
 

 

 

 

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE  

KLEPAR KROVEC/2018 

KATALOG PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA (KPU) 

1. Cilji praktičnega usposabljanja  

Dijak/vajenec bo usposobljen za: 

• razvijanje specifičnih spretnosti in kompetenc za načrtovanje, izbiro, izdelavo in 

vgradnjo elementov strešnih konstrukcij in kritin; 

• uporabo tehnologije in tehnoloških postopkov izdelave, montaže, zaščite in vzdrževanja 

strešnih konstrukcij in elementov konstrukcij; 

• samostojno izdelovanje izdelkov z različnimi postopki oblikovanja, preoblikovanja in 

spajanja kovin in nekovin, predvsem pločevine; 

• pripravo in montažo podkonstrukcij kritin in fasad, pokrivanje streh z različnimi 

kritinami ter izvedba detajlov streh in fasad; 

• uporabo merilnih in kontrolnih naprav, orodij in strojev pri izdelavi in montaži strešnih 

konstrukcij; 

• uporabo znanja, spoštovanje zakonitosti in osnov kleparsko-krovske stroke ter 

pridobivanje praktičnih izkušenj; 

• upoštevanje pravil varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti ter varovanja okolja; 

• razvijanje odgovornega odnosa do okolja in narave ter rabe energije; 

• uporabo strokovne terminologije in informacijske tehnologije ter komuniciranje in 

sodelovanje v delovnem okolju; 

• vzdrževanje urejenega delovnega mesta in delovnih sredstev; 

• razvijanje odgovornosti za lastno delo ter zagotavljanje kakovosti v delovnem procesu. 

 

2. Pričakovani učni izidi 

 

Dijak/vajenec se usposobi za izvajanje naslednjih delovnih procesov: 

 

Oznaka Delovni procesi Zap. št. Operativni učni cilji 

OBVEZNI DEL Dijak/vajenec: 

A* Priprava na delo 

1 

Uporablja osebna varovalna in zaščitna sredstva in 

opremo ter se seznani z oceno tveganja na 

delovnem mestu. 

2 
Pripravi in zaščiti delovno mesto na objektu ali v 

delavnici ter vzdržuje red in čistočo. 

3 

Prouči tehniško dokumentacijo, tehniške načrte in 

navodila proizvajalcev ter načrtuje delo terminsko 

in po fazah dela z upoštevanjem delovnega 

zaporedja. 

4 
Izvede pregled objekta in preveri izmerjene 

geometrijske veličine strehe. 
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Oznaka Delovni procesi Zap. št. Operativni učni cilji 

5 
Pripravi delovne naprave, orodje in material v 

delavnici in na objektu. 

B* Merjenje 6  Izbere postopku primerno merilno opremo in 

opravlja meritve. 

7  Posname mere strehe, strešnih in fasadnih 

elementov. 

8  Z merjenjem preverja natančnost izdelave izdelkov.  

9  Na podlagi merilnega protokola in tehničnih 

navodil izvede meritve geometrije in/ali parametrov 

ostrešij ali fasad.  

C Osnovni postopki 

ročne obdelave 

kovin in 

preoblikovanja 

10  Na podlagi tehniške dokumentacije izdela izdelke z 

različnimi obdelovalnimi postopki ročne obdelave 

(žaganje, piljenje, vrtanje, grezenje, povrtavanje, 

vrezovanje navojev, brušenje…) ter jih kontrolira. 

11  Razlikuje obdelovalne sposobnosti različnih 

materialov in izbira ustrezno orodje za obdelavo. 

12  Izdela enostaven izdelek iz pločevine ali žice s 

postopki upogibanja ali krivljenja in ga kontrolira. 

Č Strojna obdelava 

materiala (vrtanje 

in vrtanju sorodni 

postopki, žaganje, 

striženje, 

upogibanje) 

13  Pripravi stroj za zagon, kontrolira stanje 

obdelovalnega stroja in nivoje tekočin (olja, 

hladilne tekočine). 

14  Glede na zahteve obdelovanca izbere postopek 

obdelave, določi in nastavi rezalne parametre, 

izbere vpenjalne naprave, določi material in 

geometrijo orodja ter izbere in uporabi hladilno 

mazalna sredstva. 

15  Na podlagi delavniške risbe izdela strojni del na 

klasičnem obdelovalnem stroju. 

16  Izvede strojni razrez pločevine ali profilov. 

17  Spremlja delovanje strojev in naprav ter prilagaja in 

nastavlja obdelovalne parametre. 

D Spajanje gradiv 18  Pripravi elemente za spajanje, izbere ustrezne 

dodajne materiale ter izbere tehnologijo spajanja. 

19  Uporablja osnovno klasifikacijo dodajnih 

materialov in utemelji njihovo uporabnost. 

20  Izvaja različne postopke spajanja in rezanja: 

električno obločno (REO, MIG/MAG, TIG, 

plamensko…). 
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21  Vari različne soležne in kotne spoje ter zna navariti. 

22  Očisti zvare in vizualno preveri kvaliteto spoja. 

23  Izvede spoj z mehkim in/ali trdim lotanjem. 

24  Izvede postopek lepljenja/spajanja kovinskih in 

nekovinskih materialov (izbira lepil in razmerja 

komponent, priprave ploskev, oblikovanje in 

površinska zaščita spojev). 

E Priprava in 

montaža 

podkonstrukcije 

kritine ali fasade 

25  Postavi delovni in/ali lovilni oder v skladu s 

predpisi in zagotavljanjem varnosti. 

26  Pripravi orodje in pomožni material za pritrjevanje 

in sestavljanje predhodno izdelanih elementov ali 

podsklopov. 

27  Oblikuje in pritrjuje podkonstrukcije iz desk, 

prešanih sekancev ali lesenih vlaken z vijaki, žeblji 

ali sponkami. 

28  Izvede razporeditev letev glede na vrsto kritine. 

29  Pripravi konstrukcije za transport, sodeluje pri 

transportnih delih ter upravlja z enostavnimi 

transportnimi pripomočki (upošteva kritične točke, 

pritrjevalna mesta in potrebne površine za 

premeščanje, pripravi vezne elemente in potrebne 

ojačitve). 

30  Izbere in izvede ustrezen in varen način transporta 

materiala na streho ali fasado. 

F Oblikovanje in 

izdelava 

pločevinastih 

elementov 

31  Pripravi in pregleda orodje, stroje in material za 

izdelavo pločevinastih elementov. 

32  Uporablja tehnologije rezanja, izrezovanja, vrtanja 

in oblikovanja pločevin, lotanja, varjenja, lepljenja, 

kovičenja in vijačenja pločevinastih elementov. 

33  Izreže in oblikuje pločevinaste elemente ter izdela 

izdelke iz pločevine. 

34  Določa in zgiba razvite širine in plašče 

pločevinastih elementov, vrta izvrtine in koviči ali 

vijači pločevinaste elemente. 

35  Zagotavlja tesnost spojev in primernost prenašanja 

obremenitev ter zavaruje razstavljive zveze proti 

odvitju. 
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36  Pripravi površino in izvede zaščito z ustrezno 

antikorozijsko zaščito. 

G Montaža ali 

polaganje kritine 

oziroma fasade 

37  Analizira krov in izbere obliko, materiale, tehnike 

kritja in elemente strešnih konstrukcij ali fasad ter 

kritin iz naravnih ali umetnih materialov. 

38  Izbere in pripravi orodja ter pomožne materiale. 

39  Polaga izolacijske materiale na strešno 

konstrukcijo, vari izolacijske elemente ter pritrjuje 

paropropustno ali nepropustno folijo. 

40  Načrtuje izdelavo spojev, preveri in kontrolira 

nagibe in tesnost spojev ter skrbi za estetski izgled. 

41  Polaga kritino oziroma panele na fasado, oblikuje 

zaključke in zaščiti izolacijo in kritino. 

42  Pokriva strehe z različnimi kritinami, izvede 

različne detajle strehe ali fasade in predvidi 

izdelavo zaščitne plasti. 

43  Izdela in vgradi žlebove, iztočne cevi, globeli, 

trakove ali obrobe in preveri usklajenost montaže 

elementov z načrtom. 

44  Spremlja in/ali izvaja montažo strelovodov, 

elementov fotovoltaike, termičnih solarnih sistemov 

in strešnih oken na strehe oziroma fasade. 

H Kontrola in 

vzdrževanje 

strešnih 

konstrukcij in 

fasad 

45  Izdela načrt vzdrževanja ali zamenjave kritine in 

sodeluje pri prevzemu kleparsko-krovskih del na 

objektu. 

46  Presoja o vzrokih poškodb kritine in zamenjavi le-

te. 

47  Izvaja postopke vzdrževalnih ali obnovitvenih del 

na konstrukcijah ali kritinah ter pri vgradnji 

elementov (strešnih oken, strelovodov, elementov 

fotovoltaike ali termičnih solarnih sistemov). 

48  Izvede zaključke po vgradnji ali montaži 

prezračevalnih in klimatskih sistemov v primerih 

preboja skozi streho ali fasado. 

I* Zagotavljanje 

kakovosti 

49  Dela v skladu s standardi, z normativi, navodili in 

osnovami statike, gradbene fizike in energetike ter 

sproti spremlja delovni proces. 

50  Uporablja varovalno opremo in upošteva zaščitne 

ukrepe, specifiko ter dinamiko dela na delovišču. 
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Opomba:  

 

*Generične kompetence, ki jih je potrebno razvijati ves čas praktičnega usposabljanja v 

povezavi z ostalimi delovnimi procesi. 


