
 

 

 

 

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE  

POLAGALEC TALNIH OBLOG/2021 

KATALOG PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 

KATALOG PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA (KPU) 

1 Cilji praktičnega usposabljanja  

Dijak/vajenec bo usposobljen za: 

• samostojno načrtovanje delovnih procesov pri polaganju talnih oblog; 

• pripravljanje površine pred polaganjem talnih oblog; 

• polaganje talnih oblog iz umetnih materialov; 

• polaganje različnih vrst lesenih talnih oblog; 

• brušenje in površinska zaščita lesenih talnih oblog; 

• razvijanje odgovornosti pri delu; 

• upoštevanje standardov in  normativov ter standardov kakovosti, ki se uporabljajo pri 

izvajanju delovnih procesov; 

• samostojno uporabo delovne dokumentacije; 

• upoštevanje predpisov za varno delo, navodil za varovanje zdravja pri delu in varovanje 

okolja; 

• racionalno uporabo delovnih sredstev, materialov in časa; 

 

2. Pričakovani učni izidi 

 

Dijak/vajenec se usposobi za izvajanje naslednjih delovnih procesov: 

 

Oznaka Delovni procesi Zap. št. Operativni učni cilji 

 Dijak/vajenec: 

A* Priprava delovišča 1 Ugotovi značilnosti delovišča, potek transportnih poti ter 

pripravi delovišče, material in delovna sredstva  z 

upoštevanjem racionalne organizacije dela. 

2 Organizira in izvaja vertikalni in horizontalni transport 

materiala skladno z varnostnim protokolom, navodili ali 

načrtom. 

3 Zaščiti delovišče pred dostopom, poškodbami in 

onesnaženjem ter odstrani material in zaščito po 

končanem delu. 

4 Vzdržuje in čisti orodja in pripomočke za delo. 

B* Varstvo in zdravje 

pri delu 

5 Delo opravlja v delovni zaščitni obleki in uporablja 

osebno varovalno opremo v skladu s predpisi varnosti in 

zdravja pri delu. 
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C* Uporaba delovne 

dokumentacije 

6 Bere in uporablja skice, tehnično in tehnološko 

dokumentacijo in tehnična navodila. 

7 Izdela poročilo o porabi  materialov in časa pri 

konkretnem delu  skladno z normativi. 

Č* Komuniciranje in 

uporaba strokovne 

terminologije 

8 Pogovarja se s sodelavci, nadrejenimi in strankami o delu, 

ki ga opravlja in upošteva poslovni bonton in poslovni 

kodeks. 

9 Uporablja strokovno terminologijo v slovenskem jeziku 

in pogovorno terminologijo v stroki. 

D* Načrtovanje dela 10 Izbere najustreznejša orodja, stroje in pripomočke glede 

na vrsto in način polaganja talnih oblog. 

11 Predvidi pravilno zaporedje delovnih faz pri polaganju 

posamezne vrste talnih oblog. 

E Priprava podlage za 

polaganje talnih 

oblog 

12 Izdela izvedbeni načrt polaganja obloge glede na zahteve 

naročnika,vrsto talne obloge in podlage. 

13 Preveri lastnosti podlage (estriha): vlažnost, ravnost, 

trdnost, vodoravnost, padce in diletacije z merilnimi 

instrumenti in napravami. 

14 Zbrusi podlago (estrih) in nanese emulzijo in izravnalno 

maso ali prajmer. 

15 Očisti podlago pred polaganjem talne obloge. 

F Polaganje talnih 

oblog iz različnih  

materialov (PVC, 

tekstilije, pluta, 

guma, epoksidne 

smole) 

16 Obreže talno oblogo na določene dimenzije, glede na 

načrt polaganja. 

17 Montira in obdela detajle zaokrožnice. 

18 Izbere lepilo glede na vrsto talne obloge in pripravi lepilo 

skladno z navodili proizvajalca. 

19 Nanese lepilo na podlago ali talno oblogo z ustreznimi 

pripomočki. 

20 Položi talno oblogo v skladu z načrtom polaganja.  

21 Vari stike posameznih delov PVaC oblog ali gume. 

G  Polaganje lesenih 

podov in podov na 

22 Izmeri vlažnost podlage in lesenega poda ali parketa z 

vlagomerom. 



 

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE  

POLAGALEC TALNIH OBLOG/2020  

KATALOG PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 

zunanjih površinah  

in terasah  

23 Pritrdi podložne letve na podlago z upoštevanjem smeri 

poteka lesenega poda in predvidenega razmika med 

letvami. 

24 Pritrdi elemente lesenega poda na podložne letve. 

25 Odstrani poškodovane dele lesenega poda in jih 

nadomesti z novimi. 

H Polaganje parketov, 

vinilov in 

laminatov 

26 Nanase lepilo na podlago z ustreznim orodjem.  

27 Položi parket, vinile ali laminate na lepilo skladno z 

načrtom polaganja. 

I Površinska 

obdelava lesenih 

talnih oblog 

28 Izbere stroje za brušenje površin, materiale za kitanje in 

brusilna sredstva primerne granulacije. 

29 Oceni smiselnost kitanja glede na estetski izgled in 

uporabnost površine in po potrebi nanese kit v razpoke. 

30 Zbrusi površino lesenega poda pred in po nanosu laka. 

31 Izbere in pripravi olje ali lak po navodilih proizvajalca. 

32 Nanese sloj  olja ali laka na površino lesenega poda z 

ustreznim orodjem ali napravo. 

J Zaključna dela in 

vzdrževanje talnih 

oblog 

33 Pritrdi zaključne stenske obloge ali letve skladno z 

načrtom, pravili vgradnje in upoštevanjem estetskega 

izgleda . 

34 Očisti površino stare talne obloge. 

35 Nanese zaščitni premaz in spolira površino talne obloge. 

36 Odstrani poškodovane dele talnih oblog  in jih nadomesti 

z novimi. 

K* Zagotavljanje in 

kontrola kakovosti 

37 Preveri količino, lastnosti in kakovost materialov ter 

elementov pred vgradnjo. 

38 Kontrolira kakovost del z merilnimi pripomočki 

(vlagomer, meter, libele, merilne letve, kotniki, laserski 

merilniki …) in estetski videz. 

L* Varovanje okolja in 

ravnanje z odpadki 

39 Sortira in skladišči odpadke ter ravna z nevarnimi 

odpadki, ki nastanejo v procesu vgrajevanja talnih oblog 

skladno s predpisi, standardi in normativi. 

M Izdelava delovne 

dokumentacije z 

elementi ponudbe 

40 Izmeri dimenzije in izračuna površino  ploskev, ki bodo 

obložene s talno oblogo. 

41 Izdela popis materialov in del za konkretno oblaganje 

površine s talno oblogo. 
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42 Izračuna predvideno porabo materialov in časa za 

oblaganje površine s talno oblogo na osnovi standardov in 

normativov. 

43 Izdela kalkulacijo za oblaganje površine s talno oblogo do 

lastne cene. 

 

Opomba: 

 

*Generične kompetence, ki so vključene v delovne procese označene z zvezdico, se ves čas 

smiselno vključujejo v ostale delovne procese. 


