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KATALOG ZNANJA 

1. IME MODULA: OPAŽI 
 
2. USMERJEVALNI CILJI 
 

Dijak: 
• uporablja tehnično dokumentacijo za izdelavo in postavitev opažev  
• pozna materiale, proizvode ter delovna sredstva za izdelavo in postavitev opažev  
• postavlja klasične in sododbne opaže 
• upošteva ukrepe za varovanje zdravja in okolja  
• racionalno rabi materiale, delovna sredstva in energijo 
• spozna principe organizacije in priprave lastnega dela  
 

3. VSEBINSKI SKLOPI 
 

Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov  
 
 

4. OPERATIVNI CILJI 
 
Poklicne kompetence: 

 
• pripravi, izvede in kontrolira lastno delo 
• racionalno uporablja energijo, material in čas 
• varuje zdravje in okolje 
• izdeluje in postavlja opaže 

 
Informativni cilji 
Dijak: 

Formativni cilji 
Dijak: 

• spozna tehnično  dikumentacijo za izdelavo 
in postavitev opažev 

• bere tehnično dokumentacijo za postavitev 
opažev 

• pripravi tehnično risbo za klasični opaž 
betonske oz. armiranobetonske konstrukcije 

 
 

• spozna postavljanje klasičnih in sodobnih 
opažev za: 
ο betonske in armiranobetonske 

konstrukcije 
ο enostavne zidane konstrukcije 

 
 

• pravilno uporablja osnovne konstrukcijske 
elemente opažev, delovna, pomožna in 
zaščitna sredstva v vseh fazah dela 

• po opažnem načrtu, delovni skici ali 
navodilih proizvajalca postavlja klasične in 
sodobne opaže za enostavne betonske in 
AB konstrukcij, kot so: temelj, stena, 
steber, preklada, nosilec, stopnice,... 

• spozna uporabo armature v AB 
konstrukcijah  

• spozna uporabo betona 
• zaveda se pomena pravilnega razopaževanja 

konstrukcij  
• postavi opaž za enostaven opečni lok 
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Informativni cilji 
Dijak: 

Formativni cilji 
Dijak: 
• razstavlja, čisti, pospravlja in skladišči 

opažne elemente 
 

• spozna predstavitev in zagovor 
postavljenega  opaža – teoretične osnove 

• skicira in pojasni posebnosti klasičnih in 
sodobnih izvedb opažev 

• zagovarja izbiro uporabljenih delovnih in 
zaščitnih sredstev, materiala in elementov 
ter pripomočkov   

• sprotno kontrolira in ocenjuje kvaliteto 
izdelka ali storitve 

• zagovarja organizacijo in izvedbo 
opravljenega dela 
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