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KATALOG ZNANJA 

 

 

1. Ime modula: HLADNO STEKLO 

 

 

 

2. Usmerjevalni cilji:  

 

Dijak:  

• poskrbi za osebno zaščito in zaščito delovnega mesta, 

• pozna značilnosti hladnega stekla in tehnike njegove obdelave,  

• zna pripraviti stroje in orodja ter pripomočke glede na delovni postopek, ki ga bo 

izvajal,  

• razvija svoje ročne spretnosti in občutek za kakovostno obdelavo,  

• razvija svoje komunikacijske in socialne spretnosti, zmore delati v timu,  

• razvija svojo zmožnost reševanja problemov in iskanja inovativnih rešitev,  

• vodi delavniški dnevnik in nariše tehnično dokumentacijo. 

 

 

3. Poklicne kompetence:  

1. Brušenje srednje zahtevnih prvin na lažje in enostavne steklene oblike skladno s 

tehnično dokumentacijo in vzorcem izdelka.  

2. Slikanje srednje zahtevnih elementov na enostavne steklene oblike. 

3. Obdelava ravnega stekla z osnovnimi postopki. 

 

 

4. Operativni cilji:  

 

1. Brušenje srednje zahtevnih prvin na lažje in enostavne steklene oblike skladno s 

tehnično dokumentacijo in vzorcem izdelka. 

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

      Dijak:  

• pozna ukrepe prve pomoči ob 

urezninah in drugih poškodbah,  

• razume, do katerih poškodb lahko 

pride zaradi napačne uporabe delovnih 

sredstev,  

• razume osnove vzdrževanja stroja, 

• pozna napake brušenja, 

• razloži kemijske in fizikalne lastnosti 

trdnih snovi (kristalov) in njihovo 

uporabo v steklarstvu, 

• razume pojem trdote in spozna nekatere 

metode merjenja trdote,  

• opiše kroženje in navede nekaj 

primerov kroženja iz vsakdanjega 

življenja, 

      Dijak: 

• nariše tehnično risbo izbranega izdelka 

po pravilih tehničnega risanja, 

• načrtuje brušenje prvin po fazah, 

• pripravi si ustrezna orodja, ki jih 

potrebuje pri brušenju, 

• pripravi podlago za varno odložitev 

stekla,  

• pripravi in izbere brusilne plošče z 

ustreznim profilom, 

• pripravi brusilni stroj in vpne 

diamantno ploščo ter ustrezno nastavi 

hlajenje plošče, 

• označi izdelek v skladu s tehnično 

dokumentacijo in vzorcem,  

• preriše skico in jo prenese na izdelek, 



SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 

TEHNIK STEKLARSTVA 2020 

2 

 

• razume, da med brušenjem ob vrteči se 

brusni plošči odletavajo obruski v 

smeri tangente (v smeri obodne 

hitrosti), 

• definira frekvenco, obhodni čas in 

obodno ter kotno hitrost pri 

enakomernem kroženju ter zapiše zveze 

med njimi, hkrati zna iz dane količine 

izračunati ostale, 

• zapiše radialni pospešek in pojasni 

njegov pomen ter ga zna izračunati za 

dano enakomerno kroženje, 

• pojasni, da je enakomerno kroženje 

pospešeno gibanje, ker se spreminja 

smer obodne hitrosti, 

• razume pomen in vpliv obodne hitrosti 

brusne plošče na brušenje. 

 

 

 

• izbere brusilni stroj ter pripomočke 

glede na prvino,  

• brusi tako, da sestavlja srednje 

zahtevne elemente, npr.  

o kroglice v sestavi rožice,  

o vijugaste črte pod brusom in nad 

njim,  

o zrna v sestavi klasa,  

o liste,  

o plitve in globoke zareze,  

o plitve karo mreže,  

o zvezde na 16 na dno,  

• karira (matira) zaključke, 

• delno obvlada površinsko čiščenje 

izdelka z brusnimi trakovi,  

• brusi izdelek po potrjenem vzorcu in 

tehnični dokumentaciji, 

• uporablja varovalna sredstva in opremo 

v skladu s predpisi o varnosti in 

zdravju pri delu, varovanju okolja in 

požarni varnosti, 

• upošteva navodila in standarde za 

varno delo, 

• ločeno zbira, razvršča in primerno 

odstrani odpadni material, 

• napiše delovno poročilo. 

 

 

 

2. Slikanje srednje zahtevnih elementov na enostavne steklene oblike. 

 

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

      Dijak:  

• razvija sposobnost izbire ustrezne  

tehnike slikanja izmed tehnik slikanja s 

pokrivnimi barvami, transparentnimi 

barvami, kristalnimi ledi, mat in 

organskimi barvami glede na 

značilnosti in namembnost 

nastajajočega izdelka,  

• razlikuje pojme barva, barvilna snov, 

barvilo in pigment, 

• razume, da je pisana podoba sveta 

posledica fizikalnih in kemijskih barv, 

      Dijak:  

• načrtuje slikanje prvin po fazah, 

• pripravi si ustrezna orodja in 

pripomočke, ki jih potrebuje pri 

slikanju, 

• slika posamezne srednje zahtevne 

elemente, kot so linije, vodoravne črte, 

barvne ploskve, ovalne poteze, s 

pokrivnimi emajli in z namenskimi 

čopiči,  

• slika motive iz srednje zahtevnih prvin 

in pri tem upošteva barvna razmerja 

glede na učinek barve po termični 

obdelavi, 
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• pozna kemijsko sestavo barv, 

• pojasni razliko med fizikalnimi in 

kemijskimi barvami, 

• razloži kemijske in fizikalne lastnosti 

plemenitih kovin ter njihovo uporabo v 

steklarstvu, 

• pozna vrste in lastnosti nekaterih kovin 

in zlitin ter razume njihovo uporabo v 

steklarstvu, 

• se zaveda pomembnosti povezanosti 

stekla z drugimi materiali (les, 

kamnine). 

 

• slika motiv po načrtu: izbere ustrezne 

čopiče ter motiv preslika v povečani ali 

pomanjšani velikosti, 

• motiv in velikost motiva prilagodi obliki 

izdelka, 

• slikane izdelke zlaga v ustrezno peč, 

• nastavi ustrezni temperaturni režim 

glede na tehniko slikanja ter vklopi peč, 

• po termični obdelavi preveri in analizira 

kakovost slikanega izdelka,    

• uporablja varovalna sredstva in opremo 

v skladu s predpisi o varnosti in zdravju 

pri delu, varovanju okolja in požarni 

varnosti, 

• upošteva navodila in standarde za varno 

delo, 

• naredi zapis in poda mnenje oz. napiše 

delovno poročilo. 

 

 

3. Obdelava ravnega stekla z osnovnimi postopki. 

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

      Dijak:  

• razume nekatere preproste primere 

postopkov avtomatske proizvodnje in 

obdelave ravnega stekla, kot so 

izdelava polnil za vrata in okna, 

lepljenje stekla, nanašanje raznih 

premazov za zaščito stekel pred vplivi 

iz okolja, izdelava izolacijskih stekel, 

• razume postopek kaljenja stekla, 

• razume postopek avtomatskega 

brušenja ravnega stekla, 

• razume pomen pojmov »tlak sile« in  

»natezna napetost«, 

• definira elastični modul in v računskih 

nalogah uporabi Hookov zakon. 

 

 

      Dijak:  

• reže večje kose stekla, kot so kvadrati 

do 500 mm, pravokotne oblike do 1000 

mm in do debeline 6 mm in pri tem 

uporablja dolgo kotno ravnilo, 

• uporablja krožno rezilo in reže kroge 

premera do 600 mm in do debeline 6 

mm, 

• uporablja rezilo za rezanje ovalov in 

reže ovale do 500 mm in do debeline 6 

mm, 

• reže ogledala pet-, šest- in osemkotne 

oblike do premera 500 mm, 

• posnema robove različnim večjim 

oblikam na tračnem brusilnem stroju, 

• brusi fazete, 

• pripravi stroj za izdelavo izvrtin, 

• vrta izvrtine premera od 3 mm do 700 

mm, 

• vrta izvrtine po načrtu, 

• z brušenjem pod kotom obdeluje 

robove na kvadratnih, pravokotnih, 

okroglih in ovalnih oblikah do 600 

mm, 

• mehansko polira robove in preveri 

kvaliteto poliranja, 
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• pripravi žago za ročno žaganje stekla, 

• žaga manjše nepravilne oblike debeline 

do 3 mm, 

• seznani se z rezanjem stekla z vodnim 

curkom, 

• lomi steklo z lomilnimi kleščami, 

• ščipa steklo s kleščami za ščipanje, 

• prebere načrt (tehnično risbo), izbere 

ustrezno steklo, pripravi orodja ter 

pripomočke in razreže steklo po načrtu, 

• uporablja varovalna sredstva in opremo 

v skladu s predpisi o varnosti in 

zdravju pri delu, varovanju okolja in 

požarni varnosti, 

• upošteva navodila in standarde za 

varno delo, 

• naredi zapis in poda mnenje oz. napiše 

delovno poročilo. 

 

 

 


