
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 
TEHNIK STEKLARSTVA  
 

    KATALOG ZNANJA 
 
1. Ime modula: DEKORIRANJE STEKLA 
 
2. Usmerjevalni cilji:  
 
Dijak bo zmožen 

• risati vzorce iz različnih enostavnih in sestavljenih elementov ter jih prilagajati obliki 
in velikosti izdelka, 

• pripraviti tehnično dokumentacijo za brušenje in slikanje, 
• brusiti vzorce na votlo in ravno steklo, 
• slikati zahtevnejše motive na votlo in ravno steklo, 
• izvesti postopek peskanja od priprave stroja, orodij in pripomočkov do samega 

peskanja, 
• dekorirati izdelke z uporabo različnih tehnik ob upoštevanju likovnih zakonitosti. 
 

3. Vsebinski sklopi:  
o Brušenje stekla 
o Slikanje na steklu 
o Kombiniranje tehnik dekoriranja stekla 

 
 

1. Vsebinski sklop: BRUŠENJE STEKLA 
 
Poklicne kompetence:  
 

o Pozna postopke dekoriranja stekla z brušenjem od priprave osnutka, tehnične 
dokumentacije, strojev, orodij do končnega izdelka. 

o Pozna postopke dekoriranja stekla s pomočjo peskanja od priprave osnutka, tehnične 
dokumentacije orodij in pripomočkov do končnega izdelka. 

o Načrtuje in izdela steklarski izdelek ali kolekcijo v izbrani tehniki. 
 
 
 Pozna postopek dekoriranja stekla z brušenjem 
 
Operativni cilji:  
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INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Dijak 
• pozna postopke izdelave osnutkov za brušenje 

različnih vzorcev na različne oblike in 
velikosti steklenih izdelkov, 

• pozna postopek prilagajanja vzorcev obliki in 
velikosti izdelkov, 

• zna pravilno označiti izdelek, 
• zna pripraviti brusilni stroj za brušenje in 

izbrati primerno brusno ploščo za brušenje 
posamezne prvine, 

• pozna postopek brušenja posameznih 
elementov v celoto. 

Dijak 
• riše osnutke vzorcev za brušenje na različne 

oblike in velikosti steklenih izdelkov, 
• pripravlja tehnično dokumentacijo za brušenje 

na različne oblike in velikosti izdelkov, 
• prilagaja vzorce različnim oblikam in 

velikostim izdelkov, 
• označuje izdelke, 
• pripravlja brusilne stroje, izbira ustrezne 

brusne plošče in ostala orodja za brušenje 
različnih elementov in vzorcev, 

• brusi različne vzorce na različne oblike in 
velikosti stekla, 

• vodi ustrezno dokumentacijo. 
 

 
Pozna postopke dekoriranja stekla s pomočjo peskanja od priprave osnutka, tehnične 
dokumentacije, orodja in pripomočkov do končnega izdelka 
 
Operativni cilji:  
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak 
• pozna postopek izdelave šablone ali folije za 

peskanje, 
• pozna postopek priprave stroja in orodij za 

peskanje, 
• pozna različna abrazivna sredstva  in njihov 

vpliv na postopek peskanja, 
• pozna postopek eno- in večglobinskega 

peskanja, 
• pozna načine vzdrževanja strojev in ostalih 

orodij ter pripomočkov za peskanje, 
• pozna zaščitna sredstva, ki se uporabljajo pri 

peskanju. 

Dijak 
• izdela šablono za peskanje ali izreže vzorec v 

folijo za peskanje, 
• pripravi stroj za peskanje in izbere primerno 

abrazivno sredstvo, 
• peska v eni ali več globinah z uporabo 

različnih abrazivnih sredstev, 
• skrbi za čistočo strojev za peskanje in ostalih 

orodij ter pripomočkov ter opravlja osnovna 
vzdrževalna dela, 

• pri delu uporablja zaščitna sredstva, ki so 
predpisana za posamezno opravilo, 

• vodi ustrezno dokumentacijo.  
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Načrtuje steklarski izdelek ali kolekcijo v izbrani tehniki 
 
Operativni cilji:  
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak 
• pozna postopke stilizacije, abstrahiranja, 

repeticije in preslikav, 
• pozna postopke izdelave vzorca, 
• razume odnos med pozitivnim in negativnim 

prostorom, 
• pozna zakonitosti osnovnih likovnih elementov 

(pika, črta, linija, ploskev ...), 
• pridobiva čut za estetiko, oblikovno, barvno in 

prostorsko harmonijo ob brušenem in peskanem 
steklenem izdelku, 

• razvija prostorsko predstavljivost in domišljijo,  
• se zaveda pomena usklajenosti forme, funkcije in 

strukture,  
• razume oblikovne razsežnosti likovnih elementov, 

kot so točka, črta, ploskev in prostor.  

Dijak 
• izdela skice – študije steklarskega izdelka 

za brušenje in peskanje stekla na podlagi 
lastne zamisli z upoštevanjem 
likovnoestetskih zakonitosti in v sladu z 
novimi trendi oblikovanja steklarskih 
izdelkov, 

• izdela vzorec oz. ornament z 
upoštevanjem smiselne rabe negativnega 
in pozitivnega prostora, 

• izdela abstraktno kompozicijo iz ploskev 
in linij, z namenom kasnejše uporabe 
motiva pri dekoraciji steklenega izdelka, 

• nariše kompozicijo - skico z uporabo črt in 
pik za izbrano steklarsko tehniko, 

• postopke izdelave lastnega izdelka 
dokumentira in predstavi v obliki 
portfolia. 

  
 
 
2. Vsebinski sklop: SLIKANJE NA STEKLO 
 
Poklicne kompetence:  
 

o Pozna postopke dekoriranja stekla s slikanjem od priprave osnutka, tehnične 
dokumentacije, strojev, orodij do končnega izdelka. 

o Pozna postopke dekoriranja stekla s pomočjo tiskanja ali lepljenja od priprave 
osnutka, tehnične dokumentacije orodij in pripomočkov do končnega izdelka. 

o Načrtuje in izdela steklarski izdelek ali kolekcijo v izbrani tehniki. 
 
 
Pozna postopke dekoriranja stekla s slikanjem od priprave do izdelka 
 
Operativni cilji:  
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INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
 Dijak 
• razume pomen in namen dekoriranja stekla s 

slikanjem, 
• spozna preostale možne tehnike dekoriranja, 
• pozna slikanje zahtevnih elementov z 

upoštevanjem likovnih pravil, 
• zna slikati na steklo s šablono, 
• razvija spretnost za pisanje na steklo, 
• povezuje slikanje s pisanjem na steklu, 
• zna postavljati slikarske elemente v urejeno 

kompozicijo, 
• razvija spretnost povezovanja tehnik slikanja 

z drugimi tehnikami dekoriranja. 

Dijak 
• riše osnutke, možne za izdelavo izdelka, 
• izriše, izreže ter pripravi šablono z motivom za 

slikanje, 
• slika z barvami različnih granulacij (kristalni 

led, listri, zlato …), 
• slika zahtevnejše motive v različnih tehnikah 

slikanja,  
• motive prilagaja različnim steklenim oblikam, 
• rokuje s peresom, čopičem za pisanje in pozna 

pisanje na steklo, 
• slikane izdelke pripravi za termično obdelavo, 
• analizira učinke barv po termični obdelavi, 
• vodi ustrezno dokumentacijo. 

 
Pozna postopke dekoriranja stekla s pomočjo tiskanja ali lepljenja od priprave osnutka, 
tehnične dokumentacije, orodja in pripomočkov do končnega izdelka 
 
Operativni cilji:  
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak 
• zna dekorirati steklo z odlepno sliko, 
• pozna tiskanje direktno na steklo, 
• pozna izdelavo odlepnih slik, 
• pozna dekoracijo stekla z brizganjem barve. 

Dijak 
• nalepi odlepno sliko na steklo po določenem 

postopku, 
• ročno izdela odlepno sliko, 
• izdela izdelek z ročnim pršenjem barve, 
• izdela izdelek z odstranjevanjem – 

praskanjem – barve, 
• pri delu uporablja zaščitna sredstva, ki so 

predpisana za posamezno opravilo, 
• vodi ustrezno dokumentacijo. 

 
Načrtuje steklarski izdelek ali kolekcijo v izbrani tehniki 
 
Operativni cilji:  
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INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak 
• pozna barvni nauk, 
• pozna postopke stilizacije, abstrahiranja, 

repeticije in preslikav, 
• pozna postopke izdelave vzorca, 
• razume odnos med pozitivnim in negativnim 

prostorom, 
• pozna zakonitosti osnovnih likovnih elementov 

(pika, črta, linija, ploskev...), 
• pridobiva čut za estetiko, oblikovno, barvno in 

prostorsko harmonijo ob poslikanem steklenem 
izdelku,  

• razvija prostorsko predstavljivost in domišljijo,  
• se zaveda pomena usklajenosti forme, funkcije in 

strukture,  
• razume zakonitosti barv in oblikovne razsežnosti 

likovnih elementov, kot so točka, črta, ploskev in 
prostor.  

Dijak 
• izdela skice – študije steklarskega izdelka 

za dekoriranje stekla v izbrani tehniki na 
podlagi lastne zamisli, z upoštevanjem 
likovnoestetskih zakonitosti in v sladu z 
novimi trendi oblikovanja steklarskih 
izdelkov, 

• izdela vzorec oz. ornament z 
upoštevanjem smiselne rabe negativnega 
in pozitivnega prostora, 

• izdela abstraktno kompozicijo iz ploskev 
in linij z namenom kasnejše uporabe 
motiva pri dekoraciji steklenega izdelk, 

• postopke izdelave lastnega izdelka 
dokumentira in predstavi v obliki 
portfolia. 

  

 
 
3. Vsebinski sklop: KOMBINIRANJE TEHNIK DEKORIRANJA STEKLA 
 
 
Poklicne kompetence:  
 

o Pozna postopke dekoriranja stekla v različnih tehnikah z upoštevanjem osnovnih 
zakonitosti likovnega izražanja od priprave osnutka, tehnične dokumentacije, strojev, 
orodij do končnega izdelka. 

o Načrtuje in izdela steklarski izdelek ali kolekcijo s kombinacijo različnih tehnik 
dekoriranja. 

 
Pozna postopke dekoriranja stekla v različnih tehnikah z upoštevanjem osnovnih 
zakonitosti likovnega izražanja 
 
Operativni cilji:  
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CIJI 
Dijak 
• pozna postopek izdelave vzorca za 

dekoriranje stekla v kombinaciji različnih 
tehnik, 

• pozna orodja in pripomočke za dekoriranje, 
• pozna vrstni red uporabe tehnik dekoriranja, 
• pozna zaščitna sredstva, ki so predpisana za 

posamezno fazo dela. 

Dijak 
• nariše vzorec in ga opremi z vso potrebno 

tehnično dokumentacijo, 
• pripravi delovno mesto in orodja ter 

pripomočke za delo, 
• v pravilnem vrstnem redu izvaja posamezne 

operacije, 
• pri delu uporablja zaščitna sredstva, ki so 

predpisana, 
• vodi ustrezno dokumentacijo. 
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Načrtuje steklarski izdelek ali kolekcijo s kombinacijo tehnik za dekoriranje stekla 
 
Operativni cilji:  
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak 
• pozna postopke stilizacije, abstrahiranja, 

repeticije in preslikav, 
• pozna postopke izdelave vzorca, 
• razume odnos med pozitivnim in negativnim 

prostorom, 
• pozna zakonitosti osnovnih likovnih elementov 

(pika, črta, linija, ploskev...), 
• pridobiva čut za estetiko, oblikovno, barvno in 

prostorsko harmonijo pri steklenem izdelku,  
• razvija prostorsko predstavljivost in domišljijo,  
• se zaveda pomena usklajenosti forme, funkcije in 

strukture,  
• razume zakonitosti barv in oblikovne razsežnosti 

likovnih elementov, kot so točka, črta, ploskev in 
prostor.  

Dijak 
• izdela skice – študije steklarskega izdelka 

za vse steklarske tehnike dekoriranja 
stekla - na podlagi lastne zamisli, z 
upoštevanjem likovnoestetskih zakonitosti 
in v sladu z novimi trendi oblikovanja 
steklarskih izdelkov, 

• izdela vzorec oz. ornament z 
upoštevanjem smiselne rabe negativnega 
in pozitivnega prostora, 

• izdela abstraktno kompozicijo iz ploskev 
in linij z namenom kasnejše uporabe 
motiva pri dekoraciji steklenega izdelka, 

• nariše kompozicijo - skico z uporabo črt in 
pike za izbrano steklarsko tehniko, 

•  na podlagi enega izdelka nariše skico 
celotne kolekcije, 

• postopke izdelave lastnega izdelka 
dokumentira in predstavi v obliki 
portfolia. 
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