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KATALOG ZNANJA 
 

1. IME MODULA: Športna oblačila 

 

2. USMERJEVALNI CILJI MODULA: 
 
Pri modulu dijak: 
 -    spoznava in upošteva modne smernice in funkcionalnost športnih oblačil,

- išče ideje in skicira športna oblačila, 
- razlikuje tekstilije po videzu in lastnostih za športna oblačila, 
- pridobiva znanja o novih tekstilijah za šport in o strojni opremi, 
- usklajuje materiale in načine izdelave glede na namembnost oblačil, 
- izdeluje, modelira in gradira kroje, 
- sestavlja krojne slike, 
- izdeluje  tehnično-tehnološko dokumentacijo, 
- izdeluje športna oblačila, 
- uporablja specialne stroje in naprave za izdelavo športnih oblačil, 
- upošteva predpise o varnem delu. 
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1. POKLICNE KOMPETENCE 
 
 
 

 
OZNAKA 

  
 ŠPORTNA OBLAČILA 

POKLICNE KOMPETENCE 
ŠOB1 Pozna materiale za športna oblačila glede na lastnosti in 

uporabno vrednost ter vzdrževanje. 
ŠOB2 Oblikuje športna oblačila z upoštevanjem novih idej, 

materialov, barvnih kombinacij in  oblik. 
  

ŠOB3 Izdeluje kroje za športna oblačila, modelira in gradira ter 
sestavi krojno sliko (z uporabo računalnika in brez njega). 
 

ŠOB4 Pripravi tehnično-tehnološko dokumentacijo in oblikuje 
delovno mesto. 
 

ŠOB5 Izdeluje športna oblačila. 
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4.  OPERATIVNI CILJI 
 
    ŠOB1 – Pozna materiale za športna oblačila glede na lastnosti in uporabno vrednost ter vzdrževanje. 
  

 
Informativni cilj Formativni cilji 

Dijak: 
- prepozna vlakna  glede na otip in gorljivost, 
- zna ugotoviti surovinsko  sestavo in primernost 

materiala  za športna oblačila, 
- pozna EKO tekstilije za športna oblačila, 
- prepozna osnovne materiale (tkanine, pletiva, netkane 

tekstilije) in pomožne materiale za športna oblačila ter 
njihovo vzdrževanje. 

Dijak: 
-  loči  vlakna glede  na surovinsko sestavo, 
- ustvarjalno uporabi svoje znanje, 
-  razvija natančnost, ki je potrebna pri vzdrževanju izdelkov, 
- določi način vzdrževanja na podlagi poznavanja materialov, 
- materiale uskladi. 

   
 
  ŠOB2 – Oblikuje športna oblačila z upoštevanjem novih idej, materialov, barvnih kombinacij in  oblik. 

 
 

Informativni cilj Formativni cilji 
 
Dijak: 
            -    zna poiskati nove ideje in jih funkcionalno  uporabiti, 

- zna skicirati  oblačila, 
- zna prilagoditi tip, kroje in  material, 
- zna svetovati stranki pri izbiri modela, 
- zna upoštevati modne trende. 

  

 
Dijak: 
     - ustvarjalno uporabi znanje od ideje do realizacije, 
     - vizualno ocenjuje,  
     - upošteva določene modne sloge pri športnih oblačilih, 
     - določi modelu  primerni material, barvo in vzorec, 
     - poveže pridobljena znanja.  
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ŠOB3 -  Izdeluje kroje za športna oblačila, modelira in gradira ter sestavi krojno sliko (z uporabo računalnika in brez njega). 
 

 
Informativni cilj Formativni cilji 

Dijak: 
- zna prepoznati  proporce telesa in pomen konstrukcije, 
- pozna načine polaganja glede na strukturo materiala, 
- zna izračunati kalkulacijo na podlagi porabe materiala. 

 
 

Dijak: 
- pravilno izmeri stranko in  izračuna mere, 
- konstruira  kroje za različna športna oblačila, gradira, sestavi krojne 

slike ( z uporabo računalnika in brez njega), 
- razvija sposobnost logičnega mišljenja, 
- razvija občutek za natančnost, 
- prenaša svoje znanje na konkretne naloge, 
- nadzira rezultate dela, 
- zagotavlja kakovost dela.  

 
 

ŠOB4 – Dijak pripravi  tehnično-tehnološko dokumentacijo in oblikuje delovno mesto. 
 

 
Informativni cilj Formativni cilji 

Dijak: 
- zna določiti tehnično-tehnološko zaporedje delovnih faz izdelave 
oblačila, 
- zna uporabiti strokovno in praktično znanje, 
- zna uporabiti sodobne tehnologije, 
- pozna pravila varnega  delovanja in ergonomsko oblikovanega 
delovnega mesta. 

Dijak : 
- izdela operacijski list, 
- izdela  tehnološki list z obremenitvami delovnega   mesta, 
- pripravi delovno mesto, 
-  pripravi material  za delo, 
- načrtuje potek dela, 
- nadzoruje in rešuje probleme, 
- zagotovi kakovost opravljenega dela, 
- prenaša znanje na konkretne naloge, 
- na podlagi razpoložljivih virov pridobi podatke za kakovost 
izvajanja dela, tudi ob uporabi sodobne tehnologije. 
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     ŠOB5 – Izdeluje  športna oblačila. 
 

Informativni cilj Formativni cilji 
 

Dijak: 
- zna pravilno izdelati  detajle za različna  športna oblačila  in 

jih sestaviti v celoto ( oblačila za različne športne 
dejavnosti), 

- zna uporabiti tehnološko dokumentacijo, 
- zna pravilno izdelati detajle za športne hlače  in te sestaviti v 

celoto, 
- pozna in obvlada celoten proces izdelave športnih oblačil, 
- zna povezati strokovno teoretična znanja s praktičnimi, 
- zna pripraviti in uporabiti delovna mesta za izdelavo športnih 

oblačil ter voditi ustrezno dokumentacijo z upoštevanjem 
predpisov varnega dela (pozna operacije v fazi krojenja, 
šivanja, likanja). 

Dijak: 
- pripravi in realizira potek dela za izdelavo oblačil, 
- rešuje probleme, 
- strokovno in hitro povezuje znanja, 
- uporablja postopke za racionalno rabo materiala, časa, energije, 
- strokovno komunicira, 
- upošteva zakonodajo s področja varstva pri delu in varstva okolja. 

 
 
 

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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