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KATALOG ZNANJA 
 

1. IME MODULA: VZDRŽEVANJE TEKSTILIJ 
 

2. USMERJEVALNI CILJI 
Dijak: 

• pozna lastnosti različnih tekstilnih materialov, 
• razvršča predmete vzdrževanja, 
• spozna različne vrste madežev in njihovo odstranjevanje, 
• izvaja osnovne postopke čiščenja, pranja in likanja,  
• ročno in strojno lika oblačila in ploske tekstilije, 
• dela v skladu s standardi in predpisi, 
• pozna strokovno terminologijo in zna komunicirati, 
• skrbi za red na delovnem mestu, 
• uporablja zaščitna sredstva in upošteva pravila varnega dela, 
• razvija odnos do zdravja ter čistega okolja. 

 

3. OPERATIVNI CILJI 
 
Poklicne kompetence 
• Uporablja temeljna znanja za vzdrževanja tekstilij. 
• Izvaja vzdrževanje in likanje tekstilij.  

 
 
VT1 - Uporablja temeljna znanja za vzdrževanja tekstilij.  
 
 
Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: 

• spozna navodila in postopke 
vzdrževanja, 

• pozna simbole vzdrževanja, 
• spozna vrste madežev in 

stopnje zamazanosti, 
• spozna vrste in lastnosti čistil in 

čistilnih sredstev, 
• spozna strojno opremo za 

vzdrževanje tekstilij. 

Dijak: 

• prepozna vrste madežev in stopnje 
zamazanosti, 

• prepozna vrste in lastnosti čistil in 
čistilnih sredstev, 

• prepozna strojno opremo za vzdrževanje 
tekstilij, 

• upošteva predpise varnega dela. 
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VT2 - Izvaja vzdrževanje in likanje tekstilij.  
 
 
Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: 

• pozna pomen simbolov 
vzdrževanja, 

• spozna postopke čiščenja, 
pranja in likanja kot osnovo za 
razvrščanje tekstilij, 

• razlikuje pralne in sušilne stroje 
ter vrste programov za nego in 
vzdrževanje tekstilij, 

• pozna likanje, 
• spozna načine zlaganja. 

Dijak: 

• izvaja postopke razvrščanja predmetov 
čiščenja,  

• ročno pere oblačila in ostale tekstilije,  
• po navodilih izvaja enostavne postopke 

kemičnega čiščenja, 
• po navodilih pere, suši in lika, 
• pripravi tekstilije za oddajo, 
• uporablja predpisana osebna zaščitna 

sredstva in varovalno opremo pri delu, 
• upošteva predpise in navodila o varovanju 

okolja in zdravja. 
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