
NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 
OBDELOVALEC LESA 

 

KATALOG ZNANJA 
 

1. Ime modula: PRIPRAVA IN IZDELAVA IZDELKA 
 
2. Usmerjevalni cilji: 

 
Dijak: 
• Nariše in prebere skico, sestavni načrt, kosovnico in detajl 
• Pripravi potrebno tehnično dokumentacijo 
• Racionalno rabi material, energijo in čas 
• Nastavlja in uporablja stroje in naprave 
• Izbira ustrezne materiale 
• Poskrbi za urejeno in varno delovno okolje 
• Sodeluje in komunicira s sodelavci 
• Izdela izdelek, sestavi izdelek in vgradi okovje v izdelek 

 
3. Poklicne kompetence: 
 

• Pripravlja dokumentacijo za izdelek 
• Riše skice, sestavne načrte, kosovnice in detajle 
• Napiše tehnični opis 
• Izbira ustrezne materiale 
• Skrbi za urejeno delovno mesto 
• Sodeluje in komunicira s sodelavci 
• Izdeluje izdelek po tehnološkem postopku 

 
4. Vsebinski sklopi: 
1. Priprava dokumentacije za izdelek 
2. Izdelava izdelka 
 
1. Vsebinski sklop: PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA IZDELEK 
 
Operativni cilji: 
 
Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: 

• seznani se z risanjem v skladu s pravili 
tehničnega risanja 

• spozna osnove pravokotnega projiciranja 
(tloris, naris, stranski ris) 

• seznani se s skiciranjem teles in elementov 
pohištva 

• razume bistvene prednosti prikaza spojev z 
detajli in s prerezi 

• seznani se s postopkom risanja skice, 
sestavnega načrta, detajla in kosovnice 
izdelka 

Dijak: 

• riše skice, sestavne načrte, detajle in 
kosovnice  

• loči osnovne sestavne dele pohištva 

• uporablja standardne dimenzije pohištva 

• riše v različnih merilih 

• določa prerezne ravnine 

• označuje različne vrste lesa in tvoriv 

• uporablja pojme s področja 
gospodarjenja 
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OBDELOVALEC LESA 

 

Informativni cilji Formativni cilji 
• nauči se izdelati krojno listo in tehnični opis 

izdelka 
• loči lastnosti ploskovnih elementov in 

lastnosti masivnega lesa, predvsem 
delovanje lesa 

• spozna načine spajanja ploskovnih 
elementov in osnovne lesne vezi masivnega 
lesa 

• nauči se izpolnjevati spremno 
dokumentacijo 

• seznani se s pojmi s področja gospodarjenja 
(načini proizvodnje, stroški, cena, 
kalkulacija, naročilo, vrste plač, kolektivna 
pogodba, prispevki, davki, načini 
plačevanja, računovodski obrazci, vloga 
bank) in njihovim vplivom na pripravo 
dokumentacije za izdelek 

• loči kosovno in serijsko proizvodnjo 
 

 
 
2. Vsebinski sklop: IZDELAVA IZDELKA 
 
Operativni cilji: 
 
Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: 

• pozna navodila za delo 
• spozna medsebojno odvisnost vseh 

elementov delovnega mesta in okolja 
• seznani se s pomenom dobro urejenega 

delovnega mesta 
• seznani se z osebno varovalno opremo 
• spozna predpise o varstvu pri delu 
• razume pravila za varno delo 
• spozna pomen  natančne obdelave 
• razume pomen sodelovanja in 

komuniciranja s sodelavci 
• zna izdelati izdelek, sestaviti izdelek in 

vgraditi okovje v  izdelek na podlagi 
konstrukcijske dokumentacije, tehnične 
dokumentacije in predkalkulacije 

 

Dijak: 

• uporablja vse vrste načrtov  

• izmeri standardne dimenzije pohištva 

• uredi delovno mesto, delovna sredstva in 
pripravi material 

• upošteva predpise o varstvu pri delu, 
pravila za delo na strojih, varovalno 
opremo 

• po postopkih izdeluje posamezne 
elemente pohištva 

• sestavlja izdelke 

• komunicira in sodeluje s sodelavci 
 

 


