
NIŽJE  POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 
POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI 

KATALOG ZNANJ 
 
1. Ime modula: VZDRŽEVANJE IN IZDELAVA ENOSTAVNIH TEKSTILNIH 
IZDELKOV (VTI) 
 
2. Usmerjevalni cilji: 
 
Dijak je zmožen: 

• ločiti različne materiale za izdelavo gospodinjskega tekstila in oblačil, 
• uporabljati stroje in naprave za izdelavo enostavnih oblačil, 
• izvajati postopke izdelave enostavnega  kuhinjskega in restavracijskega perila, 
• izdelati dekorativne izdelke, 
• uporabljati stroje in naprave za vzdrževanje tekstilij, 
• upoštevati pravila varnega dela in razvija odnos do zdravja, 
• upoštevati ekološka načela. 
• varčno ravnati z energijo, materialom in časom 
• poznati pravila varnega dela, 
• varovati zdravje in okolje, 
• sodelovati z drugimi in razumeti njihove potrebe, 
• pripraviti delovno mesto 
• skrbeti za čistost delovnega prostora in orodij.  

 
 
3. Poklicne kompetence:  
 

o Ločuje tekstilije glede na material in uporabo  
o Vzdržuje tekstilije 
o Uporablja osnovna znanja o pripravi krojev, krojenju in izdelavi enostavnih izdelkov 

za dom 
 
 
4. Operativni cilji:  
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: 
• loči tekstilije glede na material in uporabo 
• razlikuje posamezna oblačila 
• pozna pravila ločevanja umazanih tekstilij 
• zna brati etiketo na izdelku 
• razlikuje pralne in sušilne stroje, vrste 

programov za nego in vzdrževanje 
tekstilij, 

• razlikuje različne vrste madežev, 
• razume škodljive vplive vzdrževanja 

tekstilij na okolje 
• spozna delovanje gospodinjskega 

šivalnega stroja, sušilnega stroja in 
likalnika 

Dijak: 
• razlikuje posamezna sredstva za 

vzdrževanje tekstilij, 
• določi programe za posamezne tekstilne 

materiale, 
• uporablja sredstva za vzdrževanje tekstilij 
• po navodilih iz etikete uporabi primerna 

čistila 
•  s pomočjo prepozna posamezne madeže in 

jih pravilno odstraniti glede na navodila iz 
etikete,  

• uporablja gospodinjske pralne in sušilne 
stroje, likalnike, gospod. šivalni stroj 

• upošteva navodila za varno delo. 
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• razlikuje velikostne številke oblačil in 
piktograme, 

• pravilno uporabi  znanje o krojenju 
tekstilij 

• pozna temeljna pravila krojenja tekstilij 
• pozna navodila za varno delo 

• s pomočjo izbere  ustrezne materiale za 
gospodinjski tekstil, posamezna oblačila in 
restavracijsko perilo,  

• izmeri  glavne mere človeka, 
• določi velikostno številko glede na dane 

podatke, 
• prepozna krojne oznake, 
• s pomočjo določi porabo materiala za 

posamezne izdelke, 
• razvija natančnost in doslednost, 
• uporablja nove ideje, trende, materiale in 

barvne kombinacije,  
• s pomočjo izbere ustrezen material glede 

na namembnost izdelka in prostora, 
• izdela enostavne dekorativne izdelke za 

dom 
 

 
 


