
                                     

Škola domaćin: GOSPODARSKA ŠKOLA  ČAKOVEC,  
                          Vladimira Nazora 38 

                          ČAKOVEC 

Tel/fax: 040/395-302 

E-mail: gospodarska-skola-cakovec@ck.t-com.hr 
Internet adresa: www.ss-gospodarska-ck.skole.hr 
 

 

Vrijeme: 16.-18. travnja.2015. 

 (natjecanje: četvrtak i petak, povratak: subota) 

 

Mjesto: ČAKOVEC 

 

Natjecanje u zanimanju: krojač, odjevni tehničar, dizajn odjeće 

Natjecanje u disciplini: modna kolekcija krojača i 

                                      modna kolekcija dizajnera tekstila i odjeće 

 

Tim škole: 

Renato Vinko, mag. ing., ravnatelj i predsjednik Državnog povjerenstva 

Ružica Kolar, tajnica 

Ana Marija Bogdanović, mag. ing., nastavnica tekstilnih strukovnih predmeta 

Marija Damiš, bacc. ing., nastavnica obućarskih strukovnih predmeta 

 

 

RAZINE NATJECANJA „DANI ODJEĆE 2015“ 

 

1. ŠKOLSKO  NATJECANJE 
 

Školsko natjecanje provodi školsko povjerenstvo od tri člana koje imenuje ravnatelj 

škole (predsjednik povjerenstva: ravnatelj, drugi član: nastavnik struke, treći član: 

mailto:gospodarska-skola-cakovec@ck.t-com.hr
http://www.ss-gospodarska-ck.skole.hr/


                                     

nastavnik struke). Ravnatelj se brine o regularnosti provođenja školskog natjecanja 

jamči njegovu vjerodostojnost. Školska pitanja izrađuje Državno povjerenstvo. 

Natjecanje se provodi putem VETIS  sustava Agencije za strukovno obrazovanje. 

Rezultati školskog natjecanje su ujedno i prijava za Državna natjecanje. 

Discipline: krojač, modna kolekcija krojača, odjevni tehničar, dizajn odjeće i  modna 

kolekcija dizajnera odjeće i tekstila 

Mjesto: Škola (školsko povjerenstvo) 

Vrijeme:  Prijava u VETIS 12. - 21. 01. 2015. 

Natjecanje 29. i 30. 01. 2015. 

 

2. MEĐUŽUPANIJSKO  NATJECANJE I SMOTRA 
 

 Međužupanijskog natjecanja nema. 

 

3. DRŽAVNO  NATJECANJE 

Državno natjecanje provodi Državno povjerenstvo imenovano od MZOS-a prema 

prijedlogu  Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Natjecanje se 

provodi putem VETIS  sustava Agencije za strukovno obrazovanje. 

Škola domaćin će sve zaključke sa sastanka radnog povjerenstva objaviti na 

svojoj WEB stranici te obavijestiti škole o promjenama u natjecanju. Na web 

stranici će pratiti sve odluke i promjene u tijeku natjecanja, a školama će dati 

mogućnost da postavljaju pitanja o poteškoćama ili nejasnoćama u organizaciji i 

provedbi natjecanja. 

 

1. Disciplina KROJAČ 

 

PRIJAVA U VETIS 12.-21.01. 2015. 

Školsko natjecanje provoditi će se u svim prijavljenim školama 

29. i 30.01. 2015. 

Zadatak za školsko natjecanje biti će objavljen na web stranicama škole tjedan 

dana prije školskog natjecanja.  



                                     

Unosom rezultata školskog natjecanja u VETIS ujedno je izvršena i prijava 

natjecatelja za Državno natjecanje „Dani odjeće 2015“. 

Zadatak za školsko i državno natjecanje: Izrada kombinezona  

 

Nadopune za Državno natjecanje „Dani odjeće 2015“ bit će naknadno 

objavljene. 

 

2. Disciplina ODJEVNI TEHNIČAR 

 

PRIJAVA U VETIS 12. - 21. 01. 2015. 

Školsko natjecanje provoditi će se u svim prijavljenim školama  

29. i 30. 01. 2015. 

 

Zadatak za školsko natjecanje je modna kolekcija na temu Vintage –Charleston.  

Unosom rezultata školskog natjecanja u VETIS ujedno je izvršena i prijava 

natjecatelja za Državno natjecanje „Dani odjeće 2015“. 

 

Nadopune za Državno natjecanje „Dani odjeće 2015“ bit će naknadno 

objavljene. 

 

           3. Disciplina DIZAJN ODJEĆE 

 

PRIJAVA U VETIS 12. - 21. 01. 2015. 

Školsko natjecanje provoditi će se u svim prijavljenim školama 

29. i 30. 01. 2015. 

Zadatak za školsko natjecanje biti će objavljen na dan natjecanja tj. 29. 01. 

2015. ulaskom u VETIS. 

 



                                     

Tema i zadatak za model oblikovan u materijalu za „Dane odjeće 2015“ 

 

Tema : Futuristički vintage 

 

Zadatak:   haljina 

Natjecanje će se provoditi prema prošlogodišnjim propozicijama. 

 

Unosom rezultata školskog natjecanja u VETIS ujedno je izvršena i prijava 

natjecatelja za Državno natjecanje „Dani odjeće 2015“. 

 

NAPMENA: U vezi čl. 6. 4. i čl. 7. 4. Uputa za provedbu smotri radova i natjecanja 

učenika i učenica srednjih škola Republike Hrvatske u strukovnim predmetima i 

strukovnim područjima, pojašnjeno je da članovi Državnog povjerenstva mogu biti 

mentori, ali ne i članovi 0cjenjivačkoga suda. 

 

4. Disciplina  MODNA KOLEKCIJA KROJAČA  

 

PRIJAVA U VETIS 12. - 21. 01. 2015. 

Školsko natjecanje provoditi će se u svim prijavljenim školama 

29. i 30. 01. 2015. 

Zadatak za školsko i državno natjecanje: Vintage u „H“ kroju. 

Natjecanje će se provoditi prema prošlogodišnjim propozicijama. 

 

Unosom rezultata školskog natjecanja u VETIS ujedno je izvršena i prijava 

natjecatelja za Državno natjecanje „Dani odjeće 2015“. 

 

 

 



                                     

5. Disciplina  MODNA KOLEKCIJA DIZAJNERA TEKSTILA I ODJEĆE 
 

PRIJAVA U VETIS 12. - 21. 01. 2015. 

Školsko natjecanje provoditi će se u svim prijavljenim školama   

29. i 30. 01. 2015. 

 

Zadatak za školsko i državno natjecanje: Futuristički vintage 

 

Natjecanje će se provoditi prema prošlogodišnjim propozicijama. 

 

Unosom rezultata školskog natjecanja u VETIS ujedno je izvršena i prijava 

natjecatelja za Državno natjecanje „Dani odjeće 2015“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     

ZAKLJUČAK KROZ TABLIČNI PRIKAZ 

 

Predprijava školi domaćinu do 15. 12. 2015. 

 

VREMENIK 

 

 

 

DISCIPLINE 
ŠKOLSKO 

NATJECANJE 

DRŽAVNO  

NATJECANJE 
ŠKOLA  DOMAĆIN 

1. krojač 

 

 

 

 

29. i 30. 01. 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

16. -18. 04. 

2015. 

 

 

 

 

GOSPODARSKA  ŠKOLA 

ČAKOVEC 

 

Vladimira Nazora 38  

Čakovec 

Tel/fax: 040/395-302 

www.ss-gospodarska-

ck.skole.hr 

 

Ravnatelj:  

Renato Vinko, mag. 

ing. 

2. odjevni  

    tehničar 

 

3. dizajn odjeće 

 

4. modna  

   kolekcija 

   krojača  

5. modna   

    kolekcija  

    dizajnera   

    tekstila i 

    odjeće 

 

http://www.ss-gospodarska-ck.skole.hr/
http://www.ss-gospodarska-ck.skole.hr/


                                     

 

ETIČKI KODEKS 

 

 

sudionika Državnoga natjecanja učenika i učenica 

srednjih strukovnih škola Republike Hrvatske 

 

«DANI  ODJEĆE 2015.» 

 

Državno natjecanje i Smotra učenika koji se obrazuju u Obrazovnom 

sektoru tekstil i koža u nastavnim područjima tekstila, odjeće i dizajna 

kruna je strukovnog obrazovanja svakog učenika i učenice. Stoga je bitno 

natjecanju  i Smotri «Dani odjeće 2015.» pridati posebnu važnost.  

Pri provedbi natjecanja ponašanje sudionika je jednako tako važno kao i 

sama provedba natjecanja. 

 

1. 

Kodeks ponašanja sudionika natjecanja i Smotre koji se obrazuju u sektoru 

tekstila i kože te Protokol Državnoga natjecanja i Smotre jednako su važni 

za dignitet natjecanja kao i Katalog natjecanja te kriteriji i mjerilo 

ocjenjivanja. 

 

2. 

Ponašanje sudionika natjecanja treba biti u skladu s prijateljskim 

okruženjem s ciljem kolegijalnog upoznavanja svih sudionika (natjecatelja 

i mentora) uz športsko nadmetanje natjecatelja. Natjecanje bi trebalo 

proteći u što opuštenijem ozračju. 

 

 



                                     

3. 

Mentori i voditelji natjecanja, osim članova Državnoga povjerenstva i onih 

mentora određenih za koordinaciju rada Državnoga povjerenstva, ne smiju 

biti nazočni u prostorima, učionicama ili radionicama  za održavanja 

natjecanja. 

 

                                                     4. 

U okviru komunikacije i druženja mentori i voditelji natjecanja mogu 

koristiti sve ostale prostore i prostorije. Međutim, tijekom komunikacije ne 

smiju komentirati ni raspravljati o postavljenim pitanjima i odgovorima na 

njih; o praktičnom radu natjecatelja; o provedbi natjecanja, ili o bilo kojem 

drugom dijelu natjecanja. Za sve takve komentare i rasprave jedino se 

smije koristiti prostorija za službeno osoblje natjecanja. 

 

5. 

Natjecatelji i mentori tijekom natjecanja ne smiju koristiti mobilne i audio 

uređaje. 

 

6. 

Natjecatelji i mentori, odnosno voditelji natjecanja, moraju izbjegavati sve 

oblike verbalnog obračuna, a posebice je zabranjen fizički obračun. 

 

7. 

Za natjecanja i Smotre ne smije se konzumirati alkohol ni bilo koje drugo 

opojno sredstvo ili droga. 

 

8. 

U slučaju žalbe, mentori i natjecatelji su se dužni ponašati u skladu s 

Katalogom natjecanja. Tijekom žalbenoga roka svrha i motiv žalbe ne smiju 

se komentirati ni s kim dogovarati. Svaka je žalba individualna. Dogovor 

može postojati samo između natjecatelja i mentora, i to u posebnoj 

prostoriji ili negdje na osami, bez nazočnosti drugih osoba. 



                                     

 

9. 

Za ponašanje natjecatelja odgovorni su mentori i voditelji natjecanja. Za 

svoje ponašanje i natjecatelji i mentori, odnosno voditelji, su odgovorni 

Državnome povjerenstvu, odnosno njegovu predsjedniku.  

 

10. 

U slučaju nepoštivanja ovoga Etičkog kodeksa predsjednik Državnoga 

povjerenstva, ili njegov član, može s natjecanja isključiti mentora, a u 

slučaju teže povrede odredaba Etičkoga kodeksa školi iz koje dolazi 

natjecatelj ili mentor se može izreći mjera isključenja, odnosno 

nemogućnost prijave za sljedeće natjecanje i Smotru.  

 

11. 

Za možebitno nastalu materijalnu štetu odgovornost snosi škola iz koje 

dolazi natjecatelj ili mentor. 

 

 

 Državno povjerenstvo 

                                                                                 

„Dani odjeće 2015.“ 

 

 


