
SREDNJE  POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 
IZDELOVALEC OBLAČIL 
 
 

KATALOG ZNANJA 
 

1. IME MODULA: Krojaštvo – ženska oblačila 
 

2. USMERJEVALNI CILJI MODULA: 
 
Pri modulu  dijak: 

- razvija kreativno razmišljanje, čut za estetiko in se približa estetskim standardom, 
- razvija sposobnost besednega izražanja s strokovnimi izrazi in kulturnega komuniciranja, 
- pridobi občutek za pravilno izbrani material glede na model in tip postave ter prilagodi način izdelave, 
- razvija smisel za iskanje novih idej, kombinacij barv in materialov, 
- strokovno svetuje stranki pri izbiri modela, kroja in vrste materiala ter razvija spoštljivost in pozitiven odnos do individualne različnosti 

vsakega posameznika, 
- pridobiva sposobnost za optične korekcije postav, 
- uporablja zahtevnejše stroje in naprave, 
- uporablja računske operacije pri konstruiranju krojev, 
- izdela kroj za zahtevnejša ženska oblačila, kroj za nadstandardne velikosti in posebne postave, 
- obvladuje tehnike modeliranja in gradiranja kroja ter izdelave krojne slike (konvencionalno in računalniško), 
- obvladuje racionalne načine izdelave oblačil, 
- razvija sposobnosti za samostojno opravljanje dela, 
- uporablja tehnično tehnološko dokumentacijo in razvija sposobnost pisnega izražanja, 
- razvija sposobnost natančnosti, razumevanja, presojanja in odločanja, 
- uporablja zaščitna sredstva, pozna pravila varnega dela in razvija odnos do zdravja. 
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3. POKLICNE KOMPETENCE 
 
 
 

 

KROJAŠTVO – ŽENSKA OBLAČILA 

POKLICNE KOMPETENCE  
KŽO1 Pozna osnovni in pomožni material in njegove lastnosti pri 

fiksiranju, likanju in vzdrževanju. Strokovno svetuje stranki 
pri izbiri modela glede na tekstilijo. 

KŽO2 Oblikuje oblačila z zahtevnejšimi detajli in upošteva vrsto 
tkanine, možne kombinacije materialov in tipe postav. 

KŽO3 Izdeluje osnovne kroje in modelira oblačila glede na 
tehnično skico. Pripravi kroj za medvlogo, podlogo in 
osnovni material. 

KŽO4 Izdeluje zahtevnejša ženska oblačila z uporabo različnih 
strojev in pripomočkov. 
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4.  OPERATIVNI CILJI 
 
 

KŽO1 -  Pozna osnovni in pomožni material in njegove lastnosti pri fiksiranju, likanju in vzdrževanju. Strokovno svetuje stranki pri 
izbiri modela glede na tekstilijo. 
 
 
 
 

Informativni cilj Formativni cilji 
 
Dijak: 

- pozna razdelitev in lastnosti tekstilij, 
- pozna osnovne vezave in izpeljanke, 
- pozna vrste medvlog in dejavnike fiksiranja, 
- pozna sukance in njihove lastnosti, 
- pozna pomožne materiale in lastnosti. 
 

 
Dijak: 

- izbere ustrezno tekstilijo za težje žensko oblačilo, 
- določi padec tekstilije glede na vezavo, 
- razlikuje površinske lastnosti tekstilij, 
- predvidi možne napake v materialu, 
- izbere pravilni sukanec glede na tekstilijo in vrsto šiva, 
- izbere pravilno medvlogo glede na krojne dele, ki jih mora 

fiksirati, 
- izbere pravilne parametre fiksiranja glede na material in medvlogo, 
- izbere po obliki in barvi pomožni material glede na oblačilo, 
- določi način vzdrževanja oblačila na podlagi  poznavanja tekstilij 

in pomožnih materialov. 
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KŽO2  -  Oblikuje oblačila z zahtevnejšimi detajli in upošteva vrsto tkanine, možne kombinacije materialov in tipe postav. 
 

Informativni cilj Formativni cilji 
 
Dijak: 

- pozna in prepozna osnovne človeške postave, skladnosti in 
različnosti, 

- prepozna različne tipe ljudi, 
- pozna modne smernice na področju krojaštva, 
- pozna modne trende krojev in materiala. 

 
Dijak: 

- nariše modne skice, 
- pri delu upošteva linije, barve in material glede na postavo, 
- pri delu upošteva linije, barve in kombinacije glede na material, 
- upošteva želje strank in jim zna svetovati, 
- uporablja različne tehnike skiciranja detajlov in celotnega oblačila 

za ženska oblačila, 
- kombinira različne osnovne materiale in izbira pomožni material 

ter dodatke. 

KŽO3 -  Izdeluje osnovne kroje in modelira oblačila glede na tehnično skico. Pripravi kroj za medvlogo, podlogo in osnovni material. 
 

Informativni cilj Formativni cilji 
 

Dijak 
- zna izmeriti osebo, 
- razlikuje med izmerjenimi in izračunanimi merami, 
- zna narisati osnovo za različna ženska oblačila, 
- zna modelirati in pripraviti modelni kroj za zahtevnejše 

modele, 
- zna modelirati posamezne detajle, 
- zna gradirati ženska oblačila, 
- zna ustrezno označiti kroje, 
- izdela šablone za ženska oblačila, 
- obvlada racionalne načine izdelave krojnih slik. 
 

 
Dijak: 

- definira glavne in proporcionalne mere, 
- izračuna in zbere potrebne podatke za konstrukcijo krojev, 
- nariše različne osnove za ženska oblačila, 
- modelira osnovni kroj po skici, 
- gradira modelirane kroje za ženska oblačila, 
- izdela krojne slike glede na vrsto tekstilije in model, 
- uporablja računalniške programe za izdelavo krojev, modeliranje, 

gradiranje in izdelavo krojnih slik. 
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 KŽO4 – Izdeluje zahtevnejša ženska oblačila z uporabo različnih strojev in pripomočkov. 
 

 
Informativni cilj Formativni cilji 

 
Dijak: 

- zna polagati blago, krojiti in fiksirati, 
- pozna pomen sestavnih oznak, 
- zna uporabljati navadne in specialne šivalne stroje ter 

avtomate, 
- zna likati, 
- prepozna napake, 
- razvija organizacijske sposobnosti, 
- zna iskati racionalne rešitve, 
- zna sprejemati odgovornost za načrtovane naloge, 
- pozna navodila in standarde kakovosti, 
- zna dokumentirati in ocenjevati izvedeno delo in informirati 

stranke o tem. 
 

 
Dijak: 
      -     skroji oblačilo, 
      -     izdela oblačilo po meri, 

- pripravi delo za šivanje, 
- pravilno vgradi pomožne materiale, 
- racionalno izdela žensko oblačilo, 
- kakovostno izvaja posamezne delovne faze šivanja, medfaznega in 

končnega likanja, 
- zna odpraviti napake, 
- ustvarjalno uporablja pridobljeno znanje, 
- uporablja šivalne stroje glede na material in tehnološko operacijo, 
- kontrolira mere gotovih izdelkov, 
- upošteva predpise s področja varnosti in uporablja sredstva za 

varno delo. 
 

5.  POSEBNOSTI V IZVEDBI 
 

Modul poleg strokovnoteoretičnega dela vsebuje tudi praktični pouk, ki ga izvaja učitelj praktičnega pouka. Pri pridobivanju  strokovnih znanj v 

konstruiranju ter modeliranju krojev in krojenju pa sodeluje tudi laborant (sodelavec). 
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