
 
 
 
 
Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj 
 

Naziv programa Osnovne veščine krojenja ter izdelava (šivanje) lažjega 

izdelka 

Področje MODNO OBLIKOVANJE 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE MARIBOR, 

Ksenija Plazl 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Program je zasnovan tako, da udeleženec pridobi osnovna 

znanja in veščine na področju oblikovanja oblačil. Predvsem 

gre pri tem za osvojitev znanj na področju konstruiranja in 

modeliranja osnovnega kroja lažjega oblačila. V nadaljevanju 

pa za pridobitev veščin na področju izdelave oblačila po 

predvidenih tehnoloških operacijah. Udeleženec poleg 

omenjenega pridobi še znanja na področju reševanja 

problemov ter hitrega in učinkovitega mišljenja. V dani situaciji 

je namreč nemalokrat izpostavljen raznim zagatam in 

nepredvidenim situacijam, ki jih mora hitro in učinkovito rešiti. 

Znanje in kompetence se kažejo tudi na področju 

abstraktnega mišljenja. Glavni poudarek in ključ do pravilne 

izdelave kroja je namreč pravilna predstava oblik in 

proporcev. Le to je ključno za nastanek pravilno 

oblikovanjega krojnega dela ter posledično pravilne izdelave 

posameznega krojnega dela. 

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
V skladu z Resolucijo o Nacionalnem programu 
izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 
2013–2020 je potrebno v okviru tretjega prednostnega 
področja – usposabljanje in izpopolnjevanje za potrebe dela – 
spodbujati razvoj in izvajanje izobraževalnih programov in 
dejavnosti, ki bodo prilagojene razvojnim 
potrebam trga dela. 

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Ciljna skupina so zaposleni, ki želijo izboljšati kompetence na 
področju šivanje in krojenja oblačil. S tem se bo izboljšala 
njihova učinkovitost ter kakovost dela. Prav tako pa bodo 
osvojili nove veščine na področju poznavanja novih tehnologij 
dela in materialov. 
 
Ciljne skupine bodo: 
• zaposleni, ki delajo v storitveni dejavnosti izdelave in 
  konstruiranja 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 in krojenja oblačil za 

zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga 

dela ter izboljšanje učinkovitosti in kakovosti njihovega dela. 

Obseg programa (skupno št. ur) 50 

Oblika dela Kontaktne 

ure 

On line delo 
(max 50 % 

celotnega 

programa) 

Izdelek ali 

storitev 

Drugo 
(navedite) 

Teoretični del (št. ur) 20    

Praktični del (št. ur) 30    

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

Lista 

prisotnosti 

   

Pogoji za končanje 

programa 

KONČAN IZDELEK 

80 % prisotnost v programu 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa Udeleženec: 

- spozna in definira pravilne proporce telesa 

- razlikuje med oblačilnimi deli in elementi 

- logično povezuje risanje prednjih oblačilnih delov z 

zadnjimi 

- pri risanju krojev upošteva zakonitosti delitve telesa ter 

natančno nariše pozicije prsne, pasne in bočne linije 

- glede na modno in tehnično skico natančno po 

zakonitostih preoblikuje (modelira) osnovni kroj 

oblačila 

- praktično realizira zamisel 

- poišče ustrezne osnovne in pomožne materiale 

- pravilno položi krojne dele na tkanino 

- predvidi vrstni red tehnoloških operacij 

- rešuje tehnološke probleme, ki nastanejo pri sami 

izdelavi. 

Kompetence, pridobljene s 

programom 

Udeleženec bo: 

- spoznal pomen konstruiranja in modeliranja krojev 
za realizacijo ideje 

- spoznal konstrukcije in načine preoblikovanja 
krojev za enostavna oblačila  

- 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. 
 



 
 
 
 
Spretnosti, pridobljene s 

programom 

Udeleženec bo: 

- osvojil natančnost pri merjenju telesnih mer 
- razvil inovativnost v oblikovanju 
- razvijal spretnosti za praktično delo z orodji in stroji 
- varčno in skrbno uporabljal materiale in sredstva 

za delo. 
 

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

Udeleženec:  

 

 rešuje probleme in odpravlja ozka grla, 

 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 
(navedba vsebinskih sklopov –

modulov, časovni obseg) 

20 ur: 

- osnove krojenja in modeliranja oblačila 

- spoznavanje osnov šivalnega stroja in šivanja 

30 ur: 

- krojenje in modeliranje lažjega izdelka  

- osnovne veščine šivanja 

- izdelava (šivanje) lažjega oblačila po posameznih 

fazah izdelave 

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 
(stopnja in smer izobrazbe) 

VIII. stopnja, magisterij znanosti s področja tekstilne 

tehnologije 

 

 

 

Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  19. 10. 2018   

Svet zavoda potrdil 23. 10. 2018   

 


