
 
 
 
 
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE  
STEKLAR/2018 

 

KATALOG PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA (KPU) 

1 Cilji praktičnega usposabljanja  

Dijak/vajenec bo usposobljen za: 

• varno upravljanje s steklarskimi stroji in vso pripadajočo opremo proizvodne linije; 

• pihanje izdelka iz stekla po tehnični dokumentaciji; 

• dodelavo steklenih izdelkov z vsemi prvinami brušenja; 

• uporabo teoretičnega znanja pri delu v steklarni; 

• vzdrževanje urejenega delovnega mesta in delovnih sredstev; 

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

okolja; 

• zagotavljanje kakovosti v proizvodnem procesu; 

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

• sodelovanje v delovnem okolju; 

• razvijanje odgovornosti za lastno delo. 

 

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* Varstvo in 

zdravje pri delu 

1 Upošteva pravila za varno delo in na delovnem mestu 

uporablja ustrezna zaščitna sredstva. 

B* Varovanje 

okolja in 

ravnanje z 

odpadki 

2 Poskrbi za odpadne surovine in steklene odpadke v 

skladu s pravili za varno delo in okoljskimi zahtevami. 

C* Uporaba 

delovne 

dokumentacije 

3 Bere tehniško in tehnološko dokumentacijo. 

4 Riše preproste tehniške risbe in jih kotira. 

Č* Komuniciranje 

in uporaba 

strokovne 

terminologije 

5 Uporablja ustrezen način komuniciranja s sodelavci, 

nadrejenimi in strankami. 

6 Uporablja ter povezuje strokovno terminologijo v 

slovenskem jeziku in pogovorno strokovno 

terminologijo. 
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Oznaka Delovni procesi Zap. št. Operativni učni cilji 

D Kontrola 

kvalitete 

steklarskih 

surovin in zmesi 

7 Opravlja kontrolo kvalitete steklarskih surovin in 

zmesi (sejalna analiza, % vlage, nasipna teža,   % 

alkalij, homogenost zmesi). 

E Priprava 

steklarske zmesi 

8 Pripravi steklarsko zmes na podlagi izračunane 

sestave. 

F Pihanje stekla 9 Pripravi orodje in pripomočke za izdelavo manj 

zahtevnih izdelkov. 

10 Piha manjše kroglice ustrezne velikosti, debeline in 

oblike za določen izdelek. 

11 Piha manjše kozarce preprostih oblik. 

G Brušenje stekla 

z enostavnimi 

prvinami 

12 Brusilni stroj in pripadajoče pripomočke za brušenje 

pripravi za brušenje. 

13 Steklene izdelke dodeluje z enostavnimi prvinami 

brušenja. 

IZBIRNI DEL –  upravljavec strojev za izdelavo steklenih izdelkov 

H Upravljanje 

steklarskega 

stroja s 

pripadajočo 

opremo 

proizvodne 

linije ter 

menjava 

steklarskih 

orodij 

14 Izvaja zaustavitev in zagon stroja ter posameznih 

komponent po predpisanem zaporedju. 

15 Varno v skladu z predpisi ravna s plinskimi ter 

zračnimi mediji. 

16 Izvaja varne ročne vklope mehanizmov steklarskega 

stroja. 

17 Izvaja nadzor rezanja škarij vključno z sistemom 

hlajenja škarij. 

18 Nadzoruje transport kaplje po žlebovih do stroja. 

19 Izvaja varno menjavo steklarskih orodij glede na 

zahtevo kvalitete izdelkov. 

20 Uporablja predpisana sredstva in izbrana maziva za 

mazanje določenih steklarskih orodij; izvaja mazanje 

steklarskih orodij po predpisani frekvenci mazanja. 

21 Nadzira transport izdelkov med proizvodnjo. 

22 Nadzira delovanje vlagalca v hladilno peč. 

23 Nadzira gorenje gorilcev na polirnem stroju ter pomik 

enote skladno z izdelki. 

24 Vzdržuje red in čistočo na delovnem mestu. 

I Meritve in 

analize napak 

25 Stalno in sprotno kontrolira tehnološke operacije in 

izdelke. 

26 Stalno preverja mase izdelkov. 
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Oznaka Delovni procesi Zap. št. Operativni učni cilji 

izdelkov pri 

strojni izdelavi 

steklenih 

izdelkov. 

27 Preveri predpisane mere izdelka s pomočjo namenskih 

kalibrov. 

28 Opravlja urno analizo napak na podlagi odvzetih 

izdelkov v skladu z ISO predpisi z zapisom v poročilo. 

IZBIRNI DEL –  steklopihalec 

J Pihanje 

kozarcev in 

kelihov različne 

zahtevnosti 

29 Pripravi delovno odprtino. 

30 Spremlja in pregleda tehnično dokumentacijo in 

skladu z njo načrtuje svoje delo. 

31 Pripravlja ustrezne modele, orodja in pripomočke za 

pihanje stekla. 

32 Piha kroglice ustrezne velikosti, debeline in oblike za 

določen izdelek. 

33 Piha kozarce in kelihe različne zahtevnosti in velikosti 

ter ustrezne kakovosti. 

34 Opravlja samokontrolo; svoje delo nadzira z vidika 

kakovosti, količine in časa. 

IZBIRNI DEL – steklobrusilec 

K Brušenje stekla 

z vsemi 

prvinami 

35 Izdela delavniško in sestavno risbo izdelka. 

36 Brusilni stroj in pripadajoče pripomočke za brušenje 

pripravi in vzdržuje. 

37 Steklene izdelke dodeluje z vsemi prvinami brušenja. 

38 Preverja kakovost brušenih prvin v skladu s 

kvalitetnim razredom in ISO predpisi. 

 

Opomba:  

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

v povezavi z ostalimi delovnimi procesi. 

Izbirnost:  

Dijak/vajenec izbere enega izmed treh delovnih procesov glede na specifične poklicne 

kompetence: 

- za  upravljavca strojev za izdelavo steklenih izdelkov pod oznakama H in I 

- za steklopihalca pod oznako J ali 

- za steklobrusilca pod oznako K. 
 


