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REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO 
IN REGIONALNO POLITIKO        



OBRTNO-PODJETNIŠKA
O B M O Č N A

Z B O R N I C A
MURSKA SOBOTA

Za obvezno izvajanje praktičnega usposabljanja 
z delom v poklicnem in strokovnem izobraževa-
nju je potrebno skleniti učno pogodbo, ki je lah-
ko individualna ali kolektivna. 

• Individualna učna pogodba se sklene med dija-
kom, njegovim zakonitim zastopnikom in delo-
dajalcem. Pogodba se sklene praviloma za dobo 
treh let.

•	Bodočim	 dijakom	 priporočamo,	 da	 si	 sami	 čim	
prej	zagotovijo	učno	mesto	in	sklenejo	individu-
alno	učno	pogodbo.	

•	Z	 individualno	 učno	 pogodbo	 se	 v	 dogovoru	 z	
delodajalcem	in	šolo	praktični	pouk	v	šoli	lahko	
nadomesti	s	praktičnim	usposabljanjem	z	delom	
v obratovalnici. 

•	Z	individualno	učno	pogodbo	se	dijakom	odpira	
velika	možnost	za	zaposlitev.

• Kolektivno pogodbo sklene šola z delodajalcem 
praviloma za dobo enega leto.

• S kolektivno pogodbo šola zagotovi dijaku prak-
tično	usposabljanje	z	delom	z	vnaprej	še	nezna-
nim delodajalcem.

 V času praktičnega usposabljanja z delom  
prejema dijak nagrado!

Projekt sofinancira Evropska unija v okviru Opera-
tivnega programa Slovenija-Madžarska 2007-2013 
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v 
višini 85% in Republika Slovenija 10 % nacionalnega 
sofinanciranja. Pet odstotkov vrednosti projekta pa 

zagotavljamo partnerji iz lastnih sredstev.

Zloženko izdala in založila:  
Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota.

Grafično oblikovanje in tisk:
 Tiskarna aip Praprotnik 

Izšlo leta 2012 v Murski Soboti
v nakladi 1000 izvodov.

Pravi poklic za razvoj

Izdelovalec/
izdelovalka oblačilPartnerji v projektu:

S poklicem 
izdelovalec/izdelovalka  

oblačil si zagotovite varno  
in udobno prihodnost!



 
izdelovalec/

izdelovalka oblačil!
Spremljaš novosti na 

področju mode?  

 Imaš rad/a modna  

oblačila in jim hkrati  

dodaš drobne posebnosti,  

ki poudarjajo drugačnost?

Bi rad/a izpolnil/a želje 

ljudem, ki se ne zadovoljijo z 

običajno obleko iz trgovine?

Zato postani ... 

Izdelovalec/izdelovalka oblačil izdeluje 
oblačila, jih popravlja ali jih prilagodi spre-
menjeni postavi. 

Za ta poklic so potrebne ročne spretnosti, 
poznavanje osnovnih in drugih materi-
alov, spremljanje novosti v stroki in mo-
dnih smernic. Izrazito ustvarjalni izdelo-
valci oblačil, pa se lahko uveljavijo tudi 
na področju gledališke kostumografije in 
modnega oblikovanja.

Vsekakor gre za zelo ustvarjalen in zani-
miv poklic, ki ponuja tudi zanimive kari-
erne poti. 

GRADITEV POKLICNE KARIERE: 
Svojo poklicno kariero boste lahko gradili v malih, 
srednje velikih in velikih podjetjih, v obrti ali pa 
samostojno	na	različnih	delovnih	mestih.	
Uspešno	 končan	 program	 omogoča	 neposredno	
zaposlitev, vpis v programe poklicno-tehniškega 
izobraževanja	 oziroma	 po	 določenem	 številu	 let	
delovnih	izkušenj	možnost	opravljanja	mojstrske-
ga izpita.

USPOSOBLJENOST: 
V	času	izobraževanja	se	boste	usposobili	za	izde-
lavo	moških,	ženskih	in	otroških	oblačil	ter	perila.	
Spoznali boste, kako se pripravlja tehnološke po-
stopke	 in	kako	se	 jih	vodi.	Naučili	 se	boste	 tudi	
znanj o pripravi modela, izbiri materialov, jema-
nju mer, pripravi krojev in cenika, spoznali boste 
tehnološko dokumentacijo, stroje in opremo v 
konfekciji.	Izobraževali	se	boste	v	okviru	strokov-
nih modulov. 
Nadgradili	boste	svoj	občutek	za	estetiko	in	etiko	
ter	osvojili	komunikacijske	in	podjetniške	veščine	
in znanja. 
V	 programu	 srednjega	 poklicnega	 izobraževanja	
poteka	del	izobraževanja	za	izdelovalca/izdeloval-
ko	oblačil	v	delovnem	procesu	kot	praktično	uspo-
sabljanje z delom in sicer minimalno 24 tednov 
praktičnega	 usposabljanja	 z	 delom	 v	 treh	 letih	
izobraževanja.

Srednje poklicno izobraževanje - izobraževalni program: 

izdelovalec oblačil
NAZIV IZOBRAZBE: izdelovalec/izdelovalka	oblačil
TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: 3 leta
POGOJI ZA VKLJUČITEV: Uspešno	končana	osnovna	šola	ali	program	nižjega	
poklicnega	izobraževanja.
ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA: Izobraževanje	se	konča	z	zaključnim	izpitom.
LOKACIJA IZOBRAŽEVANJA: Celje


