
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 
LESARSKI TEHNIK  

 

KATALOG ZNANJA 
 

1. Ime modula: LES IN LASTNOSTI LESA ( LEL ) 
 
2. Usmerjevalni cilji: 

 
Dijak: 

• razvija sposobnost samostojnega učenja 
• povezuje teoretična in praktična znanja 
• ravna strokovno in poklicno odgovorno 
• razvija ustvarjalno in inovativno mišljenje 
• spoznava gozd in gospodarjenje z njim    
•   spoznava posebnosti lesa, njegove lastnosti in napake 
•  razume vlogo človeka pri varovanju primarnih surovin 
• razvija čut odgovornosti do zdravega okolja 

 
3. Poklicne kompetence: 

 
Dijak: 

• pozna naše drevesne vrste 
• pozna in razume makroskopsko in mikroskopsko zgradbo iglavcev in listavcev 
• vrednoti estetske lastnosti lesa 
• osvoji znanja o fizikalnih lastnostih lesa 
• pozna mehanske lastnosti in njihov vpliv na določeno konstrukcijo 
• pozna napake lesa in dejavnike, ki vplivajo na trajnost lesa 
• določi kvaliteto lesa 
• pozna proizvode žaganega lesa 
• kritično razmišlja o ostankih v lesni industriji 

 
4. Vsebinski sklopi: 
1. Gozd, drevo 
2. Zgradba lesa 
3. Lastnosti lesa 
4. Proizvodi žaganega lesa in varstvo okolja 
 
 
1. Vsebinski sklop: GOZD, DREVO 
 
Operativni cilji: 
 
Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: 
• spozna gozdna rastišča  
• spozna vrste in oblike gozdnih sestojev 
• spozna pomen gozda in  gozdno gojitvene cilje 
• spozna namen in glavne vrste gospodarjenja z 

gozdom 

Dijak: 
• opiše gozd kot skupek žive in nežive 

narave 
• našteje in opiše vrste in oblika gozdnih 

sestojev 
• razlikuje med gospodarskim gozdom in 

pragozdom 
• opiše dobrine, ki jih dobimo iz gozda 
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Informativni cilji Formativni cilji 
• povezuje vzroke umiranja gozdov in posledice 

ogroženosti 
• našteje in opiše naše drevesne vrste 
• našteje poglavitne značilnosti drevesa 
• spozna razliko med drevesom in grmom          

• pozna funkcije gozda 
• poveže vzroke umiranja gozdov s 

posledicami 
• našteje in opiše naše drevesne vrste 
• razloži poglavitne značilnosti drevesa 
• ločiti drevo od grma 

 
 
2. Vsebinski sklop: ZGRADBA LESA 
 
Operativni cilji: 
 
Informativni cilji Formativni cilji 
 Dijak: 
• spozna evolucijo lesnatih rastlin 
• spozna nastanek in funkcijo lesa ter skorje 
• spozna vlogo lesa kot rastlinskega tkiva 
• pojasni variabilnost lesa 
• opredeli les kot nehomogen, porozen, 

anizotropen, higroskopen 
• opredeli tvorna tkiva glede na čas, lego in 

rast 
• spozna priraščanje lesa 
• spozna pojme: letnica, branika, rani les, 

kasni les, beljava, jedrovina 
• spozna znake za makroskopsko 

determinacijo lesa 
• prepozna les naših najbolj uporabnih 

drevesnih vrst 
• spozna nastanek in zgradbo olesenele 

celične stene 
• spozna znake za mikroskopsko 

determinacijo iglavcev in listavcev 
 

 

Dijak: 
• opiše les v smislu specializacije dela med 

tkivi lesnatih rastlin 
• pojasni delitve v kambiju 
• razloži zgradbo skorje in pojasniti njene 

lastnosti 
• pojasni vzroke velike variabilnosti v 

zgradbi in lastnostih lesa 
• opredeli les kot nehomogen, porozen, 

anizotrpopen in higroskopen material 
• opredeli tvorna tkiva glede na čas, lego in 

rast 
• pojasni značilno priraščanje lesnatih 

rastlin 
• opiše pojme: letnica, branika, rani les, 

kasni les beljava, jedrovina 
• opiše znake za makroskopsko 

determinacijo lesa 
• našteje in prepoznava les naših 

najpomembnejših drevesnih vrst 
• razloži pomen celuloze, polioz, lignina, 

ekstaktivne in mineralne snovi 
• razloži pomen in zgradbo pikenj 
• opiše anatomsko zgradbo iglavcev in 

listavcev 
• prepozna anatomske elemente lesa na 

mikroskopski sliki 
• izvede vaje – makroskopsa, 

mikroskopska zgradba lesa 
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3. Vsebinski sklop: LASTNOSTI LESA 
 
Operativni cilji: 
 

Informativni cilji Formativni cilji 

 Dijak: 
• povezuje pojma gostota celične stene in 

gostota lesa 
• spozna vpliv vlažnosti na gostoto lesa 
• spozna pojme higroskopičnost, sorpcija in 

sorpcijska histereza, ravnovesna vlažnost, 
točka nasičenja celičnih sten, napojitvena 
vlažnost 

• spozna krčenje in nabrekanje lesa 
• spozna transport vode v živem in mrtvem 

lesu 
• spozna zvezo med napetostjo in 

deformacijo 
• spozna pojme proporcionalnostno 

območje, trdnost, udarna žilavost, trdota 
• spozna les kot elastičen in viskoelastičen 

material  spoznava dejavnike, ki vplivajo 
na mehanske lastnosti lesa 

• spozna estetske lastnosti lesa 
• spozna pojma obrabljivost lesa in 

cepljivost lesa 
• spozna pojem trajnost lesa 
• povezuje kurilno vrednost lesa z gorenjem 
• spozna škodljivce rastlinskega in 

živalskega izvora 
• spozna biologijo škodljivcev 
• spozna proces biološkega razkroja lesa 
• spozna napake v zgradbi lesa mehanske 

napake, barvne napake, napake zaradi gliv 
in insektov 

 

Dijak: 
• definira gostoto lesa in razloži pomen 

gostote lesa za lastnosti in trajnost lesa 
• izračuna gostoto les, odstotka volumna 

por in vlažnosti 
• pojasni dejavnike, ki vplivajo na 

vlažnost lesa 
• definira higroskopičnost lesa 
• pojasni sorpcijo lesa 
• definira higroskopsko ravnovesje  
• našteje ravnovesne vlažnosti za značilne 

skupine izdelkov 
• pojasni pomen ravnovesne vlažnosti za 

kvalitetno izdelavo lesnih izdelkov 
• definira točko nasičenja celičnih sten 
• razlikuje in pojasniti stopnje vlažnosti 

lesa 
• razloži vzroke za različno krčenje in 

nabrekanje lesa 
• izračuna odstotek krčenja lesa 
• skicira in pojasni spremembe oblik pri 

sušenju sredinske in bočne deske 
• zna našteti lastnosti lesa, ki se 

spremenijo s spreminjanjem vlažnosti 
lesa 

• opiše transport proste  in vezane vode v 
živem in mrtvem lesu 

• opredeli silo, napetost in elastični modul 
• pojasni mejo proporcionalnosti, trdnost, 

udarna žilavost 
• opredeli les kot elastičen in 

viskoelastičen material 
• pojasni vpliv vlažnosti in temperature na 

mehanske lastnosti lesa 
• razloži pomen estetskih lastnosti lesa 
• definira obrabljivost lesa in cepljivost 

lesa in pojasni pomen 
• definira trajnost lesa, pojasni dejavnike 

ter opiše pomen trajnosti lesa 
• definira kurilno vrednost lesa in pojasni 

dejavnike 
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• opiše škodljivce rastlinskega in 
živalskega izvora 

• opiše postopke zaščite lesa vključno z 
ekoliškim vidikom 

• prepozna napake v zgradbi lesa in 
pojasni vpliv na ekonomsko in uporabno 
vrednost 

• razpozna mehanske napake in pojasni 
ukrepe za preprečevanje 

• razloži nastanek obarvanja 
• pojasni ukrepe za preprečevanje napak 

zaradi gliv in insektov in ukrepe za 
njihovo sanacijo 

 
 
4. Vsebinski sklop: PROIZVODI ŽAGANEGA LESA IN VARSTVO OKOLJA 
 
Operativni cilji: 
 

Informativni cilji Formativni cilji 

  Dijak: 
• spozna vrste žagarskih proizvodov in 

ostankov 
• spozna zakonske zahteve glede varstva 

okolja na področju lesarstva 
 

Dijak: 
• razloži in opiše žagarske proizvode po 

standardih 
• našteje vrste in oblike ostankov ter 

navede njihovo uporabnost 
• kritično razmišlja o nevarnih odpadkih v 

lesni industriji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


