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KATALOG ZNANJA 
 

1. Ime modula:  FIKSNA PROTETIKA - FP  
 
2. Usmerjevalni cilji: 
 

• zna vzdrževati zobotehnične pripomočke, delovna orodja, in aparate; 
• prepozna nevarnosti na delovnem mestu in zagotovi varno delovno okolje ob 

upoštevanju predpisov o varstu pri delu in varovanju okolja; 
• zagotavlja kakovost v skladu s strokovnimi zahtevami; 
• razvije zmožnost za racionalno rabo  materiala in časa; 
• razvije zmožnost za kvalitetno delo v laboratoriju;  
• razvije zmožnost za etično ravnanje; 
• razvija odgovornost do dela; 
• vodi administrativne procese v zvezi z organizacijo aktivnosti delovanja in 

dokumentacijo 
• razume in upošteva navodila za uporabo različnih materialov; 
• razvija točnost, natančnost in spretnosti za opravljanje del v zobotehničnem 

laboratoriju; 
• poveže teoretična znanja z izkušnjami pri praktičnem delu; 
• poveže znanja različnih strokovnih področjih; 
• spozna pomen dobrih medosebnih odnosov za učinkovitost pri delu in aktivno 

sodeluje v skupini; 
• razume strokovno literaturo 
• izdela fiksno protetične nadomestke: polna kovinska prevleka, fasetirana prevleka, 

akrilatna prevleka, delna prevleka, mostovne konstrukcije, kovinsko    
porcelanska prevleka 
 
 

3. Poklicne kompetence: 
 

• Izdelava in priprava delovnega modela ter umavčenje v artikultor. 
• Izdelava kronskega sidra. 
• Izdelava mostovne konstrukcije. 
• Izdelava kovinsko porcelanske prevleke. 

 
Izdelava in priprava delovnega modela ter umavčenje v artikultor. 
 
Operativni cilji: 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: Dijak: 
 
- definira pojem preparacije kronskega 

sidra in loči tangencialno in različne 
oblike stopničaste preparacije 

- razume odtiskovanje delovnega področja 
in antagonistov 

- opiše registracijo medčeljustnega odnosa 

 
- precizno izlije deljivi delovni model in pri 

tem ustrezno vrsto mavca 
- izlije antagoniste 
- pripravi individualni delovni model glede 

na vrsto preparacije zoba nosilca se 
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- opiše artikulator in pozna različne vrste 
artikulatorjev pozna splošen pojem 
protetike 

- razloži pomen Bonwillovega trikotnika in 
obrazni lok 

- opiše stomatognati sistem 
- pozna pojem okluzije in artikulacije 

zaveda pomena in zna izdelati tesno 
gingivalno zaporo 

- delovni model in antagoniste sestavi s 
pomočjo registrata 

-  delovne modele umavči v artikulator 
 

 
 
 
Izdelava kronskega sidra. 
 
Operativni cilji: 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: Dijak: 
- razume retencijsko in lastno trdnost 

kronskega sidra 
- definira različna kronska sidra 
-   definira pojem preparacije kronskega 

sidra in loči tangencialno in različne 
oblike stopničaste preparacije 

- opiše pomen morfoloških značilnosti 
zoba 

- razloži pomen tesne gingivalne zapore 
- pojasni delovanje žvečnih sil na zobe in 

na različna kronska sidra 
- pojasni pojem abrazije 
- opiše polno kovinsko prevleko 
- opiše fasetirano prevleko 
- opiše akrilatno prevleko 
- opiše delne prevleke 
- opiše nazidek 

- izdela različna kronska sidra 
- se zaveda pomena in zna izdelati tesno 

gingivalno zaporo 
- pri oblikovanju različnih kronskih sider 

upošteva morfološke značilnosti 
- pri oblikovanju upošteva okluzijo in 

artikulacijo 
- pri izdelavi kronskega sidra upošteva 

mehansko retencijo 
- pravilno izdela livni sistem 
- izbere pravo vložno maso glede na vrsto 

dentalne zlitine 
- izvede pravilen postopek predgretja in 

žarjenja kivete 
- ulije dentalno zlitino 
- izbere in uporabi ustrezna obdelovalna in 

polirna sredstva 
- oblikuje estetsko faseto in akrilatno 

prevleko iz kompozita 
 

 
 
 
Izdelava mostovne konstrukcije. 
 
Operativni cilji: 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: Dijak: 
- pojasni spremembe, ki nastanejo ob delni 

izgubi zob 
- razlikuje načrtovanje mostovnih 

konstrukcij v zgornjem in spodnjem 
zobnem loku 

- izdela različne mostovne konstrukcije 
glede na področje 

- se zaveda pomena in zna izdelati tesno 
gingivalno zaporo 
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- razlikuje načrtovanje mostovnih 
konstrukcij v interkanimem področju 

- opiše različne oblike členov glede na 
mesto v zobnem loku 

- pojasni delovanje žvečnih sil na zobe in 
na mostovne konstrukcije 

- pojasni pojem abrazije 
 

- pri oblikovanju različnih členov upošteva 
mesto v zobnem loku 

- pri oblikovanju upošteva okluzijo in 
artikulacijo 

- pri izdelavi členov upošteva mehansko 
retencijo 

- pravilno izdela livni sistem 
- izbere pravo vložno maso glede na vrsto 

dentalne zlitine 
- izvede pravilen postopek predgretja in 

žarjenja kivete 
- ulije dentalno zlitino 
- izbere in uporabi ustrezna obdelovalna in 

polirna sredstva 
- oblikuje estetsko fasete iz kompozita 

 
 
 
Izdelava kovinske porcelanske prevleke. 
 
Operativni cilji: 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: Dijak: 
- pojasni optične lastnosti barve naravnih 

zob 
- razloži pomen estetike in fizionomije 

obraza 
- opiše kovinsko porcelansko prevleko 
- razloži pomen kovinsko-porcelanske 

vezi 
 

- se zaveda pomena in zna izdelati tesno 
gingivalno zaporo  

- izdela notranje ogrodje za podporo 
porcelanskega  plašča 

- pri oblikovanju notranjega ogrodja 
upošteva okluzijo in artikulacijo 

- pravilno izdela livni sistem 
- izbere pravo vložno maso glede na vrsto 

dentalne zlitine 
- izvede pravilen postopek predgretja in 

žarjenja kivete 
- ulije dentalno zlitino 
- izbere in uporabi ustrezna obdelovalna 

sredstva 
- pri oblikovanju porcelanskega plašča 

upošteva okluzijo in artikulacijo 
- izdela porcelanski plašč  

 
 

 
 
 


