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1. PODATKI O IZVAJALCIH IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA 

V naslednjih preglednicah so zbrani podatki o vseh izvajalcih izobraževalnega programa, ki so pomembni za načrtovanje, organizacijo, koordinacijo in 

izvedbo izobraževalnega programa v šoli in pri delodajalcih.  

Za pripravo, koordinacijo in izpeljavo izvedbenega kurikula izobraževalnega programa je zadolžena delovna skupina, ki jo je določil ravnatelj šole in jo 

sestavljajo razrednik, učitelj stroke in organizator praktičnega izobraževanja. 

 

A. Zaletel Razrednik, učitelj splošnoizobraževalnega predmeta 

G. Bajc Učitelj stroke 

S. Kovač Učitelj stroke in organizator praktičnega izobraževanja 

 

1.1 UČITELJI, KI IZVAJAJO PROGRAMSKE ENOTE 

Navedeni so učitelji, ki poučujejo v posameznih programskih enotah, določene pa so tudi obveznosti posameznikov, ki so povezani z izvedbo 

izobraževalnega programa. 

 
Preglednica 1.1: Seznam učiteljev, ki izvajajo programske enote 

Oznaka Splošnoizobraževalni predmet/strokovni 
modul/modul odprtega kurikula 

Učitelj Opombe (izvajanje posameznih vsebinskih sklopov, druge 
zadolžitve) 

P1 Slovenščina N. Jurkovič  

P2 Matematika A. Zaletel  

P3 Tuji jezik N. Miklavčič Samo do 31. 8. 2018 

P4 Umetnost M. Žagar  

P5 Naravoslovje M. Kocjančič C. Tratnik Žitnik, operativni cilji iz sklopa Delovanje 
človeškega telesa in ohranjanje zdravja 

P6 Družboslovje S. Pucihar  

P7 Športna vzgoja R. Škoberne  

M1 Osnove lesarstva G. Bajc Organizacija tečaja varovanja zdravja pri delu 

PRA   

M2 Obdelava lesa G. Bajc  

PRA S. Kovač  
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M3 Obdelava lesnih plošč G. Bajc  

PRA S. Kovač  

M4 Stavbno pohištvo V. Smrekar Izvedba interesnih dejavnosti, povezanih s strokovnim 
delom izobraževalnega programa 

PRA M. Suhadolc  

M5 Bivalno pohištvo V. Smrekar  

PRA M. Suhadolc  

M6 Snovanje izdelka V. Smrekar  

PRA M. Suhadolc  

M-OK1 Konstruiranje v lesarstvu M. Kramberger  

PRA   

M-OK2 Preoblikovanje lesa z odrezovanjem S. Kovač  

PRA   

M-OK3 Računalniško konstruiranje v lesarstvu M. Kramberger  

PRA   

M-OK4 Konstruiranje pohištva M. Kramberger  

PRA   

M-OK5 Lepila in lesne plošče G. Bajc 
S. Kovač 

 

PRA 

M-OK6 Notranje pohištvo in kakovost M. Kramberger  

PRA   

M-OK7 Površinska obdelava lesa G. Bajc 
S. Kovač 

 

PRA 

M-OKv Specifična poklicna znanja G. Bajc V sodelovanju z mentorji pri delodajalcih 

PRA   
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1.2 PODATKI O DELODAJALCIH  

V oddelku L1D se izvaja kombinirana oblika izobraževanja (vajenci in dijaki), zato sta v nadaljevanju navedeni dve preglednici delodajalcev.  

V preglednici 1.2.1 so zapisani delodajalci, ki imajo z vajenci sklenjeno pogodbo o vajeništvu, v preglednici 1.2.2 pa delodajalci, s katerimi ima šola sklenjeno 

kolektivno pogodbo za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom za dijake. 

 

Preglednica 1.2.1: Podatki o delodajalcih za vajeniško obliko izobraževanja 

Pristojna 
zbornica 

Delodajalec Mentor Telefon Naslov e-pošte Vajenec 

GZS Les d. o. o. Pavle xxx 070 366 xxx pavle.xxx@ xxx.xx Bxxx Mxxx BM 
Hxxx Lxxx HL 

GZS Miza d. d. xxx Koritnik 
xxx Kopitar 

051 568 xxx 
041 696 xxx 

xxx.koritnik@ xxx.xx 
xxx.kopitar@ xxx.xx 

Cxxx Pxxx CP 
Dxxx Bxxx DB 
Sxxx Dxxx SD 

OZS Omara d. o. o. Franci xxx 031 785 xxx franci. xxx @ xxx.xx Sxxx Txxx ST 

OZS Les d. o. o. xxx Knez 041 554 xxx xxx.knez@ xxx.xx Pxxx Rxxx PR 

OZS Polica d. o. o. xxx Petelin 031 201 xxx xxx.petelin@ xxx.xx Cxxx Mxxx CM 
Dxxx Pxxx DP 

OZS Stol s. p. xxx Debevc 041 221 xxx xxx.debevc@ xxx.xx Oxxx Ixxx OI 

GZS Notranja oprema d. d. Franci xxx 051 987 xxx franci.xxx@ xxx.xx Mxxx Txxx MT 
Sxxx Rxxx SR 
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Preglednica 1.2.2: Podatki o delodajalcih za šolsko obliko izobraževanja 

Pristojna 
zbornica 

Delodajalec Kontaktna oseba Telefon Naslov e-pošte Št. ver. 
mest  

Opombe 

GZS Notranja oprema d. d. xxx Miklič 051 529 xxx xxx.miklic@xxx.xx 12  

GZS Klop d. o. o. xxx Mačkovšek 031 060 xxx 
041 696 xxx 

xxx.mackovsek@xxx.xx 
xxx.kopitar@xxx.xx 

6  

OZS Stol s. p. Franci xxx 031 785 xxx xxx.ilc@xxx.xx 2  

OZS Miza s. p. Milan xxx 041 554 xxx xxx.knez@xxx.xx 2  

OZS Polica d. o. o. xxx Čeferin 041 360 xxx xxx.ceferin@xxx.xx 3  

OZS Stopnice s. p. xxx Debevc 041 221 xxx xxx.debevc@xxx.xx 1 Učno mesto 
zasedeno do 
junija 2019 

GZS Mizarska dela d. d. Alenka xxx 031 777 xxx xxx.kuhar@xxx.xx 1  

OZS Svet lesa d. o. o. xxx Močnik 041 682 xxx xxx.mocnik@xxx.xx 1  

OZS Mizar s. p. Primož xxx 031 256 xxx xxx.mlinar@xxx.xx 3  
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2. ODPRTI KURIKUL 

Izobraževalni program Mizar na nacionalni ravni vsebuje 582 ur odprtega kurikula. Z izvedbenim predmetnikom je šola določila število ur odprtega kurikula.  

V šolski obliki izobraževanja se odprti kurikul (M-OKš) v celoti (585 ur) izvede v šoli.  

V vajeniški obliki se del odprtega kurikula (93 ur) izvede v šoli, ostalo pa pri delodajalcih. 

 
Preglednica 2.1: Struktura odprtega kurikula 

Oznaka Modul odprtega kurikula Število ur 
(t + p) 

Število 
KT 

Znanja izvajalcev  Specifični materialni pogoji za 
izvedbo 

M-OK1 Konstruiranje v lesarstvu                                            112 
(112 + 0) 

5 Višješolsko izobraževanje s področja 
lesarstva z znanji s področja konstruiranja 
pohištva 

Računalniki z grafično programsko 
opremo za konstruiranje 

M-OK2 Preoblikovanje lesa z 
odrezovanjem 

56 
(28 + 28) 

2 Višješolsko ali srednješolsko izobraževanje s 
področja lesarstva z znanji s področja 
obdelave lesa 

 

M-OK3 Računalniško konstruiranje v 
lesarstvu 

93 
(25 + 68) 

4 Višješolsko izobraževanje s področja 
lesarstva z znanji s področja konstruiranja 
pohištva 

Računalniki z grafično programsko 
opremo za konstruiranje 

M-OK4 Konstruiranje pohištva 112 
(56 + 56) 

5 Višješolsko izobraževanje s področja 
lesarstva z znanji s področja konstruiranja 
pohištva 

Računalniki z grafično programsko 
opremo za konstruiranje 

M-OK5 Lepila in lesne plošče 70 
(28 + 42) 

3 Visokošolsko izobraževanje s področja 
lesarstva  
Višješolsko ali srednješolsko izobraževanje s 
področja lesarstva z znanji s področja 
lepljenja lesa 

 

M-OK6 Notranje pohištvo in kakovost 65 
(26 + 39) 

3 Višješolsko ali srednješolsko izobraževanje s 
področja lesarstva z znanji s področja 
izdelave notranjega pohištva 

 

M-OK7 Površinska obdelava lesa 78 
(26 + 52) 

3 Visokošolsko izobraževanje s področja 
lesarstva  
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Oznaka Modul odprtega kurikula Število ur 
(t + p) 

Število 
KT 

Znanja izvajalcev  Specifični materialni pogoji za 
izvedbo 

Višješolsko ali srednješolsko izobraževanje s 
področja lesarstva z znanji s področja 
površinske obdelave lesa 

M-OKš skupaj 585 25   

M-OK3 Računalniško konstruiranje v 
lesarstvu 

93 4   

M-OKv Specialna poklicna znanja 468 21   

M-OKv skupaj 561 25   

 

Katalogi znanja za module odprtega kurikula in učne priprave izvajalcev so zbrani v prilogi.  
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3. IZVEDBENI PREDMETNIK 

Predmetnik prikazuje razpored programskih enot po letnikih, tedensko in letno razporeditev ur ter obseg prakse znotraj programskih enot. 

 
Preglednica 3.1: Predmetnik Mizar (SPI) – kombinirana oblika v/š 

Oznaka Programske enote 

1. letnik 2. letnik 3. letnik 

Skupno 

število ur 

Skupno število 

ur 

izobraževalnega 

programa 

Število ur na Število ur na Število ur na 

teden leto teden leto teden leto 

       

 A – Splošnoizobraževalni predmeti      

P1 – obv Slovenščina 4,5 94,5 4 68 3,5 49 211,5 213 

P2 – obv Matematika 4,5 94,5 4 68 3,5 49 211,5 213 

P3 – obv Tuji jezik 3 63 3 51 3,5 49 163 164 

P4 – obv Umetnost 1,5 31,5 - - - - 31,5 33 

P5 – obv Naravoslovje 3 63 4 68 - - 131 132 

P6 – obv Družboslovje 3 63 4 68 - - 131 132 

P7 - obv Športna vzgoja 3 63 3 51 3,5 49 163 164 

 Splošnoizobraževalni predmeti skupaj 22,5 472,5 22 374 14 196 1042,5 1051 
       

 B – Strokovni moduli      

M1 – 

obv 

Osnove lesarstva                            4 84 - - - - 
126 125 

PRA 2 42 - - - - 

M2 – 

obv 

Obdelava lesa                                  4 84 - - - - 
115,5/252 248 

PRA 1,5/6 31,5/168 - - - - 

M3 – 

obv 

Obdelava lesnih plošč                    - - 3 51 - - 
68/163 178 

PRA - - 1/4 17/112 - - 

M4 – 

obv 

Stavbno pohištvo                            - - 3 51 - - 
76,5/177 178 

PRA - - 1,5/4,5 25,5/126 - - 
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Oznaka Programske enote 

1. letnik 2. letnik 3. letnik 

Skupno 

število ur 

Skupno število 

ur 

izobraževalnega 

programa 

Število ur na Število ur na Število ur na 

teden leto teden leto teden leto 

M5 – 

obv 

Bivalno pohištvo                             - - - - 4,5 63 
133/180 180 

PRA - - - - 5/4,5 70/117 

M6 – 

obv 

Snovanje izdelka                             - - - - 4,5 63 
133/167 164 

PRA - - - - 5/4 70/104 

 Strokovni moduli skupaj 11,5/16 241,5/ 

378 

8,5/14,5 144,5/ 

340 

19/17,5 266/ 

347 

652/ 

1065 

1073 

       

 C – Praktično izobraževanje v šoli      

 Praktični pouk 3,5/8 73,5/ 

210 

2,5/8,5 42,5/ 

238 

10/8,5 140/ 

221 

256/ 

669 

827 

       

 Č – Praktično usposabljanje z delom      

 Praktično usposabljanje z delom pri 

delodajalcu 

36/38 576/ 

304 

36/38 720/ 

304 

36/38 720/ 

304 

2016/ 

912 

912 

       

 D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela     

 Druge oblike vzgojno-izobraževalnega 

dela 

 32/64  32/64  32 96/160 160 

       

 E – Odprti del kurikuluma      

M-OK1 

obv 

Konstruiranje v lesarstvu            0/4 0/112 - - - - 0/112  

PRA 0/0 0/0 - - - -   

M-OK2 

obv 

Preoblikovanje lesa z odrezov. 0/1  0/28 - - - - 0/56  

PRA 0/1 0/28 - - - -   

M-OK3 

obv 

Računalniško konstruiranje v lesars. - - 1,5 25,5 - - 93,5  

PRA - - 4 (68) - -   

M-OK4 Konstruiranje pohištva                  - - 0/2 0/56 - - 0/112  
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Oznaka Programske enote 

1. letnik 2. letnik 3. letnik 

Skupno 

število ur 

Skupno število 

ur 

izobraževalnega 

programa 

Število ur na Število ur na Število ur na 

teden leto teden leto teden leto 

obv PRA - - 0/2 0/(56) - -   

M-OK5 Lepila in lesne plošče                    -  - - - 0/1 0/28 0/70  

PRA  - - - 0/1,5 0/42   

M-OK6 

obv 

Notranje pohištvo in kakovost    - - - - 0/1 0/26 0/65  

PRA - - - - 0/1,5 0/39   

M-OK7 

obv 

Površinska obdelava lesa              - - - - 0/1 0/26 0/78  

PRA - - - - 0/2 0/52   

M-OKv 

obv 

Specialna poklicna znanja  - 0/0 - 0/0 - 0/0 468/0  

PRA - 180/0 - 180/0  108/0   

 Odprti del kurikuluma skupaj 

E.PRA 

0/6 0/168 

0/28 

5,5/9,5 93,5/205,5 

0/0 

0/8 0/213 

0/133 

93,5/586,5 582 

          

 Praktično izobraževanje skupaj  

(C + Č + E.PRA) 

 649,5/ 

542 

 762,5/ 

542 

 860/ 

658 

2272/ 

1742 

1739 

 Izobraževanje v šoli skupaj  

(A + B + D + E) 

34/  746/ 

1082,5 

36/  644/ 

983,5 

33/  494/ 

786 

1884/ 

2852 

2866 

 Izobraževanje skupaj  

(A + B + Č + D + E) 

 1322/ 

1386,5 

 1364/ 

1287,5 

 1214/ 

1090 

3900/ 

3764 

3778 

 

Pojasnila k predmetniku: 

− letnik: 38 tednov (21 tednov v šoli + 1 teden D, 16 tednov pri delodajalcu); 1 teden D zaradi kombinacije v/š ni prikazan, je pa upoštevan. 

− letnik: 38 tednov (17 tednov v šoli + 1 teden D, 20 tednov pri delodajalcu); 1 teden D zaradi kombinacije v/š ni prikazan, je pa upoštevan. 

− letnik: 35 tednov (14 tednov v šoli + 1 teden D, 20 tednov pri delodajalcu). 

Legenda: 

1,5/6 – Vajeniška/šolska oblika izobraževanja. 
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(68) – Število ur, pri katerih se vajenci/dijaki delijo v skupine zaradi dela v računalniški učilnici. 

M-OK obv – Število ur v odprtem kurikulu, pri katerih se vajenci praktično usposabljajo pri delodajalcu. Ure modula so že upoštevane v seštevku Č, modul 

je prikazan v izvedbenem predmetniku zaradi zapisa v prilogi k spričevalu, še posebej če se v šoli ne bi izvajal noben modul odprtega kurikula. 

E.PRA – Število ur v odprtem kurikulu, pri katerih se vajenci/dijaki delijo v skupine pri praktičnem pouku. 
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4. ČASOVNA RAZPOREDITEV IZOBRAŽEVANJA V ŠOLI IN USPOSABLJANJA PRI DELODAJALCIH 

Šola in delodajalci so se dogovorili za periodično organizacijo, kar pomeni, da izobraževalni proces poteka strnjeno nekaj mesecev v šoli, sledi pa 

nekajmesečno obdobje praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu. 

 
Preglednica 4.1: Periodična časovna razporeditev usposabljanja pri delodajalcu in izobraževanja v šoli 

Šolsko leto Letnik 
Usposabljanje pri delodajalcu Izobraževanje v šoli 

Št. dni Obdobje Št. dni Obdobje 

2017/2018 1. 

10 
29 

12. 2. 2018 – 23. 2. 2018 
5. 3. 2018 – 13. 4. 2018 

102 
45 

4. 9. 2017 – 9. 2. 2018 
16. 4. 2018 – 26. 6. 2018 

10 
78 

12. 2. 2018 – 23. 2. 2018 
5. 3. 2018 – 3. 7. 2018 

102 4. 9. 2017 – 9. 2. 2018 

2018/2019 2. 
42 5. 11. 2018 – 11. 1. 2019 

40 
109 

3. 9. 2018 – 26. 10. 2018 
14. 1. 2019 – 24. 6. 2019 

95 
5 

5. 11. 2018 – 5. 4. 2019 
26. 6. 2019 – 2. 7. 2019 

40 
49 

3. 9. 2018 – 26. 10. 2018 
8. 4. 2019 – 24. 6. 2019 

2019/2020 3. 

37 2. 12. 2019 – 31. 1. 2020 
60 
15 
69 

1. 9. 2019 – 29. 11. 2019 
3. 2. 2019 – 21. 2. 2020 
2. 3. 2020 – 12. 6. 2020 

51 
41 

2. 12. 2019 – 21. 2. 2020 
2. 3. 2020 – 30. 4. 2020 

60 
24 

2. 9. 2019 – 29. 11. 2019 
4. 5. 2020 – 4. 6. 2020 

SKUPAJ (š)  118 (23,6 tednov, 20,2 %) 440 (88 tednov, 78,8 %) 

SKUPAJ (v)  280 (56 tednov, 50,45 %) 275 (55 tednov, 49,55 %) 

VMESNI PREIZKUS 2. 4. 3. 2019 – 29. 3. 2019 

ZAKLJUČNI IZPIT 3. po 15. 6. 2020 

 

Podlaga za pripravo preglednice 4.1, ki prikazuje časovno razporeditev v šolski in vajeniški obliki izobraževanja pri delodajalcih in v šoli, je natančna časovna 

razporeditev izobraževanja v šoli in praktičnega usposabljanja z delom v obliki gantograma. Preglednice so dodane v Prilogi 8.3 (preglednice 4.1.1, 4.1.2 in 

4.1.3); vsaka prikazuje eno šolsko leto, s tem pa je zajeto koledarsko obdobje trajanja izobraževanja oziroma pogodbe o vajeništvu.  
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Natančna časovna razporeditev je pripravljena na podlagi predpostavke, da sprejeti šolski koledarji za naslednja tri šolska leta ne bodo bistveno odstopali 

od veljavnega šolskega koledarje za tekoče šolsko leto, v katerem se pripravlja časovna razporeditev. 
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5. SKUPNA UČNA PRIPRAVA  

V preglednicah 5.1, 5.2 in 5.3 je prikazana zasnova učne priprave, ki po posameznih letnikih prikazuje časovno in vsebinsko zaporedje ter porazdelitev učnih 

sklopov v posameznih strokovnih modulih, modulih odprtega kurikula in splošnoizobraževalnih predmetih, ki je rezultat dogovora o medpredmetnem 

povezovanju učnih sklopov. Ti se med seboj dopolnjujejo, zato je njihovo izvajanje predvideno v istem časovnem obdobju. 

V preglednicah so zajeti samo splošnoizobraževalni predmeti z učnimi sklopi, ki neposredno korelirajo z učnimi sklopi v strokovnih modulih. Prikazana je 

tudi povezanost programskih enot z upoštevanjem periodične razporeditve praktičnega usposabljanja z delom. 
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Preglednica 5.1: Časovna razporeditev učnih sklopov v izobraževalnem programu MIZAR – generacija z začetkom v septembru 2017 

MIZAR 
2017/18 1. letnik 

MESEC Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. 

PROGRAMSKE ENOTE UČNI SKLOPI splošnoizobraževalnih predmetov/strokovnih modulov/modulov odprtega kurikula 

P2 MATEMATIKA š  Merske enote in 
merjenje količin 

 PUDš    

v PUDv  

P5 NARAVOSLOVJE š  Merjenje v 
naravoslovju 

 PUDš    

v PUDv  

M1 OSNOVE 
LESARSTVA 

š Lastnosti in 
uporabnost lesa 
Varno delo v 
mizarski delavnici 

Merjenje, 
razvrščanje in 
sušenje žagarskih 
proizvodov 

Skiciranje 
in risanje 
načrta 
izdelka 

PUDš PP Merjenje 
nerobljenega 
žaganega lesa 

 
 
 

v PUDv 

M2 OBDELAVA LESA š Uporaba 
ročnega 
mizar.  
orodja 

Razrez lesa in lesnih plošč na žagalnih 
strojih 
Skobljanje lesa na skobeljnih strojih 
Lepljenje lesa 
Vrtanje, dolbljenje in struženje lesa 
Rezkanje lesa na rezkalnih strojih 
Brušenje lesa na brusilnih strojih 

PUDš PP Uporaba 
ročnega 
električnega orodja 
Delo s stroji za 
mehansko 
obdelavo lesa 

 
 
 
 
 

v PUDv  

M-OK1 KONSTRUIRANJE 
V 
LESARSTVU 

š      PUDš Risanje sestavnega 
načrta in detajlov 
mizarskih izdelkov 

 
      
      

v      PUDv  

M-OK2 PREOBLIKOVANJE  
LESA Z 
ODREZOVANJEM 

š      PUDš Delo s stroji za 
mehansko 
obdelavo lesa 

 
      
      

v      PUDv  
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Preglednica 5.2: Časovna razporeditev učnih sklopov v izobraževalnem programu MIZAR – generacija z začetkom v septembru 2017 

MIZAR 
2018/19 2. letnik 

MESEC Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. 

PROGRAMSKE ENOTE UČNI SKLOPI splošnoizobraževalnih predmetov/strokovnih modulov/modulov odprtega kurikula 

P2 MATEMATIKA š Geometrija in 
merjenje 

PUDš     

v PUDv  

P5 NARAVOSLOVJE š  Vodne 
raztopine 

PUDš     

v PUDv  

M3 OBDELAVA 
LESNIH 
PLOŠČ 

š Lastnosti in 
uporabnost plošč 
Obdelava robov 
plošč 

PUDš PP Obdelava robov 
z ABS-folijo 

Ploskovno oblepljanje in 
furniranje plošč 
Izdelava izdelka iz plošč  

 

 

v PUDv  

M4 STAVBNO 
POHIŠTVO 

š Konstruiranje oken 
Izdelava okna 

PUDš PP Uporaba tesnil Konstruiranje vrat 
Izdelava vratnega krila in 
podboja 

 

v PUDv  

M-OK3 RAČUNALNIŠKO 
KONSTRUIRANJE 
V 
LESARSTVU 

š  PUDš Uporaba 
računalniških 
grafičnih orodij 

    

     

v   PUDv     

M-OK4 KONSTRUIRANJE 
POHIŠTVA 

š   PUDš Izdelava 
konstrukcijske 
dokumentacije z 
računalniškim 
grafičnim orodjem 

    

      

      

      

v   PUDv     

M-OK5 LEPILA IN LESNE 
PLOŠČE 

š   PUDš Uporaba lepil pri 
oblepljanju plošč 

    

      

v   PUDv     
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Preglednica 5.3: Časovna razporeditev učnih sklopov v izobraževalnem programu MIZAR – generacija z začetkom v septembru 2017 

MIZAR 
2019/20 3. letnik 

MESEC Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. 

PROGRAMSKE ENOTE UČNI SKLOPI splošnoizobraževalnih predmetov/strokovnih modulov/modulov odprtega kurikula 

P2 MATEMATIKA š Obdelava podatkov  PUDš       

v PUDv   

M5 BIVALNO 
POHIŠTVO 

š Konstruiranje bivalnega 
pohištva 
Izdelava izdelka bivalnega  
pohištva 

PUDš PP Izbira in montaža vodil in 
okovja 

   

    

 v PUDv    

M6 SNOVANJE 
IZDELKA 

š Oblikovanje mizarskega 
izdelka 
Izdelava konstrukcijske in 
tehnološke dokumentacije 

PUDš    Izdelava 
tehnične 
dokument. 

Izdelava 
mizarskega 
izdelka 

 

    

v PUDv  

M-OK6 NOTRANJE  
POHIŠTVO IN 
KAKOVOST 

š    PUDš Priprava površin pred 
površinsko obdelavo 
Standardi kakovosti pri 
stavbnem in bivalnem 
pohištvu 

   

      

      

      

v    PUDv    

M-OK7 POVRŠINSKA 
OBDELAVA 
LESA 

š    PUDš Lastnosti sredstev za 
površinsko obdelavo 
Uporaba lužil, lakov, voskov in 
olj 

   

      

      

v    PUDv    

 
Legenda:  

PUDv – praktično usposabljanje z delom v vajeniški obliki izobraževanja 

PUDš – praktično usposabljanje z delom v šolski obliki izobraževanja 

PP – praktični pouk 
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6. SODELOVANJE Z DELODAJALCI  

6.1 PRIPRAVA NAČRTA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA  

Podlage za pripravo načrta praktičnega usposabljanja (praktični pouk in praktično usposabljanje z delom) so katalogi znanja (KZ) in katalog praktičnega 

usposabljanja (KPU). 

Na osnovi dosedanjega sodelovanja šole in delodajalcev iz lokalnega okolja je šola oblikovala nabor operativnih učnih ciljev, povezanih predvsem z 

generičnimi kompetencami, ki jih v okviru PUD-a realizirajo v vseh podjetjih. V okviru kolektivne učne pogodbe za izvajanje PUD-a pa se je šola z delodajalci 

dogovorila za sodelovanje pri realizaciji operativnih učnih ciljev, ki jih podjetje v okviru svoje dejavnosti pri dijakih lahko doseže. 

V preglednici 6.1 so prikazani operativni učni cilji iz KPU-ja. Za realizacijo vseh teh ciljev je odgovorna šola. V stolpcu Letnik je s številko označeno, v katerem 

letniku je predvideno doseganje in preverjanje posameznega operativnega učnega cilja. V stolpcu Izvedba v podjetju so označeni z X in zeleno obarvani vsi 

operativni učni cilji, ki jih lahko realizirajo vsi delodajalci. 

Preglednica 6.1: Razporeditev ciljev praktičnega usposabljanja, ki bodo realizirani v šoli in pri delodajalcih 

Oznaka 
Delovni procesi in generične 

kompetence 
Zap. 
št. 

Operativni učni cilji 
Izvedba 

v 
podjetju 

Izvedba 
v šoli 

Letnik 

A* Priprava in vzdrževanje 
delovnega mesta 

1 
Vzdržuje red in čistočo na delovnem mestu. X X 1., 2., 3. 

B* Varstvo in zdravje pri delu 
2 

Delo opravlja v ustrezni delovni obleki in uporablja osebno varovalno 
opremo v skladu s predpisi varstva in varovanja zdravja pri delu. 

X X 1., 2., 3. 

C* Komuniciranje in uporaba 
strokovne terminologije 

3 
Uporablja ustrezen način komuniciranja s sodelavci, nadrejenimi in 
strankami. 

X X 1., 2., 3. 

4 
Uporablja strokovno terminologijo v slovenskem jeziku in pogovorno 
strokovno terminologijo ter povezuje pogovorne in slovenske izraze. 

X X 1., 2., 3. 

Č Sortiranje in priprava 
žaganega lesa za sušenje 

5 Prepozna domače lesne vrste. 
 

X 1. 

6 Sortira žagan les v kakovostne razrede v skladu s standardi.  X 1. 

7 
Izmeri in izračuna kubaturo žaganega lesa v skladu s pravili merjenja, ki 
se uporabljajo pri posamezni vrsti žaganega lesa. 

 X 1. 

8 Zloži in letviči žagan les v skladovnico za naravno sušenje.  X 1. 

9 Zloži in letviči žagan les v skladovnico za umetno (tehnično) sušenje.  X 1. 

10 Izmeri vlažnost lesa ali lesnih tvoriv z električnim vlagomerom.  X 1. 
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Oznaka 
Delovni procesi in generične 

kompetence 
Zap. 
št. 

Operativni učni cilji 
Izvedba 

v 
podjetju 

Izvedba 
v šoli 

Letnik 

D* Uporaba delovne 
dokumentacije 

11 
Bere, razume in uporablja delovno dokumentacijo (skice, kosovnice, 
načrte, krojne liste) pri nalogah, ki jih opravlja v delovnem procesu. 

X X 1., 2., 3. 

E Ročna obdelava lesa in 
izdelava konstrukcijskih vezi 12 

Izdela tipične konstrukcijske lesne vezi, ki se uporabljajo pri masivnem 
lesu (čepne in zagozdne čepne vezi, preploščitve, rogeljne vezi), in 
sicer z ročnim orodjem (žage, skobljiči, dleta). 

 X 1. 

13 

Izdela tipične konstrukcijske vezi, ki se uporabljajo pri lesu in lesenih 
ploščah (rogeljne vezi, mozničenje, spoj lastovičjega repa, vijačenje), in 
to z ročnim orodjem in ročnim električnim orodjem (žage, skobljiči, 
rezkalniki, vrtalke, brusilke). 

 X 1. 

14 
Z ročnim rezbarskim orodjem izdela rezbarjen izdelek s plitvim 
reliefnim motivom. 

 X 1. 

15 Vzdržuje in ostri ročno rezilno orodje.  X 1. 

F Strojna obdelava lesa in 
lesnih plošč 16 

Pripravi lesno obdelovalne (žagalne, skobeljne, rezkalne, vrtalne, 
brusilne) stroje za delo: izvede menjavo rezil, namesti zaščitne naprave 
in izvede nastavitve strojev. 

 X 1., 2. 

17 
Izvede pravilen zagon in ustavitev strojev in naprav (odsesovanje, 
komprimirani zrak, transport) in jih upravlja v skladu z navodili. 

 X 1. 

18 
Pri delu s stroji uporabi predpisano osebno varovalno opremo ter 
varovalne pripomočke v skladu z navodili za varno delo.  

X X 1., 2., 3. 

19 
Skroji elemente žaganega lesa in lesnih tvoriv ter formatno obžaga 
elemente na žagalnem stroju (krožni žagalni stroj, tračni žagalni stroj, 
formatni krožni žagalni stroj). 

 X 2. 

20 
Skoblja elemente žaganega lesa na poravnalnem, debelinskem in 
večstranskem skobeljnem stroju. 

 X 2. 

21 
Rezka elemente iz lesa ali lesnih tvoriv na miznem in nadmiznem 
rezkalnem stroju, verižnem rezkalnem stroju, čepilnem rezkalnem 
stroju. 

 X 2. 

22 
Struži pohištveni element iz masivnega lesa na stružnici po načelu 
prostoročnega in kopirnega struženja s šablono. 

 X 1. 

23 
Izdela izvrtine v elementih iz lesa ali lesnih tvoriv na vrtalnih strojih 
(horizontalni in vertikalni vrtalni stroj, stroj za mozničenje). 

 X 2. 
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Oznaka 
Delovni procesi in generične 

kompetence 
Zap. 
št. 

Operativni učni cilji 
Izvedba 

v 
podjetju 

Izvedba 
v šoli 

Letnik 

24 
Brusi elemente iz lesa ali lesnih tvoriv na brusilnih strojih (horizontalni 
in vertikalni tračni brusilni stroj, širokotračni brusilni stroj). 

 
X 2. 

25 Brusi furnirane ploskovne elemente na kontaktnem brusilnem stroju.  X 3. 

G Obdelava s CNC-stroji 
26 

Izdela program z ukazi za obdelavo pohištvenega elementa na CNC 
obdelovalnem stroju v skladu z delovno dokumentacijo. 

 
X 3. 

27 
Izbere in namesti ustrezna orodja za mehansko obdelavo pohištvenega 
elementa na CNC obdelovalnem stroju. 

 
X 3. 

28 Kroji, rezka in vrta pohištveni element na CNC obdelovalnem stroju.  X 2., 3. 

H Ploskovno in robno 
furniranje ter uporaba folij 
in laminatov 

29 Prepozna različne vrste furnirjev in izbere furnir v skladu z navodili.  X  

30 Skroji furnir s furnirskimi škarjami.  X 2. 

31 Izvede ročno ali strojno spahovanje furnirskih listov.  X 2. 

32 
Širinsko spoji furnirske liste z upoštevanjem pravil oblikovanja 
furnirske slike. 

 
X 2. 

33 Izdela intarzijo iz furnirja. 
 

X 2. 

34 
Pripravi ustrezno lepilo in ploskovno prilepi furnir, folijo ali laminat na 
ploščo iz lesnih tvoriv  na hidravlični stiskalnici. 

 
X 2. 

35 
Nalepi furnir na robove plošč iz lesnih tvoriv, in sicer ročno in s strojem 
za robno furniranje. 

 
X 2. 

36 
Nalepi ABS-folijo na robove plošč iz lesnih tvoriv s strojem za robno 
lepljenje.  

 
X 2. 

I Lepljenje lesa in izdelava 
okvirnih ter obodnih  
konstrukcijskih vezi 

37 
Izbere ustrezno lepilo in širinsko lepi elemente iz masivnega lesa v 
ploščo določenih dimenzij ter upošteva pravilno obračanje lesa. 

 
X 2. 

38 Zlepi slojni les z uporabo šablone ali modela.   X 2. 

39 
Izdela polizdelek okvirne konstrukcije iz elementov masivnega lesa v 
skladu z delovno dokumentacijo.  

 
X 2. 

40 
Izdela polizdelek obodne konstrukcije iz ploskovnih elementov v skladu 
z delovno dokumentacijo.  

 

X 2. 

J Površinska obdelava 
pohištvenih elementov 

41 
Pripravi površino pohištvenega elementa za površinsko obdelavo 
(zamazovanje, brušenje, krtačenje, beljenje, čiščenje). 

 
X 3. 

42 
Izbere in pripravi lužilo ter ročno ali z brizganjem luži pohištvene 
elemente v skladu z navodili. 

 
X 3. 
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Oznaka 
Delovni procesi in generične 

kompetence 
Zap. 
št. 

Operativni učni cilji 
Izvedba 

v 
podjetju 

Izvedba 
v šoli 

Letnik 

43 Zaščiti les z lazurnim premazom v skladu z navodili.  X 2. 

44 
Izbere ustrezno sredstvo za površinsko zaščito (olja, vosek) v skladu z 
namenom uporabe izdelka in obdela površino v skladu z navodili. 

 X 3. 

45 
Izbere in pripravi lak ter lakira pohištvene elemente  z brizganjem v 
skladu z navodili. 

 X 3. 

K Sestava in vgradnja 
mizarskih izdelkov 

46 
Izbere ustrezno okovje (spone, šarnirji, vodila, zaviralni in zaporni 
mehanizmi) ter sestavi izdelek bivalnega pohištva. 

 X 3. 

47 
Izbere ustrezno okovje (nasadila, zaporni mehanizem, kljuke) in tesnila 
ter sestavi izdelek stavbnega pohištva. 

 X 3. 

48 
Izbere in uporabi materiale iz umetnih snovi, ki se uporabljajo pri 
izdelavi in vgradnji mizarskih izdelkov (spojni elementi, profili iz kovin 
in plastičnih mas, silikonske mase ter poliuretanske pene …). 

 X 3. 

49 Pripravi in zaščiti razstavljiv ali nerazstavljiv izdelek za transport.  X 3. 

50 
Sestavi izdelek bivalnega ali stavbnega pohištva ter izvede nastavitev 
gibanja in zapiranja posameznih sklopov (predali, vratna in okenska 
krila). 

 X 3. 

51 Prilagodi in vgradi izdelek stavbnega ali bivalnega pohištva v prostor.  X 3. 

L* Zagotavljanje kakovosti in 
kontrola 52 

Kontrolira kakovost izvedenih del z merilnimi in drugimi pripomočki 
(metri, kalibri, šablone, kotniki, libele …) ter po drugih  kriterijih 
(prileganje, izgled, kakovost mehanske in površinske obdelave). 

 X 1., 2., 3. 

M* Varovanje okolja in 
ravnanje z odpadki 

53 Sortira in skladišči lesne ostanke in odpadke. X X 1., 2., 3. 

54 
Sortira in skladišči odpadke ter ustrezno ravna z nevarnimi odpadki, ki 
nastanejo v delovnem procesu. 

X X 2., 3. 

N* Načrtovanje delovnega 
procesa 

55 
Prilagodi in uredi delovno mesto v skladu z načeli ergonomije in 
racionalne organizacije. 

X X 3. 

56 
Izbere najustreznejša orodja, stroje in naprave za izvedbo konkretnega 
delovnega procesa. 

 X 3. 

57 
Določi pravilen vrstni red delovnih operacij in faz dela pri izdelavi 
mizarskega izdelka. 

 X 3. 

O 
58 

Nariše načrt mizarskega izdelka z detajli, kosovnice in krojne liste ter 
napiše tehnični opis izdelka. 

 X 2., 3. 
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Oznaka 
Delovni procesi in generične 

kompetence 
Zap. 
št. 

Operativni učni cilji 
Izvedba 

v 
podjetju 

Izvedba 
v šoli 

Letnik 

Izdelava delovne 
dokumentacije z elementi 
ponudbe 

59 
Izračuna dejansko porabo izdelavnih materialov za mizarski izdelek na 
osnovi načrta in porabo ovrednoti. 

 X 3. 

60 
Oceni izdelovalni čas (ročne in strojne ure) za mizarski izdelek na 
osnovi tehnološkega postopka izdelave ter porabo časa ovrednoti. 

 X 3. 

61 Izdela kalkulacijo za mizarski izdelek do lastne cene.  X 3. 

 
* Generične kompetence, ki so vključene v delovne procese, označene z zvezdico, se ves čas smiselno vključujejo v ostale delovne procese.  
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6.2 VAJENIŠKA OBLIKA IZOBRAŽEVANJA 

Načrt praktičnega usposabljanja za vajence temelji na katalogu praktičnega usposabljanja in razdelitvi odgovornosti za doseganje operativnih učnih ciljev 

(OUC) med šolo in delodajalci, kot je določeno v načrtu izvajanja vajeništva (NIV) pri vsakem vajencu posebej.  

V preglednici 6.2 so označeni vsi operativni učni cilji, ki jih bodo dosegli vajenci pri delodajalcih  (D, modra barva), v šoli (Š, rumena barva), ter operativni 

učni cilji, ki jih bodo vajenci dosegali tako pri delodajalcu kot v šoli (DŠ, zelena barva). 

V stolpcu Letnik je s številko označeno, v katerem letniku je predvideno doseganje in preverjanje posameznega operativnega učnega cilja, modro obarvana 

polja v stolpcih pa označujejo letnike, v katerih se izvajajo strokovni moduli, ki so povezani s konkretnimi cilji.  

Preglednica 6.2: Razporeditev ciljev praktičnega usposabljanja po vajencih 

Oznaka 
Delovni procesi in generične 
kompetence 

Zap. št. 
OUC 

Letnik 
Vajenec 

AT BM FŽ MJ MM PG SN SJ SŽ TT UA VM ZV ZR 

A* Priprava in vzdrževanje del. m. 1 1. D D D D D D D D D D D D D D 

B* Varstvo in zdravje pri delu 2 1. D D D D D D D D D D D D D D 

C* Komuniciranje in uporaba 

strokovne terminologije 

3 1. D D D D D D Š D D D D D D D D 

4 1. D D D D D D D D D D D D Š D 

Č Sortiranje in priprava žaganega lesa 

za sušenje 

5 1. D D D D D Š D D D D D Š D D 

6 1. D D D D Š Š D D D D D Š Š Š 

7 1. D D D D Š Š D D D D D Š Š Š 

8 2. D Š Š D Š Š D D D D D Š Š Š 

9 2. D Š Š Š D Š D D D D D Š Š Š 

10  D D D D D Š D D D D D Š D D 

D* Uporaba delovne dokument. 11 3. D D D D Š D D D D D D D D D 

E Ročna obdelava lesa in izdelava 

konstrukcijskih vezi 

12 3. Š Š Š D Š D D D D D D Š Š Š 

13 3. Š Š Š D Š D D D D D D Š Š Š 

14  Š Š Š D Š Š D D D Š D Š Š Š 

15 2., 3. D D D D D D D D D D D Š D D 

F Strojna obdelava lesa in lesnih 

plošč 

16 3. D D D D D D D D D D D D D D 

17 1., 2. D D D D D D D D D D D D D D 

18 1., 2. D D D D D D D D D D D D D D 

19 2., 3. D D D D D D D D D D D D D D 

20 2. D D D D D D D D D D D D D D 

21  D D D D D D D D D D D D D D 
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Oznaka 
Delovni procesi in generične 
kompetence 

Zap. št. 
OUC 

Letnik 
Vajenec 

AT BM FŽ MJ MM PG SN SJ SŽ TT UA VM ZV ZR 

22  Š Š Š D D D D D D Š Š Š Š Š 

23 2., 3. D D D D D D D D D D D D D Š 

24 2., 3. D D D D D D D D D D D D D D 

25  D D D Š D D D D D D D D D D 

G Obdelava s CNC-stroji 26  D D D D D D D D D Š D D D D 

27 3. D D D D D D D D D Š D D D D 

28 3. D D D D D D D D D Š D D D D 

H Ploskovno in robno furniranje ter 

uporaba folij in laminatov 

29  D D D Š D D Š D D D D Š D D 

30  D D D Š D D Š D D Š D Š Š Š 

31  D D D Š D D Š D D D D Š D Š 

32  D D D Š D D Š D D D D Š D D 

33  D D D Š D D Š D D D D Š D D 

34  D D D Š D D Š D D D D Š D D 

35  D D D Š D D Š D D D D Š D D 

36  D D D Š D D Š D D D D Š D D 

I Lepljenje lesa in izdelava okvirnih 

ter obodnih  konstrukcijskih vezi 

37  D D D D D D D D D D D D Š D 

38  D D D D D D D D D D D D Š D 

39  D D D D Š D D D D D D D D D 

40  D D D D Š D D D D D D D D D 

J Površinska obdelava pohištvenih 

elementov 

41 1., 2., 3. D D D D D D D D D D D D D D 

42  D D D D D D D D D D D D D D 

43 2., 3. D Š Š D D D D D D D D D Š D 

44  D D D D D D D D D D D D D D 

45  D D D D D D D D D D D D D D 

K Sestava in vgradnja mizarskih 

izdelkov 

46  D D D D D D Š D D D D D D D 

47  D D D D D D D D D D D D Š D 

48  D D D D D D D D D D D D D D 

49 3. D D D D D D D D D D D D D D 

50  D D D D Š D D Š D D D D D D D 

51 3. D D D D D D D D D D D D Š D 

L* Zagotavljanje kakov. in kontr. 52  D D D D D D D D D D D D D D 
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Oznaka 
Delovni procesi in generične 
kompetence 

Zap. št. 
OUC 

Letnik 
Vajenec 

AT BM FŽ MJ MM PG SN SJ SŽ TT UA VM ZV ZR 

M* Varovanje okolja in ravnanje z 

odpadki 

53 1., 2., 3. D D D D D D D D D D D D D D 

54  D D D D D D D D D D D D D D 

N* Načrtovanje delovnega procesa 55  D D D D D D D D D D D D D D 

56 3. D D D D D D D D D D D D D D 

57 3. D D D D D D D D D D D D D D 

O Izdelava delovne dokumentacije z 

elementi ponudbe 

58 3. D D D D D D D D D D D D Š D 

59 3. D D D D D D D D D D D D Š D 

60 3. D D D D D D D D D D D D Š D 

61 3. D D D D D D D D D D D D Š D 

 
* Generične kompetence, ki so vključene v delovne procese, označene z zvezdico, se ves čas smiselno vključujejo v ostale delovne procese.  
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6.3 POVEZANOST POKLICNIH KOMPETENC/VSEBINSKIH SKLOPOV V STROKOVNIH MODULIH Z UČNIMI IZIDI 

Vsebinska povezava med katalogi znanja in katalogom praktičnega usposabljanja (KPU) je prikazana v preglednici 6.3.  

Strokovni moduli so razdeljeni na manjše zaokrožene enote (poklicne kompetence ali učni sklopi). Te enote so sestavljene iz učnih izidov, ki so za strokovno 

teorijo oblikovani na podlagi ciljev iz katalogov znanja, za praktično usposobljenost pa so povzeti po katalogu praktičnega usposabljanja. 

Preglednica je namenjena načrtovanju povezovanja teorije in prakse pri oblikovanju učne priprave za izvedbo posameznega strokovnega modula. 

PP – praktični pouk 

 
Preglednica 6.3: Povezanost poklicnih kompetenc/sklopov strokovnih modulov z operativnimi učnimi cilji 

Oznaka 
učnega 
sklopa 

Poklicna kompetenca/  
učni sklop  

Učni izid  
strokovnoteoretičnega znanja 

Učni izid praktičnega usposabljanja (zap. št. 
opera. učnih ciljev iz KPU) 

1. LETNIK 

Programska enota/strokovni moduli: Osnove lesarstva (LES) 

LES 1 Lastnosti  in uporabnost lesa - Opiše makroskopsko zgradbo lesa in razloži vpliv na 
lastnosti lesa. 
- Razloži vpliv napak lesa na lastnosti in uporabnost lesa. 

4, 5 

LES 2 Merjenje, razvrščanje in 
sušenje žagarskih proizvodov 

- Loči pravila merjenja žagarskih proizvodov iglavcev in 
listavcev. 
- Loči standarde razvrščanja iglavcev in listavcev v 
kakovostne razrede. 
- Opiše pripravo žagarskih proizvodov za naravno in 
tehnično sušenje. 
- Navede % vlažnosti lesa za različne izdelke. 

3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 
PP Merjenje nerobljenega žaganega lesa 

LES 3 Varno delo v mizarski 
delavnici 

- Navede pravila in ukrepe varovanja zdravja pri delu ter 
varovanja okolja. 

1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 53, 54 

LES 4 Skiciranje in risanje načrta 
izdelka 

- Upošteva pravila skiciranja. 
- Upošteva pravila tehničnega risanja in opremi načrt z 
osnovnimi podatki. 

4, 58 

Programska enota/strokovni moduli: Obdelava lesa (OLE) 

OLE 1 Uporaba ročnega mizarskega 
orodja 

- Loči ročna orodja in pripomočke po namenu in načinu 
uporabe. 

1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15 
PP Uporaba ročnega električnega orodja 
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Oznaka 
učnega 
sklopa 

Poklicna kompetenca/  
učni sklop  

Učni izid  
strokovnoteoretičnega znanja 

Učni izid praktičnega usposabljanja (zap. št. 
opera. učnih ciljev iz KPU) 

- Primerja sredstva za ostrenje orodij po namenu in načinu 
uporabe. 

OLE 2 Razrez lesa in lesnih plošč na 
žagalnih strojih 

- Prepozna namen uporabe žagnih listov glede na oznake 
in obliko zob. 

2, 3, 4, 11, 16, 17, 18, 19, 52, 54 
PP Delo s stroji za mehansko obdelavo lesa 

OLE 3 Skobljanje lesa na skobeljnih 
strojih 

- Razloži vpliv podajalne hitrosti na kakovost obdelave.  
- Razloži vlogo obdelovalne baze. 

2, 3, 4, 11, 16, 17, 18, 20, 52 
PP Delo s stroji za mehansko obdelavo lesa 

OLE 4 Lepljenje lesa - Primerja uporabnost različnih lepil glede na sestavo in 
parametre lepljenja. 
- Razloži vpliv vmesnega in odprtega časa, nanosa lepila in 
časa stiskanja  na kakovost lepljenja.  

2, 3, 4, 34, 38 

OLE 5 Vrtanje, dolbljenje in 
struženje lesa 

- Primerja tehnološke možnosti strojev za vrtanje in 
dolbljenje. 
- Loči svedre po namenu uporabe. 
- Loči strugarska dleta po namenu uporabe. 

2, 3, 4, 11, 16, 17, 18, 22, 23, 52 
PP Delo s stroji za mehansko obdelavo lesa 

OLE 6 Rezkanje lesa na rezkalnih 
strojih 

- Pojasni oznake na rezkalnem orodju. 
- Določi korak e z izračunom in diagramom. 
- Določi optimalno število vrtljajev orodja glede na število 
rezil in podajalno hitrost. 

2, 3, 4, 11, 16, 17, 18, 21, 52 
PP Delo s stroji za mehansko obdelavo lesa 

OLE 7 Brušenje lesa na brusilnih 
strojih 

- Določi vrste brusilnih sredstev za posamezno vrsto 
brušenja pri različnih tehnoloških postopkih površinske 
obdelave. 

2, 3, 4, 11, 16, 17, 18, 24, 52 
PP Delo s stroji za mehansko obdelavo lesa 

2. LETNIK 

Programska enota/strokovni moduli: Obdelava lesnih plošč (OLP) 

OLP 1 Lastnosti in uporabnost plošč - Opiše standarde razvrščanja lesnih plošč. 
- Določi vrsto in kakovost  plošče glede na namen 
uporabe. 

4, 29 

OLP 2 Obdelava robov plošč - Določi parametre lepljenja glede na vrsto materiala za 
oblepljanje robov. 

2, 3, 4, 11, 16, 17, 18, 35, 36, 52, 54 
PP Obdelava robov z ABS folijo 

OLP 3 Ploskovno oblepljanje  in 
furniranje plošč 

- Navede pravila sestavljanja furnirske slike/intarzije. 
- Izračuna porabo lepilne mešanice. 
- Določi parametre stiskanja iz diagrama. 

2, 3, 4, 11, 16, 17, 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 52, 
54 
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Oznaka 
učnega 
sklopa 

Poklicna kompetenca/  
učni sklop  

Učni izid  
strokovnoteoretičnega znanja 

Učni izid praktičnega usposabljanja (zap. št. 
opera. učnih ciljev iz KPU) 

OLP 4 Izdelava izdelka iz plošč - Izbere optimalne lesne zveze glede na vrsto in lastnosti  
lesnih plošč. 
- Določi ustrezno zaporedje del v tehnološkem postopku 
izdelave izdelka. 

11, 19, 21, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 40, 41, 52 

Programska enota/strokovni moduli: Stavbno pohištvo (STP) 

STP 1 Konstruiranje oken - Opiše lastnosti različnih vrst oken. 
- Opredeli lastnosti materialov in konstrukcijskih vezi pri 
oknih. 
- Določi okovje glede na način odpiranja okenskega krila. 

4, 58 

STP 2 Izdelava okna - Opredeli tehnološki proces izdelave okna. 
 

10, 11, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 39, 41, 43, 47, 
48, 50, 51, 52, 55, 56, 57 
PP Uporaba tesnil 

STP 3 Konstruiranje vrat - Primerja standarda za notranja in zunanja, vhodna vrata. 
- Določi in dimenzionira konstrukcijske vezi za vratno krilo 
in podboj. 
- Določi okovje glede na način odpiranja in zaklepanja 
vratnega krila. 

4, 58 

STP 4 Izdelava vratnega krila in 
podboja 

- Opredeli tehnološki proces izdelave vratnega krila in 
podboja. 

10, 11, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 30, 31, 32, 35, 
41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52,55, 56, 57 

3. LETNIK 

Programska enota/strokovni moduli: Bivalno pohištvo (BIP) 

BIP 1 Konstruiranje bivalnega 
pohištva 

- Razvrsti bivalno pohištvo in opiše značilnosti posameznih 
vrst bivalnega pohištva z vidika materialov, konstrukcije in 
ergonomije. 
- Opredeli lastnosti izdelavnih materialov glede na vrsto 
bivalnega pohištva in dimenzionira konstrukcijske vezi za 
izdelek bivalnega pohištva. 
- Določi okovje, ročaje in druge vgradne elemente glede 
na funkcionalnost in estetski videz izdelka bivalnega 
pohištva. 

4, 58 
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Oznaka 
učnega 
sklopa 

Poklicna kompetenca/  
učni sklop  

Učni izid  
strokovnoteoretičnega znanja 

Učni izid praktičnega usposabljanja (zap. št. 
opera. učnih ciljev iz KPU) 

BIP 2 Izdelava izdelka bivalnega 
pohištva 

- Opredeli tehnološki proces izdelave posameznih sklopov 
in izdelka bivalnega pohištva. 

11, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 
45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57 
PP Izbira in montaža vodil in okovja 

Programska enota/strokovni moduli:  Snovanje izdelka (SNI) 

SNI 1 Oblikovanje mizarskega 
izdelka 

- Opiše značilnosti stilnega pohištva v posameznih 
zgodovinskih obdobjih. 
- Izdela idejno zasnovo mizarskega izdelka z upoštevanjem 
pravil oblikovanja, ergonomije in funkcionalnosti. 

4 

SNI 2 Izdelava konstrukcijske, 
tehnološke in tehnične 
dokumentacije 

- Opredeli uporabnost in lastnosti mizarskega  izdelka. 
- Opredeli vse podatke v načrtu, ki so nujni za izdelavo 
mizarskega izdelka. 

26, 58, 59, 60, 61 

SNI 3 Izdelava mizarskega izdelka - Opredeli tehnološki proces izdelave mizarskega izdelka. 
- Predvidi pripomočke in šablone za delo. 
- Opredeli metode in načine kontrole kakovosti izdelave 
mizarskega izdelka. 

11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 35, 
36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 55, 56, 57 
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7. NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA 

7.1 NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA POSAMEZNIH PROGRAMSKIH ENOT 

V preglednici 7.1 so prikazani načini ocenjevanja, in sicer obvezni, ki so določeni v izobraževalnem programu (x), in izvedbeni načini, ki jih je določila šola v 

okviru izvedbenega kurikula (o). 

 
Preglednica 7.1: Načini ocenjevanja posameznih programskih enot 

OZNAKA PROGRAMSKE ENOTE OCENJEVALEC 

NAČINI OCENJEVANJA 

Pisno Ustno 
Izdelek ali 
storitev in 
zagovor 

Drugo 

P1 Slovenščina N. Jurkovič x x   

P2 Matematika A. Zaletel x x   

P3 Tuji jezik – angleščina N. Miklavčič x x   

P4 Umetnost M. Žagar  o x  

P5 Naravoslovje M. Kocjančič o x   

P6 Družboslovje S. Pucihar  x   

P7 Športna vzgoja R. Škoberne    x 

M1 
Osnove lesarstva G. Bajc x o   

PRA      

M2 
Obdelava lesa G. Bajc o o   

PRA S. Kovač   x  

M3 
Obdelava lesnih plošč G. Bajc o o   

PRA S. Kovač   x  

M4 
Stavbno pohištvo V. Smrekar o o   

PRA    x  

M5 
Bivalno pohištvo V. Smrekar o o   

PRA    x  

M6 
Snovanje izdelka V. Smrekar o  x  

PRA    x  
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OZNAKA PROGRAMSKE ENOTE OCENJEVALEC 

NAČINI OCENJEVANJA 

Pisno Ustno 
Izdelek ali 
storitev in 
zagovor 

Drugo 

M-OK1 
Konstruiranje v lesarstvu M. Kramberger o  o  

PRA      

M-OK2 
Preoblikovanje lesa z odrezovanjem S. Kovač     

PRA   o o  

M-OK3 
Računalniško konstruiranje v lesarstvu M. Kramberger o    

PRA    o  

M-OK4 
Konstruiranje pohištva M. Kramberger o    

PRA    o  

M-OK5 
Lepila in lesne plošče G. Bajc o    

PRA S. Kovač   o  

M-OK6 
Notranje pohištvo in kakovost M. Kramberger o    

PRA    o  

M-OK7 
Površinska obdelava lesa G. Bajc o    

PRA S. Kovač   o  

M-OKv 
Specifična poklicna znanja G. Bajc     

PRA Mentor v podjetju   o  

 

Način ocenjevanja »izdelek ali storitev in zagovor« se lahko izvaja z avtentično nalogo, načrtom izdelka, tehnično in tehnološko dokumentacijo ali mizarski 

sklop oziroma izdelek. 

Za posamezen strokovni modul ali modul odprtega kurikula je v vsakem ocenjevalnem obdobju pridobljena najmanj ena ocena iz teoretičnega znanja in 

praktičnih veščin. 

Pri strokovnih modulih in modulih odprtega kurikula je zaključna ocena sestavljena iz ocene teoretičnega znanja in ocene praktičnih veščin, v razmerju 

50 : 50.  

V strokovnem modulu odprtega kurikula M-OKv Specifična poklicna znanja se ocenjuje samo izdelek ali storitev in zagovor. 

Minimalni standardi znanja in merila ocenjevanja znanja so priloga k načrtu ocenjevanja znanja. 
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8. PRILOGE 

Seznam prilog: 

 

8.1 KATALOGI ZNANJA ZA ODPRTI KURIKUL: 

− M-OK1 Konstruiranje v lesarstvu 

− M-OK2 Preoblikovanje lesa z odrezovanjem 

− M-OK3 Računalniško konstruiranje v lesarstvu 

− M-OK4 Konstruiranje pohištva 

− M-OK5 Lepila in lesne plošče 

− M-OK6 Notranje pohištvo in kakovost 

− M-OK7 Površinska obdelava lesa 

− M-OKv Specifična poklicna znanja  

 

8.2 KORELACIJSKA PREGLEDNICA POVEZANOSTI KPU IN KZ STROKOVNIH MODULOV 

 

8.3 NATANČNA ČASOVNA RAZPOREDITEV IZOBRAŽEVANJA V ŠOLI IN USPOSABLJANJA Z DELOM 
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8.1 KATALOGI ZNANJA ZA ODPRTI KURIKUL 

 

O odprtem kurikulu smo pisali v publikaciji Priporočila za načrtovanje in izvedbo odprtega kurikula v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja. 

  

https://cpi.si/aktualno/knjiznica/gradiva/priporocila-za-nacrtovanje-in-izvedbo-odprtega-kurikula-v-programih-poklicnega-in-strokovnega-izobrazevanja/
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8.2 KORELACIJSKA PREGLEDNICA PRAKTIČNIH SPRETNOSTI IZ KPU PO STROKOVNIH MODULIH IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA 

POKLICNE KOMPETENCE OPERATIVNI UČNI CILJI IZ KATALOGA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 

Oznaka/ 
raven 

Opis Strokovna znanja 

1. LETNIK 

STROKOVNI MODUL: OSNOVE LESARSTVA (LES) 

LES1 Prepoznavanje 
domačih lesnih vrst in 
tvoriv, poznavanje 
lastnosti lesa  

(3)_Uporablja ustrezen način komuniciranja s sodelavci, nadrejenimi in strankami. 
(4)_Uporablja strokovno terminologijo v slovenskem jeziku in pogovorno strokovno terminologijo ter … 
(5)_Prepozna domače lesne vrste. 

LES2 Merjenje žagarskih 
proizvodov, 
razvrščanje v 
kakovostne razrede, 
merjenje vlažnosti v 
lesu, priprava 
žagarskih proizvodov 
za sušenje, 
spremljanje 
parametrov pri 
tehničnem sušenju 
lesa 

(1)_Vzdržuje red in čistočo na delovnem mestu. 
(2)_Delo opravlja v ustrezni delovni obleki in uporablja osebno varovalno opremo v skladu s predpisi varstva … 
(3)_Uporablja ustrezen način komuniciranja s sodelavci, nadrejenimi in strankami. 
(4)_Uporablja strokovno terminologijo v slovenskem jeziku in pogovorno strokovno terminologijo ter … 
(6)_Sortira žagan les v kakovostne razrede skladno s standardi. 
(7)_Izmeri in izračuna kubaturo žaganega lesa v skladu s pravili merjenja, ki se uporabljajo pri posamezni … 
(8)_Zloži in letviči žagan les v skladovnico za naravno sušenje. 
(9)_Zloži in letviči žagan les v skladovnico za umetno (tehnično) sušenje. 
(10)_Izmeri vlažnost lesa ali lesnih tvoriv z električnim vlagomerom.  

LES3 Varno delo v mizarski 
delavnici 

(1)_Vzdržuje red in čistočo na delovnem mestu. 
(2)_Delo opravlja v ustrezni delovni obleki in uporablja osebno varovalno opremo v skladu s predpisi varstva … 
(3)_Uporablja ustrezen način komuniciranja s sodelavci, nadrejenimi in strankami. 
(4)_Uporablja strokovno terminologijo v slovenskem jeziku in pogovorno strokovno terminologijo ter … 
(17)_Izvede pravilen zagon in ustavitev strojev in naprav (odsesovanje, komprimirani zrak, transport) in jih … 
 

LES4 Varovanje zdravja in 
okolja 

(2)_Delo opravlja v ustrezni delovni obleki in uporablja osebno varovalno opremo v skladu s predpisi varstva … 
(3)_Uporablja ustrezen način komuniciranja s sodelavci, nadrejenimi in strankami. 
(4)_Uporablja strokovno terminologijo v slovenskem jeziku in pogovorno strokovno terminologijo ter … 
(18)_Pri delu s stroji uporabi predpisano osebno varovalno opremo ter varovalne pripomočke v skladu z … 
(53)_Sortira in skladišči lesne ostanke in odpadke. 
(54)_Sortira in skladišči odpadke ter ustrezno ravna z nevarnimi odpadki, ki nastanejo v delovnem procesu.  
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POKLICNE KOMPETENCE OPERATIVNI UČNI CILJI IZ KATALOGA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 

Oznaka/ 
raven 

Opis Strokovna znanja 

LES5 Skiciranje in risanje 
enostavnih mizarskih 
izdelkov 

(3)_Uporablja ustrezen način komuniciranja s sodelavci, nadrejenimi in strankami. 
(4)_Uporablja strokovno terminologijo v slovenskem jeziku in pogovorno strokovno terminologijo ter … 
(11)_Bere, razume in uporablja delovno dokumentacijo (skice, kosovnice, načrte, krojne liste) pri nalogah … 
(58)_Nariše načrt mizarskega izdelka z detajli, kosovnice in krojne liste ter napiše tehnični opis izdelka. 
 

STROKOVNI MODUL: OBDELAVA LESA (OLE) 

OLE1 Uporaba ročnega 
orodja 

(1)_Vzdržuje red in čistočo na delovnem mestu. 
(2)_Delo opravlja v ustrezni delovni obleki in uporablja osebno varovalno opremo v skladu s predpisi varstva … 
(3)_Uporablja ustrezen način komuniciranja s sodelavci, nadrejenimi in strankami. 
(4)_Uporablja strokovno terminologijo v slovenskem jeziku in pogovorno strokovno terminologijo ter … 
(11)_Bere, razume in uporablja delovno dokumentacijo (skice, kosovnice, načrte, krojne liste) pri nalogah … 
(12)_Izdela tipične konstrukcijske lesne vezi, ki se uporabljajo pri masivnem lesu (čepne in zagozdne čepne … 
(13)_Izdela tipične konstrukcijske vezi, ki se uporabljajo pri lesu in lesnih ploščah (rogeljne vezi, mozničenje, … 
(14)_Z ročnim rezbarskim orodjem izdela rezbarjen izdelek s plitvim reliefnim motivom. 
(15)_Vzdržuje in ostri ročno rezilno orodje.  
 

OLE2 Razrez lesa in lesnih 
plošč na žagalnih 
strojih 

(1)_Vzdržuje red in čistočo na delovnem mestu. 
(2)_Delo opravlja v ustrezni delovni obleki in uporablja osebno varovalno opremo v skladu s predpisi varstva … 
(3)_Uporablja ustrezen način komuniciranja s sodelavci, nadrejenimi in strankami. 
(4)_Uporablja strokovno terminologijo v slovenskem jeziku in pogovorno strokovno terminologijo ter … 
(11)_Bere, razume in uporablja delovno dokumentacijo (skice, kosovnice, načrte, krojne liste) pri nalogah … 
(16)_Pripravi lesnoobdelovalne (žagalne, skobeljne, rezkalne, vrtalne, brusilne) stroje za delo: izvede menjavo … 
(17)_Izvede pravilen zagon in ustavitev strojev in naprav (odsesovanje, komprimirani zrak, transport) in jih … 
(18)_Pri delu s stroji uporabi predpisano osebno varovalno opremo ter varovalne pripomočke v skladu z … 
(19)_Skroji elemente žaganega lesa in lesnih tvoriv ter formatno obžaga elemente na žagalnem stroju … 
(52)_Kontrolira kakovost izvedenih del z merilnimi in drugimi pripomočki (metri, kalibri, kotniki, libele …). 
(53)_Sortira in skladišči lesne ostanke in odpadke. 
 

OLE3 Skobljanje lesa na 
skobeljnih strojih 

(1)_Vzdržuje red in čistočo na delovnem mestu. 
(2)_Delo opravlja v ustrezni delovni obleki in uporablja osebno varovalno opremo v skladu s predpisi varstva … 
(3)_Uporablja ustrezen način komuniciranja s sodelavci, nadrejenimi in strankami. 
(4)_Uporablja strokovno terminologijo v slovenskem jeziku in pogovorno strokovno terminologijo ter … 
(11)_Bere, razume in uporablja delovno dokumentacijo (skice, kosovnice, načrte, krojne liste) pri nalogah … 
16)_Pripravi lesnoobdelovalne (žagalne, skobeljne, rezkalne, vrtalne, brusilne) stroje za delo: izvede menjavo … 
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POKLICNE KOMPETENCE OPERATIVNI UČNI CILJI IZ KATALOGA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 

Oznaka/ 
raven 

Opis Strokovna znanja 

(17)_Izvede pravilen zagon in ustavitev strojev in naprav (odsesovanje, komprimirani zrak, transport) in jih … 
(18)_Pri delu s stroji uporabi predpisano osebno varovalno opremo ter varovalne pripomočke v skladu z … 
(20)_Skoblja elemente žaganega lesa na poravnalnem, debelinskem in večstranskem skobeljnem stroju. 
(52)_Kontrolira kakovost izvedenih del z merilnimi in drugimi pripomočki (metri, kalibri, kotniki, libele …). 
(53)_Sortira in skladišči lesne ostanke in odpadke. 
 

OLE4 Strojno vrtanje in 
dolbljenje lesa 

(1)_Vzdržuje red in čistočo na delovnem mestu. 
(2)_Delo opravlja v ustrezni delovni obleki in uporablja osebno varovalno opremo v skladu s predpisi varstva … 
(3)_Uporablja ustrezen način komuniciranja s sodelavci, nadrejenimi in strankami. 
(4)_Uporablja strokovno terminologijo v slovenskem jeziku in pogovorno strokovno terminologijo ter … 
(11)_Bere, razume in uporablja delovno dokumentacijo (skice, kosovnice, načrte, krojne liste) pri nalogah … 
16)_Pripravi lesnoobdelovalne (žagalne, skobeljne, rezkalne, vrtalne, brusilne) stroje za delo: izvede menjavo … 
(17)_Izvede pravilen zagon in ustavitev strojev in naprav (odsesovanje, komprimirani zrak, transport) in jih … 
(18)_Pri delu s stroji uporabi predpisano osebno varovalno opremo ter varovalne pripomočke v skladu z … 
(23)_Izdela izvrtine na elementih iz lesa ali lesnih tvoriv na vrtalnih strojih (horizontalni in vertikalni vrtalni … 
(52)_Kontrolira kakovost izvedenih del z merilnimi in drugimi pripomočki (metri, kalibri, kotniki, libele …). 
(53)_Sortira in skladišči lesne ostanke in odpadke. 
 

OLE5 Rezkanje lesa na 
rezkalnih strojih 

(1)_Vzdržuje red in čistočo na delovnem mestu. 
(2)_Delo opravlja v ustrezni delovni obleki in uporablja osebno varovalno opremo v skladu s predpisi varstva … 
(3)_Uporablja ustrezen način komuniciranja s sodelavci, nadrejenimi in strankami. 
(4)_Uporablja strokovno terminologijo v slovenskem jeziku in pogovorno strokovno terminologijo ter … 
(11)_Bere, razume in uporablja delovno dokumentacijo (skice, kosovnice, načrte, krojne liste) pri nalogah … 
16)_Pripravi lesnoobdelovalne (žagalne, skobeljne, rezkalne, vrtalne, brusilne) stroje za delo: izvede menjavo … 
(17)_Izvede pravilen zagon in ustavitev strojev in naprav (odsesovanje, komprimirani zrak, transport) in jih … 
(18)_Pri delu s stroji uporabi predpisano osebno varovalno opremo ter varovalne pripomočke v skladu z … 
(21)_Rezka elemente iz lesa ali lesnih tvoriv na miznem in nadmiznem rezkalnem stroju, verižnem rezkalnem … 
(52)_Kontrolira kakovost izvedenih del z merilnimi in drugimi pripomočki (metri, kalibri, kotniki, libele …). 
(53)_Sortira in skladišči lesne ostanke in odpadke. 
 

OLE6 Struženje lesa (1)_Vzdržuje red in čistočo na delovnem mestu. 
(2)_Delo opravlja v ustrezni delovni obleki in uporablja osebno varovalno opremo v skladu s predpisi varstva … 
(3)_Uporablja ustrezen način komuniciranja s sodelavci, nadrejenimi in strankami. 
(4)_Uporablja strokovno terminologijo v slovenskem jeziku in pogovorno strokovno terminologijo ter … 
(11)_Bere, razume in uporablja delovno dokumentacijo (skice, kosovnice, načrte, krojne liste) pri nalogah … 
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POKLICNE KOMPETENCE OPERATIVNI UČNI CILJI IZ KATALOGA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 

Oznaka/ 
raven 

Opis Strokovna znanja 

16)_Pripravi lesnoobdelovalne (žagalne, skobeljne, rezkalne, vrtalne, brusilne) stroje za delo: izvede menjavo … 
(17)_Izvede pravilen zagon in ustavitev strojev in naprav (odsesovanje, komprimirani zrak, transport) in jih … 
(18)_Pri delu s stroji uporabi predpisano osebno varovalno opremo ter varovalne pripomočke v skladu z … 
(22)_Struži pohištveni element iz masivnega lesa na stružnici po načelu prostoročnega in kopirnega … 
(52)_Kontrolira kakovost izvedenih del z merilnimi in drugimi pripomočki (metri, kalibri, kotniki, libele …). 
(53)_Sortira in skladišči lesne ostanke in odpadke. 
 

OLE7 Brušenje lesa na 
brusilnih strojih 

(1)_Vzdržuje red in čistočo na delovnem mestu. 
(2)_Delo opravlja v ustrezni delovni obleki in uporablja osebno varovalno opremo v skladu s predpisi varstva … 
(3)_Uporablja ustrezen način komuniciranja s sodelavci, nadrejenimi in strankami. 
(4)_Uporablja strokovno terminologijo v slovenskem jeziku in pogovorno strokovno terminologijo ter … 
(11)_Bere, razume in uporablja delovno dokumentacijo (skice, kosovnice, načrte, krojne liste) pri nalogah … 
(16)_Pripravi lesnoobdelovalne (žagalne, skobeljne, rezkalne, vrtalne, brusilne) stroje za delo: izvede menjavo … 
(17)_Izvede pravilen zagon in ustavitev strojev in naprav (odsesovanje, komprimirani zrak, transport) in jih … 
(18)_Pri delu s stroji uporabi predpisano osebno varovalno opremo ter varovalne pripomočke v skladu z … 
(24)_Brusi elemente iz lesa ali lesnih tvoriv na brusilnih strojih (horizontalni in vertikalni brusilni stroj … 
(52)_Kontrolira kakovost izvedenih del z merilnimi in drugimi pripomočki (metri, kalibri, kotniki, libele …). 
(53)_Sortira in skladišči lesne ostanke in odpadke. 
 

2. LETNIK 

STROKOVNI MODUL: OBDELAVA LESNIH PLOŠČ (OLP) 

OLP1 Izbiranje lesnih plošč 
glede na uporabo 

(3)_Uporablja ustrezen način komuniciranja s sodelavci, nadrejenimi in strankami. 
(4)_Uporablja strokovno terminologijo v slovenskem jeziku in pogovorno strokovno terminologijo ter …  

OLP2 Obdelava robov (1)_Vzdržuje red in čistočo na delovnem mestu. 
(2)_Delo opravlja v ustrezni delovni obleki in uporablja osebno varovalno opremo v skladu s predpisi varstva … 
(3)_Uporablja ustrezen način komuniciranja s sodelavci, nadrejenimi in strankami. 
(4)_Uporablja strokovno terminologijo v slovenskem jeziku in pogovorno strokovno terminologijo ter … 
(11)_Bere, razume in uporablja delovno dokumentacijo (skice, kosovnice, načrte, krojne liste) pri nalogah … 
(16)_Pripravi lesnoobdelovalne (žagalne, skobeljne, rezkalne, vrtalne, brusilne) stroje za delo: izvede menjavo … 
(18)_Pri delu s stroji uporabi predpisano osebno varovalno opremo ter varovalne pripomočke v skladu z … 
(30)_Skroji furnir s furnirskimi škarjami. 
(35)_Nalepi furnir na robove plošč iz lesnih tvoriv, in sicer ročno ali s strojem za robno furniranje. 
(36)_Nalepi ABS-folijo na robove plošč iz lesnih tvoriv s strojem za robno lepljenje. 
(44)_Izbere ustrezno sredstvo za površinsko zaščito (olja, vosek) v skladu z namenom uporabe izdelka … 



40 

POKLICNE KOMPETENCE OPERATIVNI UČNI CILJI IZ KATALOGA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 

Oznaka/ 
raven 

Opis Strokovna znanja 

(45)_Izbere in pripravi lak ter lakira pohištvene elemente z brizganjem v skladu z navodili. 
(52)_Kontrolira kakovost izvedenih del z merilnimi in drugimi pripomočki (metri, kalibri, kotniki, libele …). 
(53)_Sortira in skladišči lesne ostanke in odpadke. 
(54)_Sortira in skladišči odpadke ter ustrezno ravna z nevarnimi odpadki, ki nastanejo v delovnem procesu.  
 

OLP3 Izbira furnirja, 
sestavljanje furnirja, 
furniranje plošč 

(1)_Vzdržuje red in čistočo na delovnem mestu. 
(2)_Delo opravlja v ustrezni delovni obleki in uporablja osebno varovalno opremo v skladu s predpisi varstva … 
(3)_Uporablja ustrezen način komuniciranja s sodelavci, nadrejenimi in strankami. 
(4)_Uporablja strokovno terminologijo v slovenskem jeziku in pogovorno strokovno terminologijo ter … 
(11)_Bere, razume in uporablja delovno dokumentacijo (skice, kosovnice, načrte, krojne liste) pri nalogah … 
(16)_Pripravi lesnoobdelovalne (žagalne, skobeljne, rezkalne, vrtalne, brusilne) stroje za delo: izvede menjavo … 
(18)_Pri delu s stroji uporabi predpisano osebno varovalno opremo ter varovalne pripomočke v skladu z … 
(29)_Prepozna različne vrste furnirja in izbere furnir v skladu z navodili. 
(30)_Skroji furnir s furnirskimi škarjami. 
(31)_Izvede ročno ali strojno spahovanje furnirskih listov. 
(32)_Širinsko spoji furnirske liste z upoštevanjem pravil oblikovanja furnirske slike. 
(33)_Izdela intarzijo iz furnirja. 
(34)_Pripravi ustrezno lepilo in ploskovno prilepi furnir, folijo ali laminatno ploščo iz lesnih tvoriv na  … 
(38)_Zlepi slojni les z uporabo šablone ali modela. 
(41)_Pripravi površino pohištvenega elementa za površinsko obdelavo (zamazovanje, brušenje, krtačenje, … 
(45)_Izbere in pripravi lak ter lakira pohištvene elemente z brizganjem v skladu z navodili. 
(52)_Kontrolira kakovost izvedenih del z merilnimi in drugimi pripomočki (metri, kalibri, kotniki, libele …). 
(53)_Sortira in skladišči lesne ostanke in odpadke. 
(54)_Sortira in skladišči odpadke ter ustrezno ravna z nevarnimi odpadki, ki nastanejo v delovnem procesu.  
 

OLP4 Izdelava izdelka iz 
lesnih plošč 

(1)_Vzdržuje red in čistočo na delovnem mestu. 
(2)_Delo opravlja v ustrezni delovni obleki in uporablja osebno varovalno opremo v skladu s predpisi varstva … 
(3)_Uporablja ustrezen način komuniciranja s sodelavci, nadrejenimi in strankami. 
(4)_Uporablja strokovno terminologijo v slovenskem jeziku in pogovorno strokovno terminologijo ter … 
(10)_Izmeri vlažnost lesa ali lesnih tvoriv z električnim vlagomerom. 
(11)_Bere, razume in uporablja delovno dokumentacijo (skice, kosovnice, načrte, krojne liste) pri nalogah … 
(16)_Pripravi lesnoobdelovalne (žagalne, skobeljne, rezkalne, vrtalne, brusilne) stroje za delo: izvede menjavo .. 
(18)_Pri delu s stroji uporabi predpisano osebno varovalno opremo ter varovalne pripomočke v skladu z … 
(19)_Skroji elemente žaganega lesa in lesnih tvoriv ter formatno obžaga elemente na žagalnem stroju … 
(21)_Rezka elemente iz lesa ali lesnih tvoriv na miznem in nadmiznem rezkalnem stroju, verižnem rezkalnem … 
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POKLICNE KOMPETENCE OPERATIVNI UČNI CILJI IZ KATALOGA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 

Oznaka/ 
raven 

Opis Strokovna znanja 

(23)_Izdela izvrtine na elementih iz lesa ali lesnih tvoriv na vrtalnih strojih (horizontalni in vertikalni vrtalni … 
(24)_Brusi elemente iz lesa ali lesnih tvoriv na brusilnih strojih (horizontalni in vertikalni brusilni stroj … 
(25)_Brusi furnirane ploskovne elemente na kontaktnem brusilnem stroju. 
(30)_Skroji furnir s furnirskimi škarjami. 
(31)_Izvede ročno ali strojno spahovanje furnirskih listov. 
(32)_Širinsko spoji furnirske liste z upoštevanjem pravil oblikovanja furnirske slike. 
(33)_Izdela intarzijo iz furnirja. 
(34)_Pripravi ustrezno lepilo in ploskovno prilepi furnir, folijo ali laminatno ploščo iz lesnih tvoriv na  … 
(35)_Nalepi furnir na robove plošč iz lesnih tvoriv, in sicer ročno ali s strojem za robno furniranje. 
(36)_Nalepi ABS-folijo na robove plošč iz lesnih tvoriv s strojem za robno lepljenje. 
(40)_Izdela polizdelek obodne konstrukcije iz ploskovnih elementov v skladu z delovno dokumentacijo. 
(41)_Pripravi površino pohištvenega elementa za površinsko obdelavo (zamazovanje, brušenje, krtačenje … 
(42)_Izbere in pripravi lužilo ter ročno ali z brizganjem luži pohištveni element v skladu z navodili. 
(44)_Izbere ustrezno sredstvo za površinsko zaščito (olja, vosek) v skladu z namenom uporabe izdelka … 
(45)_Izbere in pripravi lak ter lakira pohištvene elemente z brizganjem v skladu z navodili. 
(52)_Kontrolira kakovost izvedenih del z merilnimi in drugimi pripomočki (metri, kalibri, kotniki, libele …). 
(53)_Sortira in skladišči lesne ostanke in odpadke. 
(54)_Sortira in skladišči odpadke ter ustrezno ravna z nevarnimi odpadki, ki nastanejo v delovnem procesu.  
 

STROKOVNI MODUL: STAVBNO POHIŠTVO (STP) 

STP1 Konstruiranje oken (3)_Uporablja ustrezen način komuniciranja s sodelavci, nadrejenimi in strankami. 
(4)_Uporablja strokovno terminologijo v slovenskem jeziku in pogovorno strokovno terminologijo ter … 
(58)_Nariše načrt mizarskega izdelka z detajli, kosovnice in krojne liste ter napiše tehnični opis izdelka. 
(59)_Izračuna dejansko porabo izdelavnih materialov za mizarski izdelek na osnovi načrta in porabo ovrednoti. 
 

STP2 Izdelava oken (1)_Vzdržuje red in čistočo na delovnem mestu. 
(2)_Delo opravlja v ustrezni delovni obleki in uporablja osebno varovalno opremo v skladu s predpisi varstva … 
(3)_Uporablja ustrezen način komuniciranja s sodelavci, nadrejenimi in strankami. 
(4)_Uporablja strokovno terminologijo v slovenskem jeziku in pogovorno strokovno terminologijo ter … 
(6)_Sortira žagan les v kakovostne razrede v skladu s standardi. 
(10)_Izmeri vlažnost lesa ali lesnih tvoriv z električnim vlagomerom. 
(11)_Bere, razume in uporablja delovno dokumentacijo (skice, kosovnice, načrte, krojne liste) pri nalogah … 
(16)_Pripravi lesnoobdelovalne (žagalne, skobeljne, rezkalne, vrtalne, brusilne) stroje za delo: izvede menjavo … 
(18)_Pri delu s stroji uporabi predpisano osebno varovalno opremo ter varovalne pripomočke v skladu z … 
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POKLICNE KOMPETENCE OPERATIVNI UČNI CILJI IZ KATALOGA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 

Oznaka/ 
raven 

Opis Strokovna znanja 

(19)_Skroji elemente žaganega lesa in lesnih tvoriv ter formatno obžaga elemente na žagalnem stroju … 
(20)_Skoblja elemente žaganega lesa na poravnalnem, debelinskem in večstranskem skobeljnem stroju. 
(21)_Rezka elemente iz lesa ali lesnih tvoriv na miznem in nadmiznem rezkalnem stroju, verižnem rezkalnem … 
(23)_Izdela izvrtine na elementih iz lesa ali lesnih tvoriv na vrtalnih strojih (horizontalni in vertikalni vrtalni … 
(24)_Brusi elemente iz lesa ali lesnih tvoriv na brusilnih strojih (horizontalni in vertikalni brusilni stroj … 
(39)_Izdela polizdelek okvirne konstrukcije iz elementov masivnega lesa v skladu z delovno dokumentacijo. 
(41)_Pripravi površino pohištvenega elementa za površinsko obdelavo (zamazovanje, brušenje, krtačenje … 
(43)_Zaščiti les z lazurnim premazom v skladu z navodili. 
(47)_Izbere ustrezno okovje (nasadila, zaporni mehanizem, kljuke) in tesnila ter sestavi izdelek stavbnega … 
(48)_Izbere in uporabi materiale iz umetnih snovi, ki se uporabljajo pri izdelavi in vgradnji mizarskih izdelkov … 
(49)_Pripravi in zaščiti razstavljiv ali nerazstavljiv izdelek za transport. 
(50)_Sestavi izdelek bivalnega ali stavbnega pohištva ter izvede nastavitev gibanja in zapiranja posameznih … 
(51)_Prilagodi in vgradi izdelek bivalnega ali stavbnega pohištva v prostor. 
(52)_Kontrolira kakovost izvedenih del z merilnimi in drugimi pripomočki (metri, kalibri, kotniki, libele …). 
(53)_Sortira in skladišči lesne ostanke in odpadke. 
(54)_Sortira in skladišči odpadke ter ustrezno ravna z nevarnimi odpadki, ki nastanejo v delovnem procesu.  
(55)_Prilagodi in uredi delovno mesto v skladu z načeli ergonomije in racionalne organizacije. 
(56)_Izbere najustreznejša orodja, stroje in naprave za izvedbo konkretnega delovnega procesa. 
(57)_Določi pravilen vrstni red delovnih operacij in faz dela pri izdelavi mizarskega izdelka. 
 

STP3 Konstruiranje vrat (3)_Uporablja ustrezen način komuniciranja s sodelavci, nadrejenimi in strankami. 
(4)_Uporablja strokovno terminologijo v slovenskem jeziku in pogovorno strokovno terminologijo ter … 
(29)_Prepozna različne vrste furnirja in izbere furnir v skladu z navodili. 
(58)_Nariše načrt mizarskega izdelka z detajli, kosovnice in krojne liste ter napiše tehnični opis izdelka. 
(59)_Izračuna dejansko porabo izdelavnih materialov za mizarski izdelek na osnovi načrta in porabo ovrednoti. 
 

STP4 Izdelava vrat (1)_Vzdržuje red in čistočo na delovnem mestu. 
(2)_Delo opravlja v ustrezni delovni obleki in uporablja osebno varovalno opremo v skladu s predpisi varstva … 
(3)_Uporablja ustrezen način komuniciranja s sodelavci, nadrejenimi in strankami. 
(4)_Uporablja strokovno terminologijo v slovenskem jeziku in pogovorno strokovno terminologijo ter … 
(6)_Sortira žagan les v kakovostne razrede v skladu s standardi. 
(10)_Izmeri vlažnost lesa ali lesnih tvoriv z električnim vlagomerom. 
(11)_Bere, razume in uporablja delovno dokumentacijo (skice, kosovnice, načrte, krojne liste) pri nalogah … 
(16)_Pripravi lesnoobdelovalne (žagalne, skobeljne, rezkalne, vrtalne, brusilne) stroje za delo: izvede menjavo … 
(18)_Pri delu s stroji uporabi predpisano osebno varovalno opremo ter varovalne pripomočke v skladu z … 
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POKLICNE KOMPETENCE OPERATIVNI UČNI CILJI IZ KATALOGA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 

Oznaka/ 
raven 

Opis Strokovna znanja 

(19)_Skroji elemente žaganega lesa in lesnih tvoriv ter formatno obžaga elemente na žagalnem stroju … 
(20)_Skoblja elemente žaganega lesa na poravnalnem, debelinskem in večstranskem skobeljnem stroju. 
(21)_Rezka elemente iz lesa ali lesnih tvoriv na miznem in nadmiznem rezkalnem stroju, verižnem rezkalnem … 
(23)_Izdela izvrtine na elementih iz lesa ali lesnih tvoriv na vrtalnih strojih (horizontalni in vertikalni vrtalni … 
(24)_Brusi elemente iz lesa ali lesnih tvoriv na brusilnih strojih (horizontalni in vertikalni brusilni stroj … 
(25)_Brusi furnirane ploskovne elemente na kontaktnem brusilnem stroju. 
(30)_Skroji furnir s furnirskimi škarjami. 
(31)_Izvede ročno ali strojno spahovanje furnirskih listov. 
(32)_Širinsko spoji furnirske liste z upoštevanjem pravil oblikovanja furnirske slike. 
(34)_Pripravi ustrezno lepilo in ploskovno prilepi furnir, folijo ali laminatno ploščo iz lesnih tvoriv na  … 
(35)_Nalepi furnir na robove plošč iz lesnih tvoriv, in sicer ročno ali s strojem za robno furniranje. 
(37)_Izbere ustrezno lepilo in širinsko lepi elemente iz masivnega lesa v ploščo določenih dimenzij.  
(41)_Pripravi površino pohištvenega elementa za površinsko obdelavo (zamazovanje, brušenje, krtačenje … 
(42)_Izbere in pripravi lužilo ter ročno ali z brizganjem luži pohištveni element v skladu z navodili. 
(43)_Zaščiti les z lazurnim premazom v skladu z navodili. 
(45)_Izbere in pripravi lak ter lakira pohištvene elemente z brizganjem v skladu z navodili. 
(47)_Izbere ustrezno okovje (nasadila, zaporni mehanizem, kljuke) in tesnila ter sestavi izdelek stavbnega … 
(48)_Izbere in uporabi materiale iz umetnih snovi, ki se uporabljajo pri izdelavi in vgradnji mizarskih izdelkov … 
(49)_Pripravi in zaščiti razstavljiv ali nerazstavljiv izdelek za transport. 
(50)_Sestavi izdelek bivalnega ali stavbnega pohištva ter izvede nastavitev gibanja in zapiranja posameznih … 
(51)_Prilagodi in vgradi izdelek bivalnega ali stavbnega pohištva v prostor. 
(52)_Kontrolira kakovost izvedenih del z merilnimi in drugimi pripomočki (metri, kalibri, kotniki, libele …). 
(53)_Sortira in skladišči lesne ostanke in odpadke. 
(54)_Sortira in skladišči odpadke ter ustrezno ravna z nevarnimi odpadki, ki nastanejo v delovnem procesu.  
(55)_Prilagodi in uredi delovno mesto v skladu z načeli ergonomije in racionalne organizacije. 
(56)_Izbere najustreznejša orodja, stroje in naprave za izvedbo konkretnega delovnega procesa. 
(57)_Določi pravilen vrstni red delovnih operacij in faz dela pri izdelavi mizarskega izdelka. 
 

3. LETNIK 

STROKOVNI MODUL: BIVALNO POHIŠTVO (BIP) 

BIP1 Konstruiranje 
bivalnega pohištva 

(3)_Uporablja ustrezen način komuniciranja s sodelavci, nadrejenimi in strankami. 
(4)_Uporablja strokovno terminologijo v slovenskem jeziku in pogovorno strokovno terminologijo ter … 
(26)_Izdela program z ukazi za obdelavo pohištvenega elementa na CNC obdelovalnem stroju v skladu z … 
(29)_Prepozna različne vrste furnirja in izbere furnir v skladu z navodili. 
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POKLICNE KOMPETENCE OPERATIVNI UČNI CILJI IZ KATALOGA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 

Oznaka/ 
raven 

Opis Strokovna znanja 

(58)_Nariše načrt mizarskega izdelka z detajli, kosovnice in krojne liste ter napiše tehnični opis izdelka. 
(59)_Izračuna dejansko porabo izdelavnih materialov za mizarski izdelek na osnovi načrta in porabo ovrednoti. 
(60)_Oceni izdelovalni čas (ročne in strojne ure) za mizarski izdelek na osnovi tehnološkega postopka izdelave. 
(61)_Izdela kalkulacijo za mizarski izdelek do lastne cene. 
 

BIP2 Izdelava bivalnega 
pohištva 

(1)_Vzdržuje red in čistočo na delovnem mestu. 
(2)_Delo opravlja v ustrezni delovni obleki in uporablja osebno varovalno opremo v skladu s predpisi varstva … 
(3)_Uporablja ustrezen način komuniciranja s sodelavci, nadrejenimi in strankami. 
(4)_Uporablja strokovno terminologijo v slovenskem jeziku in pogovorno strokovno terminologijo ter … 
(6)_Sortira žagan les v kakovostne razrede v skladu s standardi. 
(10)_Izmeri vlažnost lesa ali lesnih tvoriv z električnim vlagomerom. 
(11)_Bere, razume in uporablja delovno dokumentacijo (skice, kosovnice, načrte, krojne liste) pri nalogah … 
(16)_Pripravi lesnoobdelovalne (žagalne, skobeljne, rezkalne, vrtalne, brusilne) stroje za delo: izvede menjavo … 
(18)_Pri delu s stroji uporabi predpisano osebno varovalno opremo ter varovalne pripomočke v skladu z … 
(19)_Skroji elemente žaganega lesa in lesnih tvoriv ter formatno obžaga elemente na žagalnem stroju … 
(20)_Skoblja elemente žaganega lesa na poravnalnem, debelinskem in večstranskem skobeljnem stroju. 
(21)_Rezka elemente iz lesa ali lesnih tvoriv na miznem in nadmiznem rezkalnem stroju, verižnem rezkalnem … 
(22)_Struži pohištveni element iz masivnega lesa na stružnici po načelu prostoročnega in kopirnega … 
(23)_Izdela izvrtine na elementih iz lesa ali lesnih tvoriv na vrtalnih strojih (horizontalni in vertikalni vrtalni … 
(24)_Brusi elemente iz lesa ali lesnih tvoriv na brusilnih strojih (horizontalni in vertikalni brusilni stroj … 
(25)_Brusi furnirane ploskovne elemente na kontaktnem brusilnem stroju. 
(27)_Izbere in namesti ustrezna orodja za mehansko obdelavo pohištvenega elementa na CNC obdelovalnem … 
(28)_Kroji, rezka in vrta pohištveni element na CNC obdelovalnem stroju. 
(30)_Skroji furnir s furnirskimi škarjami. 
(31)_Izvede ročno ali strojno spahovanje furnirskih listov. 
(32)_Širinsko spoji furnirske liste z upoštevanjem pravil oblikovanja furnirske slike. 
(33)_Izdela intarzijo iz furnirja. 
(34)_Pripravi ustrezno lepilo in ploskovno prilepi furnir, folijo ali laminatno ploščo iz lesnih tvoriv na  … 
(35)_Nalepi furnir na robove plošč iz lesnih tvoriv, in sicer ročno ali s strojem za robno furniranje. 
(36)_Nalepi ABS-folijo na robove plošč iz lesnih tvoriv s strojem za robno lepljenje. 
(38)_Zlepi slojni les z uporabo šablone ali modela. 
(39)_Izdela polizdelek okvirne konstrukcije iz elementov masivnega lesa v skladu z delovno dokumentacijo. 
(40)_Izdela polizdelek obodne konstrukcije iz ploskovnih elementov v skladu z delovno dokumentacijo. 
(41)_Pripravi površino pohištvenega elementa za površinsko obdelavo (zamazovanje, brušenje, krtačenje … 
(42)_Izbere in pripravi lužilo ter ročno ali z brizganjem luži pohištveni element v skladu z navodili. 
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POKLICNE KOMPETENCE OPERATIVNI UČNI CILJI IZ KATALOGA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 

Oznaka/ 
raven 

Opis Strokovna znanja 

(43)_Zaščiti les z lazurnim premazom v skladu z navodili. 
(44)_Izbere ustrezno sredstvo za površinsko zaščito (olja, vosek) v skladu z namenom uporabe izdelka … 
(45)_Izbere in pripravi lak ter lakira pohištvene elemente z brizganjem v skladu z navodili. 
(46)_Izbere ustrezno okovje (spone, šarnirji, vodila, zaviralni in zaporni mehanizmi) ter sestavi izdelek … 
(48)_Izbere in uporabi materiale iz umetnih snovi, ki se uporabljajo pri izdelavi in vgradnji mizarskih izdelkov … 
(49)_Pripravi in zaščiti razstavljiv ali nerazstavljiv izdelek za transport. 
(50)_Sestavi izdelek bivalnega ali stavbnega pohištva ter izvede nastavitev gibanja in zapiranja posameznih … 
(51)_Prilagodi in vgradi izdelek bivalnega ali stavbnega pohištva v prostor. 
(52)_Kontrolira kakovost izvedenih del z merilnimi in drugimi pripomočki (metri, kalibri, kotniki, libele …). 
(53)_Sortira in skladišči lesne ostanke in odpadke. 
(54)_Sortira in skladišči odpadke ter ustrezno ravna z nevarnimi odpadki, ki nastanejo v delovnem procesu.  
(55)_Prilagodi in uredi delovno mesto v skladu z načeli ergonomije in racionalne organizacije. 
(56)_Izbere najustreznejša orodja, stroje in naprave za izvedbo konkretnega delovnega procesa. 
(57)_Določi pravilen vrstni red delovnih operacij in faz dela pri izdelavi mizarskega izdelka. 
 

STROKOVNI MODUL: SNOVANJE IZDELKA (SNI) 

SNI1 Oblikovanje izdelka (3)_Uporablja ustrezen način komuniciranja s sodelavci, nadrejenimi in strankami. 
(4)_Uporablja strokovno terminologijo v slovenskem jeziku in pogovorno strokovno terminologijo ter … 
(29)_Prepozna različne vrste furnirja in izbere furnir v skladu z navodili. 
 

SNI2 Izdelava 
konstrukcijske in 
tehnične 
dokumentacije izdelka 

(3)_Uporablja ustrezen način komuniciranja s sodelavci, nadrejenimi in strankami. 
(4)_Uporablja strokovno terminologijo v slovenskem jeziku in pogovorno strokovno terminologijo ter … 
(26)_Izdela program z ukazi za obdelavo pohištvenega elementa na CNC obdelovalnem stroju v skladu z … 
(58)_Nariše načrt mizarskega izdelka z detajli, kosovnice in krojne liste ter napiše tehnični opis izdelka. 
(59)_Izračuna dejansko porabo izdelavnih materialov za mizarski izdelek na osnovi načrta in porabo ovrednoti. 
(60)_Oceni izdelovalni čas (ročne in strojne ure) za mizarski izdelek na osnovi tehnološkega postopka izdelave. 
(61)_Izdela kalkulacijo za mizarski izdelek do lastne cene. 
 

SNI3 Izdelava izdelka (1)_Vzdržuje red in čistočo na delovnem mestu. 
(2)_Delo opravlja v ustrezni delovni obleki in uporablja osebno varovalno opremo v skladu s predpisi varstva … 
(3)_Uporablja ustrezen način komuniciranja s sodelavci, nadrejenimi in strankami. 
(4)_Uporablja strokovno terminologijo v slovenskem jeziku in pogovorno strokovno terminologijo ter … 
(6)_Sortira žagan les v kakovostne razrede v skladu s standardi. 
(10)_Izmeri vlažnost lesa ali lesnih tvoriv z električnim vlagomerom. 
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POKLICNE KOMPETENCE OPERATIVNI UČNI CILJI IZ KATALOGA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 

Oznaka/ 
raven 

Opis Strokovna znanja 

(11)_Bere, razume in uporablja delovno dokumentacijo (skice, kosovnice, načrte, krojne liste) pri nalogah … 
(16)_Pripravi lesnoobdelovalne (žagalne, skobeljne, rezkalne, vrtalne, brusilne) stroje za delo: izvede menjavo … 
(18)_Pri delu s stroji uporabi predpisano osebno varovalno opremo ter varovalne pripomočke v skladu z … 
(19)_Skroji elemente žaganega lesa in lesnih tvoriv ter formatno obžaga elemente na žagalnem stroju … 
(20)_Skoblja elemente žaganega lesa na poravnalnem, debelinskem in večstranskem skobeljnem stroju. 
(21)_Rezka elemente iz lesa ali lesnih tvoriv na miznem in nadmiznem rezkalnem stroju, verižnem rezkalnem … 
(22)_Struži pohištveni element iz masivnega lesa na stružnici po načelu prostoročnega in kopirnega … 
(23)_Izdela izvrtine na elementih iz lesa ali lesnih tvoriv na vrtalnih strojih (horizontalni in vertikalni vrtalni … 
(24)_Brusi elemente iz lesa ali lesnih tvoriv na brusilnih strojih (horizontalni in vertikalni brusilni stroj … 
(25)_Brusi furnirane ploskovne elemente na kontaktnem brusilnem stroju. 
(27)_Izbere in namesti ustrezna orodja za mehansko obdelavo pohištvenega elementa na CNC obdelovalnem ... 
(28)_Kroji, rezka in vrta pohištveni element na CNC obdelovalnem stroju. 
(30)_Skroji furnir s furnirskimi škarjami. 
(31)_Izvede ročno ali strojno spahovanje furnirskih listov. 
(32)_Širinsko spoji furnirske liste z upoštevanjem pravil oblikovanja furnirske slike. 
(33)_Izdela intarzijo iz furnirja. 
(34)_Pripravi ustrezno lepilo in ploskovno prilepi furnir, folijo ali laminatno ploščo iz lesnih tvoriv na  … 
(35)_Nalepi furnir na robove plošč iz lesnih tvoriv, in sicer ročno ali s strojem za robno furniranje. 
(36)_Nalepi ABS-folijo na robove plošč iz lesnih tvoriv s strojem za robno lepljenje. 
(38)_Zlepi slojni les z uporabo šablone ali modela. 
(39)_Izdela polizdelek okvirne konstrukcije iz elementov masivnega lesa v skladu z delovno dokumentacijo. 
(40)_Izdela polizdelek obodne konstrukcije iz ploskovnih elementov v skladu z delovno dokumentacijo. 
(41)_Pripravi površino pohištvenega elementa za površinsko obdelavo (zamazovanje, brušenje, krtačenje … 
(42)_Izbere in pripravi lužilo ter ročno ali z brizganjem luži pohištveni element v skladu z navodili. 
(43)_Zaščiti les z lazurnim premazom v skladu z navodili. 
(44)_Izbere ustrezno sredstvo za površinsko zaščito (olja, vosek) v skladu z namenom uporabe izdelka. 
(45)_Izbere in pripravi lak ter lakira pohištvene elemente z brizganjem v skladu z navodili. 
(46)_Izbere ustrezno okovje (spone, šarnirji, vodila, zaviralni in zaporni mehanizmi) ter sestavi izdelek … 
(47)_Izbere ustrezno okovje (nasadila, zaporni mehanizem, kljuke) in tesnila ter sestavi izdelek stavbnega … 
(48)_Izbere in uporabi materiale iz umetnih snovi, ki se uporabljajo pri izdelavi in vgradnji mizarskih izdelkov … 
(49)_Pripravi in zaščiti razstavljiv ali nerazstavljiv izdelek za transport. 
(50)_Sestavi izdelek bivalnega ali stavbnega pohištva ter izvede nastavitev gibanja in zapiranja posameznih … 
(51)_Prilagodi in vgradi izdelek bivalnega ali stavbnega pohištva v prostor. 
(52)_Kontrolira kakovost izvedenih del z merilnimi in drugimi pripomočki(metri, kalibri, kotniki, libele …). 
(53)_Sortira in skladišči lesne ostanke in odpadke. 
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POKLICNE KOMPETENCE OPERATIVNI UČNI CILJI IZ KATALOGA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 

Oznaka/ 
raven 

Opis Strokovna znanja 

(54)_Sortira in skladišči odpadke ter ustrezno ravna z nevarnimi odpadki, ki nastanejo v delovnem procesu.  
(55)_Prilagodi in uredi delovno mesto v skladu z načeli ergonomije in racionalne organizacije. 
(56)_Izbere najustreznejša orodja, stroje in naprave za izvedbo konkretnega delovnega procesa. 
(57)_Določi pravilen vrstni red delovnih operacij in faz dela pri izdelavi mizarskega izdelka. 
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8.3  NATANČNA ČASOVNA RAZPOREDITEV IZOBRAŽEVANJA V ŠOLI IN USPOSABLJANJA Z DELOM 

 

Preglednica 4.1.1: Šolsko leto 2017/2018           

SEPTEMBER 
d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

š(I/U)                                

v(I/U)                                

OKTOBER 
d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

š(I/U)                              PČ  

v(I/U)                              PČ  

NOVEMBER 
d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

š(I/U)  PČ PČ                             

v(I/U)  PČ PČ                             

DECEMBER 
d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

š(I/U)                           PČ PČ PČ   

v(I/U)                           PČ PČ PČ   

JANUAR 
d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

š(I/U)                                

v(I/U)                                

FEBRUAR 
d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28    

š(I/U)                          PČ PČ PČ    

v(I/U)                          PČ PČ PČ    

MAREC 
d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

š(I/U) PČ PČ                              

v(I/U) PČ PČ                              

APRIL 
d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

š(I/U)                              PČ  

v(I/U)                              PČ  

MAJ 
d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

š(I/U)   PČ PČ                            

v(I/U)   PČ PČ                            

JUNIJ 
d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

š(I/U)                                

v(I/U)                                

JULIJ 
d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

š(I/U)                                

v(I/U)                                

 

 
Legenda: d – datum, I/U – izobraževanje/usposabljanje, PČ – počitnice, š – šolska oblika izobraževanja, v – vajeniška oblika izobraževanja 
 

Sobote, nedelje, prazniki  Praktično usposabljanje z delom  Izobraževanje v šoli  
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Preglednica 4.1.2: Šolsko leto 2018/2019 

SEPTEMBER 

 

d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

š(I/U)                                

v(I/U)                                

OKTOBER 

d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

š(I/U)                             PČ PČ  

v(I/U)                             PČ PČ  

NOVEMBER 

d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

š(I/U)  PČ                              

v(I/U)  PČ                              

DECEMBER 

d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

š(I/U)                        PČ   PČ PČ   PČ 

v(I/U)                        PČ   PČ PČ   PČ 

JANUAR 

d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

š(I/U)                                

v(I/U)                                

FEBRUAR 

d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28    

š(I/U)                  PČ PČ PČ PČ PČ          

v(I/U)                  PČ PČ PČ PČ PČ          

MAREC 

d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

š(I/U)                                

v(I/U)                                

APRIL 

d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

š(I/U)                             PČ PČ  

v(I/U)                             PČ PČ  

MAJ 

d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

š(I/U)   PČ                             

v(I/U)   PČ                             

JUNIJ 

d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

š(I/U)                                

v(I/U)                                

JULIJ 

 

d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

š(I/U)                                

v(I/U)                                

 
 

Legenda: d – datum, I/U – izobraževanje/usposabljanje, PČ – počitnice, š – šolska oblika izobraževanja, v – vajeniška oblika izobraževanja 

Sobote, nedelje, prazniki  Praktično usposabljanje z delom  Izobraževanje v šoli  
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Preglednica 4.1.3: Šolsko leto 2019/2020 

SEPTEMBER 
 

d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

š(I/U)                                

v(I/U)                                

OKTOBER 
d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

š(I/U)                            PČ PČ PČ  

v(I/U)                            PČ PČ PČ  

NOVEMBER 
d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

š(I/U)                                

v(I/U)                                

DECEMBER 
d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

š(I/U)                           PČ   PČ PČ 

v(I/U)                           PČ   PČ PČ 

JANUAR 
d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

š(I/U)   PČ                             

v(I/U)   PČ                             

FEBRUAR 
d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   

š(I/U)                        PČ PČ PČ PČ PČ    

v(I/U)                        PČ PČ PČ PČ PČ    

MAREC 
d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

š(I/U)                                

v(I/U)                                

APRIL 
d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

š(I/U)                            PČ PČ PČ  

v(I/U)                            PČ PČ PČ  

MAJ 
d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

š(I/U)                                

v(I/U)                                

JUNIJ 
d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

š(I/U)                                

v(I/U)                                

JULIJ 
d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

š(I/U)                                

v(I/U)                                

 

 
Legenda: d – datum, I/U – izobraževanje/usposabljanje, PČ – počitnice, š – šolska oblika izobraževanja, v – vajeniška oblika izobraževanja 
 
 

Sobote, nedelje, prazniki  Praktično usposabljanje z delom  Izobraževanje v šoli  Priprave na zaključni izpit  


