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Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj 
 

Naziv programa ŠIVAMO Z VESELJEM 

Področje STORITEV 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO 

KUD KRANCELJ (MOJCA DEBELJAK) 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

V današnjem času se pogosto srečujemo z vprašanji, ki jim 
sami nismo kos. Naš prosti čas je močno omejen. Ravno to so 
dejstva, s katerimi želimo prihraniti dragocen čas, pri 
ustvarjanju novih izdelkov. Tako z novimi materiali, kot tudi z 
reciklažo. 
Z izdelki bomo pridobivali nova znanja, ter s tem živeli bolj 
kvalitetno in samozavestno življenje. 

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Vsak od nas si želi, da je naše življenje bolj kakovostno in manj 
stresno. Ravno z razvijanjem kreativnosti lahko dosežemo, da 
so naše misli usmerjene pozitivno. Z njimi lahko premagamo 
tudi meje, ki se nam sem in tja želijo nemogoče uresničljive. Z 
znanjem, ki ga bomo pridobili, bomo bolj zaupljivi, imeli 
kakovostno življenje, razvijali bomo svojo inovativnost. Zaradi 
novih znanj bo naše življenje bolj kakovostno in polno. 
 

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Ciljna skupina tega področja, so zaposleni, ki želijo svoje 
znanje nadgraditi, ali se prvič srečati z novimi znanji. z novo 
pridobljenim znanjem boste lahko izdelali oblačila, predelali 
kakšno  neuporabno oblačilo, ustvarjali skupaj z otroki, 
popestrili dogajanje svojim ostarelim staršem, invalidom itd. 

Pogoji za vključitev v 

program  
(v skladu z razpisom) 

Pogoj za vključitev v program je, da je kandidat zaposlen. 

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Cilj programa je izboljšati sposobnosti, ter jim pomagati 
prebuditi ustvarjalnost in kreativnost. 

Obseg programa (skupno št. ur) 50 ur 

Oblika dela Kontaktne 

ure 

*On line 

delo 

 

Samostojno 

delo 

Izdelek 

Teoretični del (št. ur) 5    

Praktični del (št. ur) 45    

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

Lista 

prisotnosti, 

izdelava 

izdelka 
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*Oblika on line dela 
Video 

konferenca 
Spletna 
učilnica 

Drugi načini 
digitalne 

komunikacije 

Samostojno 
delo 

Število ur     

Način evidentiranja (posnetek 

video konference, zajem zaslonske 

slike, elektronski izpis spletne 

učilnice, lista prisotnosti, e-mail 

komunikacija...) 

    

Pogoji za končanje 

programa 

Obvezna prisotnost na usposabljanju v minimalnem obsegu 

80%, aktivno sodelovanje v programu. 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa Vsebine programa:  

- ročno šivanje (prednji vbod, zadnji vbod, zadnji stični vbod, 

vrhnji križni vbod, skriti križni vbod, šivanje gumbov), 

- napeljava šivalnika in nepravilnosti, ki nam lahko vzamejo 

preveč časa, 

- šivanje s šivalnikom (uporaba programskih tipk in gumbov), 

- pregled vaših šivalnih strojev, oz. seznanitev z najetim, 

- postopek šivanje aplikacije na tekstilne izdelke, 

- uporaba najprimernejših tekstilij ter papirja za aplikacije, 

- šivanje predpasnika z aplikacijo (risanje kroja, krojenje in 

šivanje), 

- ročna lutka – (krojenje, šivanje), 

- izdelek po lastni izbiri (prerisovanje kroja iz modnega 

časopisa. 

Kompetence, pridobljene s 

programom 

Kompetence, ki jih kandidat pridobi: 

- razvijanje ročnih spretnosti, 

- znanje pravilne uporabe šivalnega stroja 

- prepoznavanje napak pri ročnem in strojnem šivanju, 

- poznavanje in uporaba pripomočkov za šivanje, 

- izražanje kreativnosti in ustvarjalnosti 

- sposobnost uporabiti in prenašati znanja, 

- sposobnost izkoristiti priložnost za učenje 

- osvoji tehniko izdelave različnih ročnih vbodov, 
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- zna uporabljati ročne vbode za izdelavo izdelkov in modnih 

dodatkov, 

- pridobi osnovna znanja o krojenju in šivanju enostavnih 

tekstilnih izdelkov, 

- zna uporabljati šivalnik, 

- spoznal postopke in materiale za izdelave aplikacij, 

- poznal tehnike izdelave in različne materiale za izdelavo 

enostavnih dekorativnih izdelkov, 

- prepozna tekstilije, 

- zna prerisati kroj iz modnega časopisa, 

- sledi modnim smernicam, 

- uporablja nove ideje, trende, materiale in barvne 

kombinacije. 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

Spretnosti: 

- osvojili znanja in tehnike šivanja, 

- odpravili osnovne napake pri delovanju stroja 

- spoznali tekstilije, pomožne materiale in njihove lastnosti, ki 

bodo pripomogla k nadaljnjemu kakovostnejšemu življenju. 

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

- - pridobili bomo znanja, ki nam bodo olajšala šivanje in 

ustvarjanje novih kreacij 

-  

- - pravilna uporaba strojev in pripomočkov, ter tekstilij 

-  

- - uporaba pridobljenih znanj pri mlajši in starejši generaciji 

-  

- - uporaba znanja, pri reciklaži starih oblačil 

-  

- - z znanji se bo okrepilo sodelovanje med mlajšimi in 

starejšimi (lutke). 

Organizacija izobraževanja Vsebinski sklop Čas trajanja **Oblika dela 

 

 ročno šivanje  4  Kontaktne 

ure 

 napeljava šivalnega stroja 4 Kontaktne 

ure 
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 postopek izdelave aplikacije 4 Kontaktne 

ure 

 predpasnik, krojenje in 

šivanje 

8 Kontaktne 

ure 

 izdelava lutke 8 Kontaktne 

ure 

 prerisovanje kroja 4 Kontaktne 

ure 

 krojenje izdelka 4 Kontaktne 

ure 

 medfazno šivanje in likanje 

izdelka 

14 Kontaktne 

ure 

 Udeleženci imajo s seboj pribor za šivanje (škarje, šivanke, 

bucike, merilni trak, kredo za risanje, v kolikor imajo krojno 

ravnilo) ter šivalni stroj. 

 Naloge posredovane udeležencem 
Predviden 

časovni okvir 

**Spletna učilnica   

**Drugi načini digitalne 

komunikacije 

  

**Samostojno delo   

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 
(stopnja in smer izobrazbe) 

Za izvedbo usposabljanja mora imeti izvajalec vsaj 

srednješolsko izobrazbo, smer tekstilno-mehanski tehnik. 

 

 

Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  16.11.2021 DA  

Svet zavoda potrdil 9.12.2021 DA  

 

 


