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KATALOG ZNANJ 
 
1. Ime modula: POSTELJNI VLOŽKI 
 
2USMERJEVALNI CILJI 
 

Dijak: 
• izbira  polnilne in prevlečne materiale glede na funkcionalne zahteve izdelka; 
• upošteva osnovne merske in kakovostne standarde ter ergonomske zahteve pri 

izdelavi posteljnih vložkov; 
• ukroji, pripravi, pritrdi polnilne in prevlečne materiale; 
• nastavlja, uporablja in vzdržuje orodja in strojno opremo; 
• upošteva pravila za varno delo in varovanje okolja; 
• sprejme naročilo, komunicira s stranko; 
• izdela predkalkulacijo izdelka; 
• izdela posteljni vložek. 
 

3 VSEBINSKI SKLOPI 
 
      Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov. 

 
4 OPERATIVNI CILJI 

 
     POKLICNE KOMPETENCE 
 

• konstruiranje posteljnega vložka; 
• izdelava posteljnega vložka; 

 
Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak: 
  

• pozna materiale in njihov način 
uporabe za ohranjanje zdravja 

• pozna pomen higiene za ohranjanje 
zdravja 

 

Dijak: 
  

• komunicira s stranko in sprejme naročilo 

• poišče informacije z uporabo različnih virov – 
tiskanih in elektronskih 

• uporablja osnovne matematične funkcije in 
rešuje matematične probleme 

• pripravi ponudbo 

• s pomočjo informacijske tehnologije pripravi 
podatke, jih obdela in predstavi v ustrezni 
obliki 

• skicira izdelek 

• izbere ustrezen polnilni in prevlečni material 
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Informativni cilji Formativni cilji 
• nariše načrt 

• nariše kosovnice 

• napiše tehnično dokumentacijo 

• izračuna predkalkulacijo izdelka 

• primerja različne polnilne in prevlečne 
materiale ter izdelave posteljnih vložkov in jih 
vrednoti s funkcionalnega in ergonomskega 
vidika 

 

Dijak:  
 

• opiše tehnološki postopek izdelave 
posteljnega vložka 

 

Dijak: 
  

• komunicira in rešuje probleme 

• upošteva predpise varstva pri delu in varovanja 
zdravja in okolja 

• analizira in vrednoti opravljeno delo 

• predstavi svoje delo skupini, naročniku 

• razvija strokovnost, poklicno odgovornost, 
ustvarjalnost in kritičnost 

• sprejema odgovornost za opravljeno delo 

• izbere polnilne in prevlečne  materiale 

• skroji polnilni material 

• pripravi in uporabi ustrezna orodja in stroje 

• skroji, pripravi in pritrdi prevlečni material 

• izpolni in vodi delovno dokumentacijo 
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