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IZPITNI KATALOG 

 IZOBRAŽEVALNI PROGRAM  

GOZDAR 

 1. IME IZPITA 

IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR 
 

 2. IZPITNI CILJI 
 
Na izpitu ocenjujemo ključne in poklicne kompetence, ki so jih dijaki pridobili pri strokovnih 
modulih: 
 SEČNJA LESA, 
 OSNOVE UPRAVLJANJA S STROJI IN NAPRAVAMI, 
 SPRAVILO LESA, 
 VZDRŽEVANJE FUNKCIJ GOZDA, 

 
Na izpitu kandidat izkaže naslednje poklicne in ključne kompetence:  
 
 izvaja podiranje tanjših dreves,  
 pripravlja gozdna tla za pomladitev,  
 umetno obnavlja gozd, 
 izvaja negovalna dela v gozdu,  
 izvaja ukrepe za zagotovitev ekoloških in socialnih funkcij,  
 izvaja varstvo gozdov, 
 izvaja dela pri vzdrževanju gozdnih cest in spravilnih pot,  
 izvaja nujna vzdrževalna dela na manjših vodotokih v gozdnem prostoru ter na 

plaziščih in erozijskih območjih,  
 izvede pripravljalna dela pri sečnji dreves, 
 izvede podiranje drevesa,  
 izdela podrto drevo,  
 uredi delovišče in izvaja gozdni red,  
 opravlja dela v posebnih in izrednih razmera,  
 pripravi teren za spravilo s traktorjem in izvede vožnjo traktorja,  
 izvede zbiranje lesa,  
 izvede ukrepe na rampnem prostoru, 
 uredi delovišče,  
 opravlja delo v posebnih razmerah,  
 opravlja spravilo v izrednih razmerah, 
 uporablja primeren način komunikacije pri izvajanju posameznih nalog, 
 uporablja IKT tehnologijo za iskanje, obdelavo, vrednotenje, analizo podatkov in 

predstavitev podatkov, 
 varuje svoje zdravje in zdravje drugih. 
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 3. NAČINI IN OBLIKE IZPELJAVE IZPITA 
 
Izdelek oziroma storitev in zagovor se opravlja po projektni metodi dela. Izpit se izvede v 
gozdu, na izbranem delovišču. Kandidata je potrebno pred pričetkom izpita seznaniti z 
delovnim nalogom. Nato pripravi orodja, stroje ter pripomočke za opravljanje izpita, v gozdu 
nariše (skica) in opiše postopek izdelave izdelka oziroma opravljanja storitve, nato izdela 
izdelek oziroma opravi storitev. Kandidat ob izdelavi izdelka oziroma opravljanju storitve 
vodijo ustrezno dokumentacijo. Ko je izdelek izdelan oziroma opravljena storitev, s kandidati 
opravimo še strokovni zagovor, ki se nanaša na izdelek oziroma storitev.  
Zagovor je sestavljen iz dveh delov: 

• predstavitev izdelka oziroma storitve in 
• strokovnega zagovora. 
 

Pri strokovnem zagovoru kandidat utemeljuje uporabo orodij, strojev ter pripomočkov za 
opravljanje izpita, skico in postopke izdelave izdelka oziroma opravljanja storitve, upoštevanje 
predpisov iz varstva in zdravja pri delu ter varovanja okolja za izdelek, ki ga je izdelal oziroma 
storitev, ki jo je opravil.  
 
 

 4. IZKAZANE POKLICNE KOMPETENCE 
 

Izdelek oziroma 
storitev in zagovor 

Elementi 
 

Poklicne kompetence 
 

 
 
 
 

SEČNJA 
DREVES 

• Izbira in priprava 
strojev in orodij 

• Priprava skic/e 
• Izbira in priprava 

drevesa za posek 
• Posek drevesa 
• Obdelava drevesa 
• Krojenje debla 
• Kontrola izvajanje dela. 

Izbere orodje in pripomočke. 
Uporablja osebna varovalna sredstva in 
opremo. 
Izvede pripravljalna dela za podiranje 
dreves. 
Izvede podiranje drevesa.  
Izdela podrto drevo. 
Uredi delovišče in izvaja gozdni red. 
Opravlja dela v posebnih in izrednih 
razmerah.  

 
 
 
 

SPRAVILO 
GOZDNIH 
LESNIH 

SORTIMENTOV 

• Izbira in priprava 
strojev in orodij 

• Priprava skic/e 
• Izbira spravilnih poti in 

pregled delovišča 
• Prazna vožnja 
• Zbiranje lesa 
• Polna vožnja 
• Delo na rampnem 

prostoru 

Zbira ideje in pripravi idejni načrt. 
Izbere orodje in pripomočke. 
Uporablja osebna varovalna sredstva in 
opremo. 
Pripravi teren za spravilo s traktorjem in 
izvede vožnjo traktorja  
Izvede zbiranje lesa  
Izvede ukrepe na rampnem prostoru  
Uredi delovišče 
Opravlja delo v posebnih in izrednih 
razmerah  
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Izdelek oziroma 
storitev in zagovor 

Elementi 
 

Poklicne kompetence 
 

• Kontrola izvajanje dela.  
 

 
 
 

 
OBNOVA 
GOZDA 

 

• Zbiranje idej in priprava 
načrta 

• Izbira in priprava 
strojev in orodij 

• Pripravi gozdna tla in 
sestoj za naravno in 
umetno pomladitev 

• Izvede setev semena 
gozdnega drevja 

• Izvede sajenje sadik 
gozdnega drevja 

• Kontrola izvajanje dela. 

Zbira ideje in pripravi idejni načrt. 
Izbere orodje in pripomočke. 
Uporablja osebna varovalna sredstva in 
opremo. 
Pripravlja gozdna tla za pomladitev. 
Umetno obnavlja gozd.  
 

 
 
 
 
 
 

NEGA 
GOZDA 

 
 
 
 
 
 

• Zbiranje idej in priprava 
načrta 

• Izbira in priprava 
strojev in orodij 

• Izvede negovalna dela v 
mladju in gošči. 

• Izvede negovalna dela v 
letvenjaku. 

• Izvede ukrepe za 
zagotavljanje ekoloških 
funkcij. 

• Izvede ukrepe za 
zagotavljanje socialnih 
funkcij. 

• Izvede ukrepe varstva 
gozdov. 

• Kontrola izvajanje dela. 

Zbira ideje in pripravi idejni načrt. 
Izbere orodje in pripomočke. 
Uporablja osebna varovalna sredstva in 
opremo. 
Izvaja negovalna dela v gozdu  
Izvaja ukrepe za zagotovitev ekoloških in 
socialnih funkcij  
Izvaja ukrepe varstva gozdov  
 

 
 
 
 
 

GOZDNO 
GRADBENIŠTVO 
 

• Izbira in priprava 
strojev in orodij. 

• Vzdržuje gozdne ceste 
in spravilne poti 

• Izvede odvodnajvanje in 
drenažo erozijskih in 
plaziščnih območij 

• Izvede biotehniška dela 
na erozijskih in 
plaziščnih območjih 

Zbira ideje in pripravi idejni načrt. 
Izbere orodje in pripomočke. 
Uporablja osebna varovalna sredstva in 
opremo. 
Izvaja dela pri vzdrževanju gozdnih cest in 
spravilnih poti 
Izvaja nujna vzdrževalna dela na manjših 
vodotokih v gozdnem prostoru ter na 
plaziščih in erozijskih območjih. 
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Izdelek oziroma 
storitev in zagovor 

Elementi 
 

Poklicne kompetence 
 

• Ročno izdela pregrade 
za preprečevanje zdrsa 
zemlje na erozijskih 
območjih. 

• Zemljo razprostre po 
celotni površini 
erozijskega območja. 

• Odstrani večje kamenje 
ter lesne ostanke. 

• Posadi grmovne ali 
drevesne vrste. 

• Čisti kamenje, listje ter 
veje s struge manjšega 
vodotoka. 

• Ročno utrdi bregove 
manjšega vodotoka. 

• Vzdržuje in osnuje  
obvodne rastlinske 
pasove 

• Kontrola izvajanje dela. 
 
 
 

 5. OCENJEVANJE 

 
5.1 MERILA OCENJEVANJA  
 
Merila ocenjevanja in število točk se prilagodijo izdelku oziroma storitvi in zagovoru. 
 

Področje 
ocenjevanja 

Merila ocenjevanja Število točk 

1. 
načrtovanje 

Priprava načrta izdelka oziroma storitve  10 
 

2. 
izvedba 

Priprava na delo  
60 Samostojnost pri delu  

Kakovost/natančnost  storitve 
3. 

dokumentacije 
Celovitost dokumentacije  

10 Preglednost dokumentacije  
Strokovna ustreznost  

4. 
zagovor 

Predstavitev izdelka oziroma storitve  20 Zagovor izdelka oziroma storitve  
SKUPAJ                  100 točk 
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5.2 PREDLOG PRETVORBE TOČK V OCENO 
 

število točk številčna ocena 
89 - 100 Odlično (5) 
76 – 88 Prav dobro (4) 
63 - 75 Dobro (3) 
50 - 62 Zadostno (2) 

 
 

 6. PRIMER  
 
a) Naslov: 
Posek drevesa. 
 
b) Elementi: 

 Zbiranje idej in priprava skice. 
 Izbira in priprava strojev in orodij. 
 Izvedba pripravljalnih del na posek drevesa. 
 Podiranje drevesa. 
 Obdelava drevesa. 
 Krojenje debla. 
 Izdelava gozdnega reda. 

 
c) Opis: 
 Zbiranje idej in priprava skice: 
− Poišče odkazano drevo  
− Izdela skico podiranja drevesa 
− Predvidi material, orodja in pripomočke za posek drevesa 
 Izbira in priprava strojev in orodij: 
− Izbere ustrezno opremo, potrebno za posek drevesa 
− Pripravi stroje za delo 
 Izvedba pripravljalnih del na posek drevesa: 
− Določi težišče drevesa in smer podiranja 
− Obdela korenovec (po potrebi) 
− Očisti okolico drevesa in smer padca drevesa 
 Podiranje drevesa: 
− Izdela zasek 
− Preveri smer podiranja 
− Opozori na nevarnost padanja drevesa 
− Izvede podžagovanje 
− Izvede klinjenje 
− Umakne se ob padcu drevesa 
 Obdelava drevesa: 
− Obdela koreničnik 
− Oklesti drevo   
 Krojenje debla: 
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− Izvede krojenje debla 
− Izvede prežagovanje debla 
 Izdelava gozdnega reda: 
− Izdela gozdni red 

 
d) poklicne kompetence, ki jih mora dijak izkazati: 

− Zbira ideje in pripravi idejni načrt. 
− Izbere orodje in pripomočke. 
− Uporablja osebna varovalna sredstva in opremo. 
− Izvede pripravljalna dela za podiranje dreves. 
− Izvede podiranje drevesa.  
− Izdela podrto drevo. 
− Uredi delovišče in izvaja gozdni red. 
− Opravlja dela v posebnih in izrednih razmerah 

 
e) Zagovor 
1. Predstavitev izdelka oziroma storitve  
Dijak ali skupina dijakov pri predstavitvi izdelka oziroma storitve predstavi svoj izdelek 
oziroma storitev. Predstavitev in strokovni razgovor potekata lahko v gozdu ali v učilnici.  Pri 
tem mora biti prispevek vsakega dijaka jasno razviden. 
2. Strokovni zagovor:  
Dijak utemelji smer podiraja drevesa, možne druge smeri, težišče drevesa, tehnike določevanja 
smeri podiranja, tehnike kleščenja in načine prežagovanja debla, postopke krojenja in izvajanja 
gozdnega reda na izdelku oziroma storitvi, ki jo je opravil na zaključnem izpitu.  
 
f) ocenjevanje  

Področje 
ocenjevanja 

Merila ocenjevanja Možno 
število točk 

Doseženo 
število točk 

1 
načrtovanje 

Priprava načrta izdelka oziroma 
storitve (upošteva se natančnost 
in strokovna ustreznost načrta) 

10  

 
2 

izvedba 

Priprava na delo  
(upošteva se uporaba zaščitnih 
sredstev, priprava orodij in 
pripomočkov za delo, priprava 
motorne žage za delo …) 

15  

Samostojnost pri delu  
(upošteva se tako samostojnost 
posameznika kot samostojnost 
skupine) 

15  

Natančnost padca drevesa ter 
upoštevanje varnosti pri delu 

30  

3 
dokumentacija 

Celovitost dokumentacije  
(ali dokumentacija vsebuje vse 
predpisane elemente – določi jih 
študijska skupina) 

3  

Preglednost dokumentacije  2  
Strokovna ustreznost  5  
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Področje 
ocenjevanja 

Merila ocenjevanja Možno 
število točk 

Doseženo 
število točk 

4 
zagovor 

Predstavitev izdelka oziroma 
storitve  

10  

Zagovor izdelka oziroma storitve  10  
SKUPAJ 100 točk  
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