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Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj 
 

Naziv programa MODNO OBLIKOVANJE, STILIZIRANJE IN IZDELAVA 

ŽENSKEGA MODNEGA PLAŠČA/JAKNE 

Področje STORITVE 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE MARIBOR, 

Ksenija Plazl 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Program je zasnovan na oblikovanju in stilizaciji modnega 

oblačila s poudarkom na modnem plašču ali jakni. Predvsem 

gre za osvojitev veščin na področju izdelave modne skice, 

individualnega stiliziranja oblačila ter izdelave oblačila. 

Poudarek pri sami izvedbi oblačila ni samo na doslednosti 

šivanja po tehnoloških operacijah temveč bolj na 

individualnosti, konceptni zasnovi modela, definiranju detajlov 

in njihova izdelava ter smiselno vključevanje slednjih v samo 

oblačilo. 

Udeleženec poleg izdelave modne skice pridobi tudi potrebna 

znanja in kompetence na področju načrtovanja dela v smislu 

načrtovanja potrebnega osnovnega in  pomožnega materiala 

ter ostalih dodatkov. Predvsem je poudarek na detajlih kot 

aplikacijah na izdelku, njihovem izboru, usklajevanju in 

izdelavi. 

Znanje in kompetence se kažejo tudi na področju smisla za 

oblikovanje in estetiko, abstraktnega mišljenja, zmožnosti  

prenosa detajlov iz 2D oblike (skica) v 3D obliko (izdelek) ter 

natančnosti izdelave. 

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Prednost tovrstnega izobraževanja je v tem, da udeleženec 
pridobi kompetentno znanje na področju celotnega procesa 
izdelave jakne/plašča. To pomeni, da izdelek razvija od ideje, 
zamisli, skice, načrtovanja do izdelave izdelka. Skozi takšen 
proces se udeleženec sreča s celotnim tehnološkim 
postopkom izdelave izdelka, kakor tudi s tehnologijo in 
uporabo strojev za posamezne faze izdelave. Prav tako se na 
področju tovrstnih izobraževanj kaže tendenca rasti, saj 
udeleženec v krajšem času pridobi kompetentna nova znanja, 
dopolni že obstoječe znanje ter s tem pridobi na učinkovitosti 
in kakovosti svojega dela. Udeleženec bo na tečaju pridobil 
potrebno znanje in kompetence na področju načrtovanja, 
stiliziranja in izdelave težke konfekcije (plašči/jakne) ter na 
področju izdelave raznih aplikacij, njihovo kombiniranje, 
načrtovanje ter smiselno vključevanje v izdelek. Sposoben bo 
samostojno izdelati izdelek ter le tega ponuditi trgu v primeru 
zaposlitve kot s.p. ali pa bo izdelek samostojno izdelal v 
podjetju, kjer je zaposlen. 
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Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Ciljna skupina so zaposleni, ki želijo osvojiti dodatna znanja 
na področju izdelave zahtevnejših izdelkov (jakna/plašč) ter 
pri izdelavi aplikacij, njihovem načrtovanju ter implementiranju 
v izdelek. Dodatna znanja bodo udeleženci pridobili tudi na 
področju izdelovanja in načrtovanja aplikacij in dodatkov. 
Aplikacije so lahko kot posamezni samostojni dodatki kakor 
tudi vključene aplikacije v smislu predelave starih oblačil, kot 
krpanka (t.i. patchwork).  
 
Ciljne skupine bodo: 
• zaposleni, ki delajo v storitveni dejavnosti izdelave oblačil, 
• zaposlene osebe brez poklicne oz. strokovne izobrazbe, 
• zaposleni z izobrazbo, ki zaradi prestrukturiranja in 
dolgoročnih razvojnih projekcij ni več ustrezna. 

 
Pogoji za vključitev v 

program  
(v skladu z razpisom) 

Status zaposlenega, samostojnega podjetnika ali kmeta. 
 

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Cilj programa je izboljšanje kompetenc zaposlenih na 

področju storitvene dejavnosti izdelave težjega oblačila 

(jakna/plašč) za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo 

in potrebami trga dela ter izboljšanje učinkovitosti in kakovosti 

njihovega dela. 

Obseg programa (skupno št. ur) 50 ur 

Oblika dela Kontaktne 

ure 

*On line delo 

 

Samostojno 

delo 

Drugo 
(navedite) 

Teoretični del (št. ur)  5   

Praktični del (št. ur)  45   

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

    

*Oblika on line dela 
Video 

konferenca 
Spletna 
učilnica 

Drugi načini 
digitalne 

komunikacije 

Samostojno 
delo 

Število ur 50    

Način evidentiranja (posnetek 

video konference, zajem zaslonske 

slike, elektronski izpis spletne 

učilnice, lista prisotnosti, e-mail 

komunikacija...) 

Elektronski 

izpis 

prisotnih, 

zajem 

zaslonske 

slike 

   

Pogoji za končanje 

programa 

KONČAN IZDELEK 

80 % prisotnost v programu 

POSEBNI DEL 
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Vsebine programa Udeleženec: 

- spozna zakonitosti izdelave modne skice 

- glede na zasnovano modno skico pripravi ustrezno 

tehnično skico s pripadajočimi osnovnimi materiali, 

pomožnim materialom, izdelanimi detajli 

- detajlno izriše in definira razne aplikacije in detajle 

- aplikacije smiselno umesti na izdelek 

- praktično realizira zamisel 

- poišče ustrezne osnovne in pomožne materiale 

- predvidi vrstni red tehnoloških operacij 

- rešuje tehnološke probleme, ki nastanejo pri sami 

izdelavi 

- dovršeno, premišljeno in natančno izdela aplikacije in 

detajle 

- predvidi ustrezne tehnološke operacije za izdelavo in 

vključitev aplikacij na izdelek  

- se podrobno praktično seznani s postopkom izdelave 

težjega oblačila (jakna/plašč). 

Kompetence, pridobljene s 

programom 

Udeleženec bo: 

- pridobil potrebna strokovna znanja na področju 
izdelave modne skice 

- pridobil potrebna strokovna znanja na področju 
izdelave pripadajoče tehnične skice 

- se seznanil s postopkom stilizacije 
- izoblikoval občutek za pravilno izbiro materiala 

glede na model 
- osvoji temeljno strokovno terminologijo 
- spoznal tehnološke postopke za realizacijo ideje 
- razvil sposobnost reševanja celostnega procesa 

dela od ideje do realizacije 
- pridobil znanje na področju raznovrstnosti izdelave 

raznih aplikacij in detajlov 
- se seznanil za raznovrstnimi materiali za izdelavo 

aplikacij. 
 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

Udeleženec bo: 

- osvojil natančnost pri izdelavi majhnih detajlov 
- razvil inovativnost v oblikovanju 
- razvil inovativnost pri izdelavi stilizacije in modnih 

skic 
- razvijal spretnosti za praktično delo z orodji in stroji 
- varčno in skrbno uporabljal materiale in sredstva 

za delo. 
 

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

Udeleženec:  

 

• zna izdelati modno skico, 

• zna, na podlagi modne skice, izdelati pripadajočo tehnično 
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• skico 

• podrobno izriše in predvidi vključene detajle in aplikacije  

• na izdelku 

• načrtuje in izdela načrtovane aplikacije in detajle 

• načrtuje proces dela, njegovo organizacijo ter izvedbo, 

• prilagaja delo glede na model, želje in zahteve, 

• sodeluje v procesu vseživljenskega učenja, 

• prepozna ter strokovno in primerno uporablja predvideno 

strojno opremo. 

Organizacija izobraževanja Vsebinski sklop Čas trajanja **Oblika dela 

 Izdelava modne in tehnične 

skice (teorija) 

1 Kontaktne ure 

(1) 

 Izdelava jakne/plašča (teorija) 2 Video 

konferenca (2) 

 Načrtovanje in izdelava aplikacij 

in detajlov (teorija) 

2 Video 

konferenca (2) 

 Risanje modne skice, 

načrtovanje detajlov in aplikacij 

ter smiselno vključevanje v 

izdelek (praktičen del) 

2 Video 

konferenca (2) 

 Krojenje in modeliranje 

jakne/plašča 

8 Video 

konferenca (8) 

 Priprava in izdelava aplikacij in 

detajlov 

10 Video 

konferenca 

(10) 

 Izdelava (šivanje) jakne/plašča 

po posameznih fazah izdelave 

25 Video 

konferenca 

(25) 

 Naloge posredovane udeležencem 
Predviden 

časovni okvir 

**Spletna učilnica   

**Drugi načini digitalne 

komunikacije 

Udeležencem bo morebitno potrebno dodatno 

gradivo posredovano po elektronski pošti. 

1 

**Samostojno delo   

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 
(stopnja in smer izobrazbe) 

VIII. stopnja, magisterij znanosti s področja tekstilne 

tehnologije 
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Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  5. 3. 2021 DA  

Svet zavoda potrdil 17. 3. 2021 DA  

 


