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KATALOG ZNANJA 

1. IME MODULA: PLESKARSKA DELA 
 
2. USMERJEVALNI CILJI 
 

Dijak: 
• uporablja tehnično dokumentacijo za opravljanje slikopleskarskih operativnih del  
• pozna značilne materiale, proizvode in delovna sredstva za izvajanje, vzdrževanje n zaščito 

slikopleskarskih del  
• ročno in strojno izvaja slikopleskarska dela  
• upošteva ukrepe za varovanje zdravja ter naravnega in kulturnega okolja   
• racionalno rabi materiale, delovna sredstva in energijo  
• spozna principe organizacije in priprave lastnega dela   
• spozna komercialna in administrativna dela za slikopleskarske izdelke in storitve  
 

3. VSEBINSKI SKLOPI 
 

Modul je sestavljen iz vsebinskih sklopov: 
 

IME SKLOPA  
 
1.  OSNOVE  SLIKOPLESKARSTVA  
 
2.  DELOVNI POSTOPKI  

3.  VZDRŽEVANJE IN POSEGI NA OBJEKTIH  

 
 
4. OPERATIVNI CILJI 
 
1.  VSEBINSKI SKLOP: OSNOVE SLIKOPLESKARSTVA  
  
Poklicne kompetence: 

• načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo  
 
Informativni cilji  
Dijak: 

Formativni cilji  
Dijak: 

 
 spozna osnovne naloge slikopleskarske 

dejavnosti  
 

 
 pozna zgodovinski razvoj slikopleskarskega 

poklica  
 navede značilnosti, naloge in poslanstvo 

slikopleskarskih del ob primerih  
 

 
 spozna pravila organiziranja delovnega 

mesta  
 
 

 
 organizira svoje delovno mesta, opisuje 

uporabljena delovna sredstva in razlaga 
njihovo funkcijo in delovanje  
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 spozna tehnično in tehnološko 
dokumentacijo   

 
 
 
 spozna značilne materiale za 

slikopleskarska  dela  
 
 
 
 spozna ravnanje z nevarnimi snovmi  
 
 
 
 spozna predstavitev in zagovor načrtovanja, 

priprave, izvedbe in kontroliranja  
slikopleskarskih del – teoretične osnove  

 
 
 

 uporablja tehnično in tehnološko 
dokumentacijo pri organizaciji in izvajanju 
operativnih nalog  

 pravilno ravna z materiali, kot so apno, 
akrilne, silikatne in silikonske barve, oljne 
barve, zaščitna sredstva za podlage iz 
različnih materialov in druge pri pripravi, 
transportu, vgrajevanju; opisuje in razlaga 
njihove lastnosti, skladiščenje, uporabo in 
zaščito  

 zaveda se pomena pravilnega sortiranja in 
odlaganja okolju škodljivih odpadnih 
materialov  

 ob skici, risbi, prospektu, izdelku pojasni 
pomen načrtovanja, priprave, izvedbe in 
kontroliranja slikopleskarskih del     

 sprotno kontrolira in ocenjuje kvaliteto dela 
ali storitve  

 zagovarja organizacijo in izvedbo 
opravljenega dela  

 
 
Poklicne kompetence:  

• varuje zdravje in okolje  
 
Informativni cilji  
Dijak: 

Formativni cilji  
Dijak: 

 
 spozna pravila varovanja zdravja in okolja  
 spozna varno opravljanje suhomontažne 

gradnje  
 

 
 uporablja sredstva za zaščito zdravja in 

okolja,   
 se zaveda posledic, ki jih neprevidno 

slikopleskarsko delo povzroča v okolju  
 

 
 
2.  VSEBINSKI SKLOP: DELOVNI POSTOPKI  
 
Poklicne kompetence: 
•  zna uporabljati orodje za delo  
•  pozna materiale in postopke za delo   
 
Informativni cilji  
Dijak: 

Formativni cilji  
Dijak: 

 
 spozna slikopleskarsko dejavnost 

 
 izvaja slikopleskarska dela na stenah, 

stropovih  
 pojasni delitev del na slikarska in pleskarska 

dela  
 izvaja značilne slikopleskarske tehnike  
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 impregnira različne podlage iz različnih 
materialov  

 pleska lesene in kovinske izdelke  
 strojno in ročno izdela rustikalne in vzorčne 

omete  
 

 
 spozna pripravljalna dela 

 
 čisti in pripravlja podlage iz različnih 

materialov, kot so: ometane, betonske,  
mavčne in mavčne plošče, lesene, 
plinobetonske, kovinske in druge podlage  

 zna pravilno uporabljati brusilna sredstva   
 

 
 spozna slikopleskarske tehnike 

 
 izvaja slikopleskarske tehnike, kot so: 

apnena, oljna, disperzna, antikorozijska 
zaščita, lazurni premazi, premazi za kovine, 
bandažiranje 

 
 
 spozna zaščito fasade, toplotno izolacijo 

 
 pozna vrste toplotnih izolatorjev  
 izvaja zunanje in notranje toplotne izolacije  
 zna pravilno uporabiti vrsto izolacije glede na 

vrsto podlage  
 izdeluje zaključne sloje na fasadi 
 

 
 
3.  VSEBINSKI SKLOP: VZDRŽEVANJE IN POSEGI NA OBJEKTIH  
 
Poklicne kompetence::   

• (neguje in) vzdržuje in vgrajuje slikopleskarske izdelke 
 
Informativni cilji  
Dijak: 

Formativni cilji  
Dijak: 

 
 spozna postopke nege in vzdrževanja 

vgrajenih slikopleskarskih izdelkov  
 

 
 izvaja postopke nege in vzdrževanja vgrajenih 

slikopleskarskih  izdelkov 

 
 spozna vrste starih podlag in obnavljanje 

slikopleskarskih del 

 
 obnavlja slikopleskarska dela na različnih 

vrstah starih podlag 
 

 
 spozna odstranjevanje starih premazov  
 spozna pomen stavbna dediščina in njenega 

varovanja 

 
 odstranjuje stare premaze z mehansko, 

termično in/ali kemijsko tehnologijo  
 pojasni pomen kulturne dediščina in njenega 

varovanja  
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 razume pomen tradicionalne gradnje in 
avtohtonih materialov in proizvodov s 
področja svojega poklica  

 se zaveda pomena varovanja stavbne 
dediščine pri posegih na poškodovanih  
objektih  
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