
POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE 
LESARSKI TEHNIK  

 

KATALOG ZNANJA 
 
1. Ime modula: TEHNOLOGIJA OBDELAVE LESA ( TOL ) 
 
2. Usmerjevalni cilji: 

 
Dijak: 

• razvija sposobnost samostojnega učenja 
• povezuje teoretična in praktična znanja 
• ravna  strokovno in poklicno odgovorno 
• razvija odnos do dela in delovnega okolja 
• razume vlogo človeka pri varovanju človekovega zdravja in okolja v katerem živi in dela 
• razvija odgovornost pri nastanku škodljivih emisij in uporabi lesnih ostankov 
 

3. Poklicne kompetence: 
 

Dijak: 
• izbira in uporablja pravilne in ustrezne materiale za obdelavo lesa 
• organizira delo v celotnem tehnološkem procesu 
• pozna zakonitosti delovanja lesa pred, med in po obdelavi lesa 
• kontrolira delo v vseh fazah tehnoloških postopkov obdelave lesa 
• načrtuje tehnološki proces in posamezne postopke obdelave lesa 
• vodi tehnološke procese 
• izračunava tehnološke parametre 

 
 
4. Vsebinski sklopi: 
1. Strojna obdelava lesa 
2. Lepljenje masivnega lesa in furniranje 
3. Površinska obdelava 
4. Tehnološki procesi izdelkov 
 
1. Vsebinski sklop: STROJNA OBDELAVA LESA    
 
Operativni cilji: 
 
Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak:  

• spozna parametre, ki nastopajo pri 
preoblikovanju lesa z odrezovanjem, njihov 
pomen in medsebojno odvisnost 

• spozna vrste, sestavo in uporabnost 
posameznih rezalnih orodij v lesarstvu 

• ugotavljanja otopitve in tehnike ostrenja 
rezalnega orodja 

 
 

Dijak: 
• pozna temeljne osnove odrezovanja 

lesa (elemente klina, rezilne kote, 
dejavnike ki vplivajo na kvaliteto 
obdelave lesa) 

• zna izračunati rezalno, podajalno 
hitrost, silo in moč rezanja 

• izbere najbolj ugoden način ostrenja 
za določeno vrsto rezil 
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2. Vsebinski sklop: LEPLJENJE MASIVNEGA LESA IN FURNIRANJE 
 
Operativni cilji: 
 
Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: 

• spozna osnovne zakonitosti lepljenja 
• spozna praktične lastnosti in uporabnost 

posameznih vrst lepil 
• spozna postopke in uporabnost posameznih 

vrst lepljenja masivnega lesa (širinsko, 
dolžinsko in debelinsko lepljenje) 

• spozna nadaljnjo obdelavo in uporabnost 
postopkov glede na vrsto polizdelka iz 
masivnega lesa 

• spozna postopek furniranja, kot najbolj 
uporaben postopek 
za izdelavo omarastega pohištva od krojenja 
plošč, priprave furnirja, lepljenja, 
formatiziranja, obdelave robov do 
mozničenja 

• pozna pomen brušenja lesa in postopke 
brušenja 

 

Dijak: 
• razume fizikalne osnove lepljenja 
• pravilno izbere vrsto lepila glede na 

lastnosti lepil in njihovo odpornost na 
vplive 

• razume potek in zaporedje posameznih 
tehnoloških postopkov lepljenja 

• izračuna porabo lepila 
• razume in definira parametre stiskanja 
• definira in navede posamezne vrste 

lepljenja masivnega lesa, ter 
posamezne tehnološke postopke z 
ustrezno strojno opremo 
 

• obrazloži posamezne faze tehnološkega 
postopka pri furniranju 

• pravilno izbere ustrezno brušenje glede 
na izdelek in nadaljno površinsko 
obdelavo 

 
 
 
3. Vsebinski sklop: POVRŠINSKA OBDELAVA LESA 
 
Operativni cilji: 
 
Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: 

• spozna posamezne vrste premazov, njihov 
efekt na lesu, uporabnost posamezne vrste 
premaza na določenem izdelku 

• spozna prednosti in slabosti posameznih 
premazov z ekološkega stališča 

• spozna posamezne vrste tehnik za nanos 
premazov 

• pozna različne postopke sušenja in 
utrjevanja premazov 

Dijak: 
• zna opisati principe delovanja posameznih 

tehnik 
• zna postopke nanosa in pozna prednosti in 

slabosti posameznih tehnik 
• zna pravilno izbrati ustrezni postopek glede 

na vrsto premaza in tehnološko opremo 
• zna razložiti prednosti in slabosti 

posameznih načinov 
• zna navesti načine končne obdelave v okviru 

površinske obdelave in razloži njihov efekt 
• zna narisati tipične linije za površinsko 

obdelavo glede na vrsto izdelka 
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Informativni cilji Formativni cilji 
• zna razložiti osnove varstva pri delu in 

ekologije pri delu s strupenimi in gorljivimi 
materiali 
 

 
 
4. Vsebinski sklop: TEHNOLOŠKI PROCESI IZDELKOV 
 
Operativni cilji:  
 
Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: 

• spozna tehnološke postopke izdelave 
posameznih izdelkov 

• seznani se z pojmom ekologija ter 
posledicami razvoja tehnike, ki škodujejo 
človeku in okolju 

• spozna pravila ravnanja s posebnimi odpadki 
• seznani se z možnimi onesnaževalci okolja pri 

obdelavi lesa 
• seznani se z pojmi, kot so koncentracija 

škodljivih snovi, maksimalna dovoljene 
koncentracija škodljivih snovi in spodnja 
eksplozijska meja 

• spozna ukrepe s  katerimi zmanjšamo 
škodljive vplive na okolje  

 
 
 
 

Dijak: 
• teoretično zna postaviti posamezne 

tehnološke procese, zaporedje operacij pri 
posameznih izdelkih glede na razpoložljivo 
tehnološko opremo  

 
• pojasni, kaj raziskuje in preučuje ekologija 
• našteje nekaj posledic razvoja tehnike, ki 

škodijo človekovemu okolju 
• pojasni kaj so odpadki in kajso posebni 

odpadki 
• našteje pravila za ravnanje z odpadki 
• našteje možne onesnaževalce okolja pri 

obdelavi lesa 
• definira koncentracijo škodljivih snovi, 

maksimalno dovoljeno koncentracijo 
šodljivih snovi ( MDK ) in spodnjo 
eksplozijsko mejo     ( SEM ) ter navede 
primer 

 
 

 


