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PREDMETNI IZPITNI KATALOG ZA 
 

IZDELEK IN ZAGOVOR 
 
 
 
 

 
Predmetni   izpitni   katalog je dolo�il Strokovni svet RS za poklicno in strokovno 
izobraževanje na 118. seji, dne 10.7.2009 in se  uporablja od spomladanskega roka  2011,  
dokler se z Maturitetnim izpitnim katalogom ne dolo�i novi.  
 
 
 
Po Predmetnem izpitnem katalogu opravljajo poklicno maturo kandidati, ki so kon�ali zadnji 
letnik izobraževanja po naslednjih izobraževalnih programih: 
 
 

 
Ime programa Datum sprejema (objave v Ur. L) 
USTVARJALEC MODNIH OBLA�IL  SSI 18.12.2006 (Ur. l. 55/07) 
USTVARJALEC MODNIH OBLA�IL  PTI 17.10.2008 (Ur.l.?/?) 
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1 UVOD 
 
Predmetni izpitni katalog Izdelek in zagovor �etrtega predmeta poklicne mature za 
izobraževalni program Ustvarjalec modnih obla�il  je namenjen kandidatom, ki izkazujejo 
splošne in poklicne kompetence, ki so jih pridobili pri naslednjih obveznih strokovnih 
modulih: 

- Osnove v tekstilstvu,  
- Ženska in moška obla�ila,  
- Modna obla�ila,  
- Podjetništvo in trženje,  
- Trajnostni razvoj, 
 

S povezovanjem splošnega, strokovnega in prakti�nega znanja navedeni strokovni moduli 
vodijo do celovite usposobljenosti za poklic in za nadaljnje izobraževanje. 
 
V predmetnem izpitnem katalogu za IZDELEK IN ZAGOVOR so navedeni izpitni cilji, 
zgradba in vrednotenje izpita, znanja in kompetence, ki se ocenjujejo ter primer izdelka z 
zagovorom. 
 
 
2     IZPITNI CILJI 
 
 
Na izpitu kandidat izkaže naslednje splošne in poklicne kompetence: 
 

- sposobnost definirati problem in izoblikovati izhodiš�a za izdelavo izdelka , 
- sposobnost uporabljati sodobna informacijska sredstva za iskanje informacij, 
- izkazovati smisel za estetiko in oblikovanje obla�il, 
- spreminjati in  ustrezno oblikovati kroj glede na model, material in  držo, 
- ra�unalniško konstruirati, modelirati in gradirati kroje, 
- izbrati ustrezne materiale in metodo izdelave, 
- poiskati inovativne tehnološke postopke in predvideti posebnosti v izdelavi, 
- pripraviti delovno mesto in upoštevati predpise varstva pri delu in okolja, 
- izvesti nalogo od ideje do izdelka, 
- predstaviti nalogo vsebinsko in oblikovno (dokumentacija, model, izdelek). 

 
 

3   ZGRADBA IN VREDNOTENJE IZPITA 
 
 
3.1  Oblike in na�ini ocenjevanja  
 
Poklicne kompetence kandidati izkazujejo z  izdelkom in zagovorom.  
Glede na obseg in vsebino je izvedba izdelka lahko skupinska ali individualna. 
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Ocenjevanje izdelka z zagovorom: 
 
 

podro�je 
ocenjevanja 

merila ocenjevanja število to�k 
kreativnost, strokovnost in samostojnost 
pri na�rtovanju 

 
1 

na�rtovanje na�rtovanje ustreznih metod dela 

 
20 

usklajenost med na�rtovanjem in 
realizacijo  
kakovost izdelave izdelka 

 
2 

izvedba 

samostojnost pri delu in var�nost 

 
40 

uporaba ustreznih informacijskih virov 
analiza, interpretacija in vrednotenje 
rezultatov dejstev in podatkov 

 
3 

dokumentacija 

oblikovanost pisnega poro�ila 

 
20 

 
4 

zagovor 

izvirnost predstavitve izdelka, 
sposobnost komuniciranja in utemeljitev 
postopkov 

 
20 

SKUPAJ 100  
 
 
 
 
3.2  Zgradba izpita  
 
 

3.2.1 Izdelek 
 

Izdelek se lahko izvede individualno ali skupinsko po projektni metodi dela in se 
opravlja v �asu pouka. 
Za izdelavo izdelka kandidati uporabijo naslednje pripomo�ke: 
 

� pribor za risanje, 
� osnovni in pomožni material, 
� potrebno strojno opremo. 
 

 
 
3.2.2 Zagovor 

 
Zagovor je sestavljen iz: 
 

� predstavitve  nastajanja izdelka in  
� strokovnega zagovora izdelka.  
 

Zagovor je vezan izklju�no na izdelek. Pri strokovnem zagovoru kandidat utemeljuje 
nastajanje in izdelavo izdelka (idejna izhodiš�a, uporaba primernega izražanja v modnih 
skicah, uporabo primernega osnovnega in pomožnega materiala glede na njegovo idejo, 
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tehnologijo izdelave ter upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu ter varovanja 
okolja). 
 
 

4 ZNANJA IN KOMPETENCE, KI SE PREVERJAJO NA POSAMEZNI RAVNI 
ZAHTEVNOSTI 

 
POKLICNE KOMPETENCE ZNANJA, SPRETNOSTI , VEŠ�INE 

Oblikovanje  kolekcije in izdelava obla�il Kandidat: 
- iš�e idejno izhodiš�e kolekcije in 

dolo�i ciljno skupino, 
- prou�uje in analizira modne 

smernice, 
- predvidi in na�rtuje ustrezne 

materiale, barvne kombinacije in 
tehnološko izdelavo obla�il, 

- razvija osnovno idejo v �im ve� 
razli�nih variantah, 

- naredi izbor modelov za kolekcijo, 
- iš�e primerno likovno tehniko 

izražanja za modno skico, 
- izriše kolekcijo v modni skici in 

tehni�ni risbi, 
- pripravi osnovni kroj za vsaj dva 

izbrana modela, ju zmodelira glede 
na skico, skroji in zašije, 

- na�rtuje in predstavi modela. 
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Oblikovanje  obla�il in modnih dodatkov Kandidat: 
- iš�e idejno izhodiš�e za 

oblikovanje obla�ila in modne 
dodatke, 

- prou�uje in analizira modne 
smernice, 

- predvidi in na�rtuje ustrezne 
materiale, njihove kombinacije ter 
izdelavo, 

- naredi izbor modnih dodatkov k 
obla�ilu, 

- izriše obla�ilo in kolekcijo 
dodatkov, 

- pripravi osnovni kroj za obla�ilo, 
ga zmodelira glede na skico, skroji 
in zašije, 

- pripravi izbrani material za 
izdelavo modnih dodatkov, 

- izdela modne dodatke, 
- na�rtuje in pripravi predstavitev 

obla�ila in modnih dodatkov. 

 
 
 
 

5 TIPI NALOG, PRIMERI IZPITNIH VPRAŠANJ IN PRIMERI OCENJEVANJA  
 

 
Primer izdelka: Ve�erna eleganca 
 
 
Kandidat sam izbere temo izdelka Ve�erna eleganca. Opiše kratko zasnovo izdelka - 
kolekcije, ki jo naredi po prejetih navodilih. Pred za�etkom izvedbe naredi koncept za 
izdelavo kolekcije. Najprej nariše modne skice za kolekcijo obla�il na temo ve�erne elegance. 
Pri tem uporabi ustrezno likovno tehniko. Nato pripravi ustrezni kroj za vsaj dva izbrana 
modela, ju zmodelira glede na skico , skroji in ju zašije. Izdelan izdelek – obla�ilo mora avtor 
javno predstaviti.  
 
Pisni del naloge, kjer so predstavljene skice kolekcije, mora biti v vezani obliki. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



POKLICNA MATURA 2011 

________________________________________________________________________
PREDMETNI IZPITNI KATAL ZA �ETRTI PREDMET PROGRAMA USTVARJALEC MODNIH 
OBLA�IL�

7 

Primer vrednotenja izdelka na temo VE�ERNA ELEGANCA: 
 
 

izdelek 
VE�ERNA 

ELEGANCA 

merila ocenjevanja število to�k Doseženo 
število 
to�k 

jasno oblikovna zasnova glede na 
opredelitev ciljev kolekcije ali obla�ila z 
dodatki na temo Ve�erna eleganca  

 
10 

 
 
 

 
1 

na�rtovanje 

ustrezna izbira ve�erne elegance glede 
na tematiko, situacijo in okolje 

 
10 

 

strokovno izvajanje priprave na izdelavo 
kolekcije oziroma obla�ila z dodatki 

 
10 

 

tehni�na in postopkovna neopore�na 
izvedba izdelka 

 
25 

 

 
 
 
 

2 
izvedba poklicna samostojnost pri izvedbi ter 

upoštevanje smotrne rabe �asa in 
sredstev 

 
5 

 

pridobivanje strokovno preverjenih virov 
podatkov in informacij 

 
5 

  
 
 

3 
dokumentacija 

Smiselno in analiti�no oblikovano pisno  
poro�ilo, ki vklju�uje interpretacijo 

 
15 

 

 
4 

zagovor 

strokovno utemeljena predstavitev 
celovitega postopka priprave in izdelave 
izdelkov na temo ve�erna eleganca 

 
                  

20 

 

 SKUPAJ 100  
 
 
 

6 PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI 
 
 
Prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami so navedene v Maturitetnem izpitnem 
katalogu. 


