevajo načela varnega dela; 
− uporabljajo sodobno informacijsko 

komunikacijsko tehnologijo;  
− povezujejo praktično delo s teoretičnimi 

znanji, zakonitostmi in osnovami. 
Nega in 
vzdrževanje  
talnih oblog  
ali usnja in krzna 

- Analiza nečistoč in 
določitev postopkov 
čiščenja; 
- Priprava tekstilije  za 
čiščenje; 
- Obdelava madežev, 
pranje in čiščenje; 
- Likanje in odprema 
predmeta obdelave. 
 

− poznajo mednarodne oznake in  
standarde za nego ter vzdrževanje 
tekstilij; 

− uporabljajo temeljna znanja za določitev 
madežev, nečistoč, nege, čiščenja, pranja 
in likanja; 

− poznajo vrste in značilnosti čistil, 
čistilnih sredstev, barv in impregnirnih 
sredstev za vzdrževanje; 

− vodijo vhodno, spremno in izhodno 
dokumentacijo; 

− načrtujejo in izbirajo potrebna delovna 
sredstva; 

− znajo uporabljati strojno opremo in 
pripomočke; 

− znajo svetovati strankam glede uporabe, 
nošnje in nege predmetov; 

− upoštevajo načela varnega dela; 
− uporabljajo sodobno informacijsko 

komunikacijsko tehnologijo; 
− povezujejo praktično delo s teoretičnimi 

znanji, zakonitostmi in osnovami.  
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5. OCENEVANJE 
 
 

5.1. MERILA OCENJEVANJA 
 
Merila ocenjevanja in število točk se prilagodijo izdelku oziroma opravljanju storitve. 
 

področje 
ocenjevanja merila ocenjevanja število točk 

 
 
1 

načrtovanje 

Poznavanje projekta   
10 Načrtovanje projekta 

Izbor ustrezne tehnologije 

 
 
2 

izvedba 

Urejenost delovnega mesta in 
upoštevanje varstva pri delu 

 
 
 

60 
Kreativnost 
Uporabnost izdelka 
Natančnost (kvaliteta) in estetski videz 
Tehnološki postopki izdelave 
Samostojnost in iznajdljivost 

3 
dokumentacija 

Metodološka izvedba  
10 Preglednost 

Uporabnost 
 
 
4 

zagovor 

Predstavitev opravljenega dela in 
utemeljitev 

 
 

20 Zagovor 

SKUPAJ 100 točk 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. PREDLOG PRETVORBE TOČK V OCENO 
 

številčna ocena število točk 
odlično (5) 88 – 100 

prav dobro (4) 75 – 87 
dobro (3) 62 – 74 

zadostno (2) 50 - 61 
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6. PRIMER 

 
 

a) Naslov: 
 
 
Izdelava oblačila za natakarico 
 
 

b) Elementi: 
 
 

− Postavitev cilja 
− Načrtovanje 
− Izvedba 
− Utemeljitev 
 

 
c) Opis: 

 
1. faza: 
o načrtovanje izvedbe oblačila za stranko, 
o priprava prezentacijske in tehnične skice oblačila glede na namembnost, 
o priprava osnovnega in pomožnega materiala. 

          2. faza: 
o priprava tehnološke dokumentacije, 
o priprava krojev za vse vključene materiale, 
o priprava delovnih strojev, naprav in šivalnega pribora, 
o ukrepi za varovanje okolja. 

                     3. faza: 
o priprava delovnega mesta in osebne zaščite, 
o priprava materiala za krojenje, 
o polaganje osnovnega in pomožnega materiala, 
o krojenje, 
o fiksiranje. 

                     4. faza: 
o šivanje modela po delovnih fazah, 
o uporaba medfaznega likanja, 
o zaključna dela v izvedbi, 
o končno likanje in obdelava oblačila. 

                     5. faza: 
o oblikovanje poročila in evalvacija opravljenega dela. 
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d) Poklicne kompetence, ki jih mora dijak izkazati: 
 
 

− uporabi temeljna znanja s področja  tekstilij, konstrukcije in izdelave; 
− zna povezati praktično delo s teoretičnimi znanji, zakonitostmi in osnovami; 
− načrtuje potrebna delovna sredstva in potek dela; 
− upošteva principe in temeljna načela varnega dela; 
− uporabi sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo, tako da je sposoben 

poiskati podatke, ki se navezujejo na nalogo. 
 

 
 
          e) Zagovor: 
            Sestavljen je iz: 

- predstavitev izdelka oziroma storitve s poudarkom na kandidatovem prispevku ter 
- strokovnega zagovora. 

 
 
          f)  Ocenjevanje 
 
 

Ocenjevalni list 
 

področje 
ocenjevanja merila ocenjevanja Možno 

število točk 
Doseženo 

število točk 
 
 
1 

načrtovanje 

Poznavanje projekta 2  
Načrtovanje projekta 4  
Izbor ustrezne tehnologije 4  

 
 
2 

izvedba 

Urejenost delovnega prostora in 
upoštevanje varstva pri delu 

5  

Kreativnost 5  
Uporabnost izdelka 15  
Natančnost (kvaliteta) in estetski videz 15  
Tehnološki postopki izdelave 5  
Samostojnost in zanesljivost 5  

3 
dokumentacija 

Metodološka izvedba 4  
Preglednost 3  
Uporabnost 3  

 
 
4 

zagovor 

Predstavitev opravljenega dela in 
utemeljitev 

15  

Zagovor 15  

SKUPAJ 100  
PRETVORBA TOČK V OCENO   
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