
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 
GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE/2007 
 
    KATALOG ZNANJA 
 
1. Ime modula: TEKSTILIJE 
 
2. Usmerjevalni cilji:  
 
 Dijak bo zmožen:spoznati lastnosti in uporabo tekstilnih materialov 
 uporabljati stroje in naprave za izdelavo oblačil 
 izdelati in popraviti enostavne tekstilne izdelke 
 poznati postopke izdelave kuhinjskega in restavracijskega perila 
 izdelati dekorativne izdelke 
 uporabljati stroje in naprave za vzdrževanje tekstilij 
 shranjevati in ločiti perilo za vzdrževanje 
 spoznati vrste nečistoč in izbrati ustrezne načine vzdrževanja 
 uporabljati različne vrste likanj 
 poznati pravila varnega dela in razvijati odnos do zdravja 
 upoštevati ekološka načela  

 

3. Poklicne kompetence 
o Izdela kuhinjsko, restavracijsko perilo in tekstilne dekorativne izdelke 
o Izdela in popravi enostavne tekstilne izdelke 
o Vzdržuje različne tekstilije 

 
 
4. Operativni cilji:  
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: 
• razume primarno in sekundarno  
• funkcijo oblačenja 
• spozna lastnosti in uporabo naravnih   
• vlaken 
• spozna lastnosti in uporabo kemičnih  
• vlaken 

Dijak je zmožen: 
• loči naravna od kemičnih vlaken 
• primerja naravna in kemična  vlakna  
• določi uporabo posameznih vlaken 
• primerja razlike med tkaninami in  
• pleteninami po zgradbi, lastnostih in  
• uporabi 
• za različne operacije uporabi ustrezne  
• šivalne stroje 
• izbere primerne pripomočke za šivanje 
• na šivalnem stroju prepozna in odpravi        
• napake, ki se pojavijo med šivanjem 
• izdela različne strojne šive 
• strojno izdela gumbnico 
• izdela enostavne tekstilne izdelke 
• prepozna in odpravi napake na tekstilnih  
• izdelkih 
• upošteva navodila za varno delo 
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• pridobi znanje o zgradbi tkanin in  
• pletenin 
• spozna osnove ročnega šivanja 
• pridobi znanje o različnih vrstah šivalnih 

strojev in njihovih značilnostih 
• pozna glavne dele šivalnega stroja in 

njegovo delovanje 
• osvoji pravila za varno delo in 

vzdrževanje stroja 
• osvoji izdelavo različnih strojnih šivov 
• zna razložiti velikostne številke 
• pridobi osnovna znanja o pripravi krojev 

in krojenju 
• spozna izdelavo enostavnih tekstilnih 

izdelkov 
• spozna osnovne tehnike popravila 

tekstilnih izdelkov 
• seznani se z modnimi trendi 
• spozna različno kuhinjsko in  
• restavracijsko perilo               
• seznani se z različnimi stili opremljanja 
• seznani se s porabo materiala za  
• posamezno kuhinjsko in restavracijsko  
• perilo 
• spozna izdelavo kuhinjskega in  
• restavracijskega perila  
• spozna različne izdelke za opremo in  
• dekoracijo prostora 
• pozna vrste pralnih in sušilnih strojev 
• seznani se s shranjevanjem in  
• ločevanjem perila za vzdrževanje  
• pozna vrste programov za nego in  
• vzdrževanje tekstilij 
• pozna sredstva za vzdrževanje tekstilij  
• zna sortirati tekstilije glede na vrste    
• materiala in stopnjo umazanosti 
• prepozna posamezne madeže in jih zna  
• pravilno odstranit 
• seznani se s pomenom likanja 
• spozna likalne naprave    
• pozna vrste likanj 
• osvoji različne tehnike likanja 
• pridobi znanje o varnem delu pri likanju 
 

• razvija natančnost in doslednost 
• loči različno kuhinjsko in restavracijsko  
• perilo 
• določi porabo materiala za izdelavo 

posameznega perila 
• izbere ustrezen material glede na 

namembnost izdelka in prostora 
• izdela kuhinjsko in restavracijsko perilo 
• oblikuje dekorativne izdelke 
• uporablja nove ideje, trende, materiale in 

barvne kombinacije  
• pravilno uporablja gospodinjske pralne     
• in sušilne stroje 
• določi ustrezne programe za posamezne 

tekstilne materiale 
• pravilno izbere posamezna sredstva za 

vzdrževanje tekstilij 
• uporablja kriterije za pravilno razvrščanje 

tekstilij 
• izbere pravilna sredstva za odstranjevanje 

madežev 
• upošteva ekološka načela in pozna 

škodljivosti vzdrževanja tekstilij na okolje 
• določi ustrezno temperaturo glede na  
• material, ki ga lika 
• izbere ustrezne tehnike likanja 
• oceni kakovost likanja 
• upošteva navodila za varno delo 
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