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1. Usmerjevalni cilji  
 

Cilji praktičnega usposabljanja so:  
 
• razvijanje kompetenc, ki zagotavljajo samostojno načrtovanje, izvajanje delovnih procesov 

in izdelavo tapetniških izdelkov; 
• priprava ogrodij in vzmetnih osnov za tapetniške izdelke; 
• krojenje materialov za polnila in prevleke; 
• prevlačenje blazinjenih tapetniških izdelkov; 
• izdelovanje dekoracij, zaves; 
• polaganje talnih in stenskih oblog iz tekstilij; 
• obnavljanje tapetniških izdelkov; 
• upoštevanje predpisov in navodil za varno delo ter varovanje zdravja pri delu; 
• upoštevanje tehničnih standardov in standardov kakovosti, ki se uporabljajo pri delovnih 

procesih in organizaciji dela; 
• razvijanje redoljubnosti, odgovornosti pri delu in komunikacijskih veščin; 
• samostojna uporaba delovne dokumentacije;  
• gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi materiali, energijo in časom; 

 
2. Pričakovani učni izidi 
 

Dijak/vajenec se usposobi za izvajanje naslednjih delovnih procesov: 
 

Oznaka Delovni procesi  Zap.št. Operativni učni cilji 

   Dijak/vajenec: 

A* Priprava in 
vzdrževanje 
delovnega mesta 

1 Stalno vzpostavlja red in čistočo v tapetniški delavnici in 
delovišču na objektu.. 

B* Varstvo in 
zdravje pri delu 

2 Delo opravlja v ustrezni delovni obleki in uporablja osebno 
varovalno opremo skladno s predpisi varovanja zdravja pri 
delu 

C* Komuniciranje 
in uporaba 
strokovne 
terminologije 

3 Pogovarja se s sodelavci, nadrejenimi in strankami o delu, 
ki ga opravlja in upošteva poslovni bonton. 

4 Uporablja strokovno terminologijo v slovenskem jeziku in 
pogovorno terminologijo v stroki. 
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Č* Uporaba 
delovne 
dokumentacije 

5 Bere, razume in uporablja delovno dokumentacijo (skice, 
kosovnice, načrte, krojne slike) pri nalogah, ki jih opravlja 
v delovnem procesu 

D Priprava 
nosilnega 
ogrodja in 
vzmetne osnove 

6 Nariše »delavniško risbo« nosilnega ogrodja tapetniškega 
izdelka. 

7 Pripravi vzmetne osnove za tapetniški izdelek z vzmetmi in 
oprtmi. 

E Razrez polnil in 
oblaganje 
vzmetnih jeder 

8 Izbere polnilni material glede na lastnosti izdelka in 
dimenzije elementov polnil. 

9 Označi dimenzije elementov polnil na polnilnem materiali 
z upoštevanjem optimalnega izkoristka materiala. 

10 Izkroji elemente polnil iz polnilnega materiala. 

11 Izbere in skladno z navodili pripravi lepilo za lepljenje 
elementov polnil. 

12 Prilepi polnilo na podlago ali zlepi dele polnila med seboj. 

13 Prilepi elemente polnila na vzmetna jedra v ustreznem 
zaporedju in skladno z načrtom ali specifikacijo. 

F Krojenje delov 
prevlek in 
šivanje prevlek 

14 Izdela kroje in krojne šablone za krojenje delov prevlek. 

15 Ugotovi smer tkanja prevlečne tkanine in poišče morebitne 
napake v tkanini. 

16 Sortira in izbere usnje za posamezne dele prevlek  po danih 
kriterijih. 

17 Sestavi krojno sliko prevlečnega materiala skladno z 
dokumentacijo  in gospodarno rabo materiala. 

18 Izrezuje dele prevlek posamezno ali v naložku in jih 
ustrezno označi. 

19 Izbere ustrezno iglo in sukanec glede na vrsto prevlečnega 
materiala in izbere vrsto šivov na šivalnem stroju, 

20 Sešije prevleke za izdelek tapetniškega pohištva. 

G Prevlačenje in 
pritrjevanje 
prevlek 

21 Izbere ustrezno orodje in sponke za pritrjevanje. 

22 Označi na prevlekah in elementih izhodiščne točke za 
prevlačenje. 

23 Ročno ali strojno prevlači elemente in izdelke tapetniškega 
pohištva. 
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24 Namesti in napne prevleko in jo pritrdi s sponkami. 

25 Izdela tapetniške gumbe. 

26 Določi mesta pripetja tapetniških gumbov na blazinjeni 
površini in pripne gumbe. 

H Dekoriranje in 
izdelava zaves  

27 Izmeri površino zavešanja oken ali sten. 

28 Določi dimenzije zaves ali senčil in dekoracij z 
upoštevanjem nadmere. 

29 Izbere ustrezno tehniko krojenja materiala glede na 
njegovo vrsto in lastnosti. 

30 Glede na namen izdelka uporabi ustrezne pozamente, 
trakove za nabiranje ali gubanje ter materiale za obtežitev. 

31 Sešije zavese in dekoracije. 

32 Obesi zavese in dekoracije. 

I Polaganje talnih 
in stenskih 
oblog iz tekstilij 

33 Izmeri površine predvidene za oblaganje. 

34 Izračuna količine potrebnih materialov glede na način 
oblaganja. 

35 Pripravi podlago ali podkonstrukcijo za oblaganje s 
tekstilijami. 

36 Pripravi in nanese lepilo po navodilih proizvajalca. 

37 Obloži tla ali stene s tekstilno oblogo skladno z načrtom. 

J Obnavljanje 
oblazinjenega 
pohištva 

38 Dokumentira stanje oblazinjenega pohištva vključno z 
detajli, pomembnimi za obnovo in bodočo uporabnost 
izdelka. 

39 Oceni vrsto in stopnjo poškodovanosti ali obrabljenosti 
oblazinjenega pohištva in določi način obnove. 

40 Razstavi kos oblazinjenega pohištva in nadomesti 
poškodovane ali obrabljene materiale na delih pohištva z 
novimi. 

K Vzdrževanje 
orodij, strojev in 
naprav 

41 Vzdržuje ročno orodje. 

42 Preventivno vzdržuje šivalne stroje ter stroje in naprave za 
krojenje in spajanje polnil, tekstilij in usnja. 
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L* Zagotavljanje 
kakovosti in 
kontrola 

43 Kontrolira kakovost izvedenih del na tapetniškem izdelku ( 
dimenzije, vzmetenje, prileganje, izvedba šivov, potek 
vzorcev, estetki izgled, uporabnost). 

M* Varovanje 
okolja in 
ravnanje z 
odpadki 

44 Skladišči nevarne snovi, ki se uporabljajo pri izdelavi 
tapetniških izdelkov. 

45 Sortira, skladišči in oddaja ali predeluje ostanke in 
odpadke. 

46 Sortira, skladišči in oddaja nevarne odpadke. 

N* Načrtovanje 
delovnega 
procesa 

47 Prilagodi in uredi delovno mesto v skladu z načeli 
ergonomije in racionalne organizacije 

48 Izbere najustreznejša orodja, stroje in naprave za izvedbo 
konkretnega delovnega procesa 

49 Določi pravilen vrstni red delovnih operacij in faz dela pri 
izdelavi tapetniškega izdelka 

O Izdelava 
delovne 
dokumentacije z 
elementi 
ponudbe 

50 Nariše sestavni načrt tapetniškega izdelka, kosovnice,  
krojne slike in načrt nosilnega ogrodja ter napiše tehnični 
opis izdelka. 

51 Izračuna dejansko porabo izdelavnih materialov za 
tapetniški izdelek na osnovi načrta in porabo ovrednoti. 

52 Oceni izdelovalni čas za tapetniški izdelek na osnovi 
tehnološkega postopka izdelave ter porabo časa ovrednoti. 

53 Izdela kalkulacijo za tapetniški izdelek do lastne cene. 

Opombe: 
*Generične kompetence, ki so vključene v delovne procese označene z zvezdico, se ves čas 
smiselno vključujejo v ostale delovne procese. 
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