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KATALOG ZNANJA 
 

1. IME PREDMETA 

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE - OSNOVE LESARSTVA 

 

2. SPLOŠNI CILJI  
 
Splošni cilji predmeta so, da študent: 

• sporazumevanje in sodelovanje z zaposlenimi v podjetju in z poslovnimi partnerji 
podjetja, 

• pridobivanje sposobnosti za hitro, učinkovito in kakovostno reševanje konkretnih 
delovnih problemov v podjetju, 

• pridobivanje praktičnih znanj in izkušenj za delo v poslovnem procesu podjetja, 
• razvijanje odgovornosti, samoiniciativnosti, avtonomnosti, pripadnosti podjetju, 

strokovnega pristopa, poklicne identitete, profesionalnosti, poštenosti, natančnosti in 
vestnosti. 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 
 
Pri tem delu praktičnega izobraževanja si študent poleg generičnih pridobi naslednje 

kompetence: 

• skicira oblikovne zamisli,  
• izdeluje oblikovne in konstrukcijske predloge ,  
• sodeluje pri konstruiranju,   
• ureja in arhivira dokumentacijo, 
• prepoznava in primerja različna tvoriva v praktični uporabi, 
• sodeluje pri sušenju lesa ali ugotavljanju pomena vlažnosti lesa, 
• analizira tehnološke procese strojne obdelave lesa in energetske parametre, 
• nastavlja stroje in strojno obdeluje les, 
• vrednoti tehnološke postopke strojne obdelave lesa in jih prilagaja zahtevani kvaliteti, 
• pripravlja in površinsko obdeluje izdelke iz lesa,  
• oceni vpliv površinske obdelave na delavce in okolje in predlaga izboljšave, 
• analizira tehnološki postopek površinske obdelave izdelkov in poda svoje komentarje. 
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4. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  
 
Število kreditnih točk po ECTS: 5 (160 ur efektivnega dela študenta v podjetju) 

 

Obveznosti študenta in ocenjevanje: 

 

Študent pripravi poročilo  o  doseganju kompetenc kot del skupnega letnega poročila o 

opravljenem praktičnem izobraževanju in ga zagovarja pri predavatelju praktičnega 

izobraževanja. 

Doseganje kompetenc oceni mentor v podjetju, končna ocena praktičnega izobraževanje pa je 

sestavljena iz mentorjeve ocene ter ocene poročila in zagovora 

 

Potrebna oprema:  

 

Podjetje ali organizacija (zavod) v katerem se izvaja praktično izobraževanje mora biti 

verificirano pri ustrezni zbornici v skladu z zakonodajo 
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