
SREDNJE  POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 
IZDELOVALEC OBLAČIL 
 
 
 

KATALOG ZNANJA 
 

1. IME MODULA: Otroška oblačila 
 

2. USMERJEVALNI CILJI MODULA: 
 
 

Pri modulu dijak: 
- ločuje vrste in lastnosti osnovnih in pomožnih tekstilnih materialov po namenu, 
- spoznava načine in pogoje vzdrževanja tekstilij za otroška oblačila, 
- spoznava proporce otroških postav, 
- oblikuje in izdeluje otroška oblačila glede na modne trende (materiali, kroji in barvne kombinacije), različne namene in priložnosti, 
- izdeluje in modelira kroje glede na skice, 
- uporablja informacijsko komunikacijsko tehnologijo, 
- izdeluje dokumentacijo za izdelke po tehnoloških procesih glede na skice, 
- prilagodi način izdelave oblačil glede na vrsto materiala, 
- ugotavlja porabo materiala in časa za izdelavo otroških oblačil,  
- uporablja navodila in standarde kakovosti, 
- upošteva predpise o varstvu pri delu, zdravju, požarnem varstvu in varstvu okolja. 
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3. POKLICNE KOMPETENCE 
 

 

OTROŠKA OBLAČILA 

POKLICNE KOMPETENCE  
OOB1 Pozna vrste, lastnosti in uporabo materialov za otroška oblačila. 
OOB2 Načrtuje in oblikuje kolekcije otroških oblačil. 
OOB3 Riše, pripravi in izdela kroje za otroška oblačila. 
OOB4 Kroji, šiva in popravlja otroška oblačila. 
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4. OPERATIVNI CILJI 
 
 
OOB1 – Pozna vrste, lastnosti in uporabo materialov za otroška oblačila. 
 

Informativni cilj Formativni cilji 
 
Dijak: 

- loči tkanine in pletiva glede na lastnosti in uporabo, 
- pozna nastanek, vezave in lastnosti tkanin in pletenin, 
- pozna in raziskuje nove vrste materialov, 
- pozna naprave in postopke preskušanja surovin in 

materialov, 
- pozna tržne razmere v zvezi z nakupom materiala, povezave 

z naročili, cenami in davki. 

 
Dijak: 

- uporablja materiale za različne vrste in namene otroških oblačil,  
- skrbi za ekološke postopke z zbiranjem odpadnih materialov, 
- predvidi možne napake v procesu nastanka izdelkov,  
- loči  slabo kvaliteto materialov in se jih izogiba, 
- določi načine in pogoje vzdrževanja oblačil glede na material. 

 
OOB2: Načrtuje in oblikuje kolekcije otroških oblačil.  

 
Informativni cilj Formativni cilji 

 
Dijak: 

- pozna modne smernice, 
- pozna osnove otroške postave, 
- pozna elemente oblikovanja oblačil, 
- zna oblikovati kolekcijo otroških oblačil in dodatke, 
- zna učinkovito kvalitativno in kvantitativno pregledati 

kolekcijo, s ciljem izdelave in doseganja kvalitete. 

 
Dijak: 

- vključi modne trende pri izbiri materialov, krojev in barvnih 
kombinacij za otroška oblačila in upošteva estetiko oblačenja, 

- oblikuje oblačila za različne namene in priložnosti ter kolekcijo 
otroških oblačil in dodatke, 

- določi posamezne elemente oblikovanja, jih opiše in predlaga 
želeno izvedbo. 
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00B3: Riše, pripravi in izdela kroje za otroška oblačila.  
 

Informativni cilj Formativni cilji 
 
Dijak: 

- zna upoštevati konstrukcijska pravila za izdelavo osnovnih 
krojev otroških oblačil, 

- zna po skicah izdelati osnovne kroje, 
- zna modelirati po osnovnem kroju, 
- zna pripraviti krojno sliko, 
- razume pravila izdelave velikostnih številk osnovnih krojev, 
- zna delati z računalniško tehnologijo. 

 
Dijak: 

- nariše in pripravi osnovni kroj modela po skici, 
- izdela krojno sliko, 
- pripravi in izdela pomožne šablone za krojenje in šivanje 

posameznih elementov, 
- spremlja porabo osnovnega in pomožnega materiala in izdela 

kalkulacijo. 

 
 
 
00B4: Kroji, šiva in popravlja otroška oblačila.  

 
Informativni cilj Formativni cilji 

 
Dijak: 

- pozna posebnosti izdelave oblačil, 
- pozna konfekcijske postopke izdelave oblačil , 
- pozna napake in njihovo odpravljanje, 
- zna prilagoditi način izdelave oblačil glede na vrsto 

materiala, 
- pozna predpise o varstvu pri delu, zdravju, požarnem 

varstvu in varstvu okolja, 
- pozna standarde kakovosti. 

 
Dijak: 

- določi faze dela, potrebni osnovni in pomožni material, 
- izdela dokumentacijo za model po tehnološkem procesu, 
- izdela model po skici in tehnološkem procesu,  
- pomerja izdelke in jih prilagodi zahtevam postave, 
- izdela posamezne detajle, 
- naredi kalkulacijo materiala in dela ter določi ceno izdelka, 
- določi način vzdrževanja izdelka,  
- vzdržuje red in čistočo na delovnem mestu. 
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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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