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KATALOG ZNANJA 

 

1. Ime modula: ZOBNA PROTETIKA 

 

2. Usmerjevalni cilji: 

 

Dijak/dijakinja: 

• pridobi teoretična znanja, ki so podlaga za razumevanje stroke in delo tehnika 

zobne protetike, 

• povezuje znanje z vsebinami drugih strokovnih modulov, 

• poveže teoretična znanja s praktičnem delom, 

• spozna pomen kakovosti in zagotavljanja kakovosti v zobni protetiki, 

• razvije osebnostne lastnosti, ki so pomembne za dobro in uspešno opravljanje 

poklica: natančnost, odgovornost, samostojnost, vztrajnost, samoiniciativnost, 

vedoželjnost, kritičnost, preudarnost, 

• razvije pozitiven odnos do dela tehnika zobne protetike in se identificira s 

poklicem, 

• spremlja razvoj stroke, 

• uporablja strokovno literaturo, elektronske medije za pridobivanje informacij in 

strokovno terminologijo, 

• razvije odgovornost do lastnega zdravja v povezavi z delom, 

• spozna pomen dobrih medosebnih odnosov za učinkovitost pri delu in aktivno 

sodeluje v skupini. 

 

3. Poklicne kompetence: 

 

1. Poznavanje dela tehnika zobne protetike in delovnega okolja.  

2. Poznavanje anatomije zoba in obzobnih tkiv, poznavanje morfoloških in gnatoloških 

značilnosti posameznih zob zgornjega in spodnjega zobnega loka.  

3. Razumevanje okluzijskih in artikulacijskih stikov, njihovega medsebojnega odnosa ter 

sestavnih delov in funkcij stomatognatega sistema (SGS). 

4. Načrtovanje uporabe dentalnih materialov.  

5. Načrtovanje kliničnih in laboratorijskih postopkov za izdelavo fiksno-protetičnih 

nadomestkov. 

6. Načrtovanje kliničnih in laboratorijskih postopkov za izdelavo totalne proteze. 

7. Načrtovanje kliničnih in laboratorijskih postopkov za izdelavo kombiniranih del. 

 

4. Operativni cilji: 

 

Poznavanje dela tehnika zobne protetike in delovnega okolja. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja: 

• opiše lik tehnika zobne protetike; 

• našteje in opiše dejavnosti tehnika 

zobne protetike; 

• našteje in opiše aparate in tehnološke 

postopke, ki jih s temi aparati izvaja; 

Dijak/dijakinja: 

• na slikah prepozna protetične 

nadomestke in predstavi njihov pomen; 

• ovrednoti osebno in poklicno 

odgovornost do pacienta pri izdelavi 

stomatoprotetičnega izdelka; 
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• opiše pripravo tehnika in delovnega 

okolja na izvajanje dela. 

• z igro vlog razvija komunikacijske 

sposobnosti za uspešno delo v timu. 

 

 

Poznavanje anatomije zoba in obzobnih tkiv, poznavanje morfoloških in gnatoloških 

značilnosti posameznih zob zgornjega in spodnjega zobnega loka. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja: 

• razlikuje med morfologijo in gnatologijo; 

• razlikuje zobovje glede na obliko in 

funkcijo; 

• razloži pomen mediane ali središčnice; 

• pojasni pomen pravilnega označevanja 

zob; 

• opiše vrste in značilnosti zobnega 

ekvatorja; 

• razloži pomen stičnih točk; 

• našteje zobe po vrstnem redu in po 

skupinah s strokovnimi izrazi; 

• našteje in opiše vrste embrazur; 

• našteje in opiše obzobna tkiva.  

Dijak/dijakinja: 

• označi zobe skladno z metodami 

označevanja; 

• določi mezialni (M) in distalni (D) del 

zoba s pomočjo mediane;  

• določi položaj zobnega ekvatorja glede 

na naklon in obliko zob; 

• določi položaj stičnih točk glede obliko 

zob; 

• pri risanju zob upošteva področje in 

obliko/vrsto embrazure; 

• na skici ali modelu razloži pomen 

obzobnih tkiv pri oblikovanju 

protetičnih nadomestkov; 

• na sliki prepozna in opiše posamezno 

ploskev zoba zgornjega in spodnjega 

zobnega loka interkaninega in 

transkaninega področja; 

• nariše posamezne ploskve zob v zgornji 

in spodnji čeljusti. 

 

Razumevanje okluzijskih in artikulacijskih stikov, njihovega medsebojnega odnosa ter 

sestavnih delov in funkcij stomatognatega sistema (SGS). 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja: 

• utemelji pomen artikulacije posameznega 

zoba;  

• razloži vpliv oblike grizne ploskve in 

incizalnega roba na funkcijo zoba; 

• razloži potek Speejeve krivulje; 

• pojasni vlogo in pomen okluzijskih 

vrškov Speejeve krivulje; 

• opiše potek značilnih linij (Speejeva 

krivulja, Wilsonova ali Mosonova 

krivulja, frankfurtska horizonatala ipd.) v 

zobni protetiki; 

• opiše vpliv Wilsonove krivulje na višino 

vrškov zob spodnjega transkaninega 

področja;  

• razloži vpliv oblike grizne ploskve in 

incizalnega robu na funkcijo zoba; 

Dijak/dijakinja: 

• na slikovni predlogi vriše okluzijske in 

arikulacijske stike; 

• skicira okluzijske vrške in pojasni njihovo 

vlogo ter pomen; 

• s pomočjo modela razloži vpliv Speejeve 

krivulje na žvečni sistem; 

• s pomočjo modela razloži položaj 

zgornjih zob glede na frankfurtsko 

horizontalo in Speejevo krivuljo; 

• na modelu prepozna vpliv Wilsonove 

krivulje za žvečni sistem; 

• pojasni okluzijo pri izdelavi 

fiksnoprotetičnega izdelka;  

• ob sliki opiše podporne in vodilne vrške;  

• ob sliki opiše incizalno stopnico in 

incizalni previs;  
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• opiše posamezne premike spodnje 

čeljustnice in njihov vpliv na obliko in 

naklon vrškov;  

• razloži pomen okluzije pri izdelavi 

fiksnoprotetičnega izdelka;  

• razume pomen okluzijskih stikov;  

• pojasni vlogo podpornih in vodilnih 

vrškov;  

• opiše incizalno stopnico in incizalni 

previs;  

• našteje dele čeljustnega sklepa; 

• opiše vlogo premikov spodnje čeljustnice 

na obliko in naklon zobnih vrškov;  

• opredeli pomen artikulacije pri izdelavi 

fiksnoprotetičnega izdelka;  

• pojasni abrazijo in našteje vzroke zanjo. 

• ob sliki pojasni pomen artikulacije pri 

izdelavi fiksnoprotetičnega izdelka;  

• na slikovni predlogi vriše okluzijske in 

arikulacijske stike.  

 

Načrtovanje uporabe dentalnih materialov. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja: 

• našteje in opiše različne dentalne 

materiale: 

       - zlitine, 

       - keramike, 

       - polimere, 

       - kompozite in cermete; 

• razvrsti materiale glede na strukturo, 

zgradbo in lastnosti; 

• razloži izbiro materiala; 

• razlikuje materiale med seboj; 

• razloži pomen biokompatibilnosti 

materialov; 

• pojasni načine preizkušanja materialov; 

• opiše napake v materialih; 

• opiše tehnološke postopke in procese 

skladno s sistemom za zagotavljanje 

kakovosti;  

• pojasni tehnološke procese in delovanje 

strojev ter naprav; 

• utemelji lastnosti materialov, pogoje in 

nevarnosti ter se zaveda posledic 

nepravilne uporabe orodja in postopkov 

pri procesu izdelave; 

• pozna predpise s področja varnega dela in 

varovanja okolja;  

• opiše nevarnosti v delovnem okolju; 

Dijak/dijakinja: 

• načrtuje izbiro materiala glede na 

tehnološki postopek; 

• načrtuje izbiro orodja za uporabo materila 

in izvedbo tehnološkega postopka z 

upoševanjem varnosti pri delu; 

• načrtuje izbiro izolacijskih sredstev in 

njihovo uporabnost; 

• načrtuje izbiro pravilnih brusnih in 

polirnih sredstev; 

• na slikah prepozna napake v materialih;  

• vodi dokumentacijo o sledljivosti 

materiala; 

• na slikah prepozna stroj ali napravo in 

opiše rokovanje; 

• načrtuje urejeno in varno delovno okolje; 

• načrtuje vzdrževanje delovne opreme; 

• dosledno upošteva zakonodajo in 

poklicno etiko;  

• izdela načrt uporabe osebnih zaščitnih 

sredstev skladno s pravili varstva pri delu; 

• uporablja strokovno terminologijo. 
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• razloži pomen lastne odgovornosti pri 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu 

ter varovanja okolja; 

• opredeli kakovostne, funkcionalne in 

estetske zahteve za izdelek. 

 

Načrtovanje kliničnih in laboratorijskih postopkov za izdelavo totalne proteze (TOP). 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja: 

• razloži laboratorijske faze izdelave totalne 

proteze (TOP); 

• opiše in pojasni pripravo anatomskega in 

funkcijskega odtisa; 

• razloži izbiro mavca za izlivanje modela: 

• razloži  postopek izdelave zgornje in 

spodnje funkcijske žlice in pojasni razlike 

med postopki izdelave funkcijske žlice; 

• razloži pripravo funkcijskega odtisa; 

• razloži postopek izdelave griznih robnikov 

za zgornjo in spodnjo totalno protezo; 

• razloži izbiro  mavca za vmavčenje; 

• opiše različne postavitve zob; 

• opiše postavitev zob po biogenih 

izhodiščih;  

• razlikuje anatomske posebnosti na zgornji 

in spodnji čeljusti; 

• pojasni kompenzacijski krivulji; 

• razloži vpliv artikulacijskega ravnotežja na 

statiko totalne proteze in opredeli pomen  

statičnih pravil pri postavitvi zob; 

• našteje dejavnike, ki vplivajo na retencijo 

proteze; 

• razloži mehanski oprijem proteze; 

• opiše in razloži postopek kivetiranja, 

izpiranja in tlačenja ter polimerizacije 

akrilatne mase (PMMA); 

• pojasni postopek obdelave in poliranja; 

• razvrsti obdelovalna in polirna sredstva 

glede na postopke zgotovitve TOP;  

• opiše postopek popravila in podlaganja 

TOP; 

• pojasni pomen načrtovanja imediatne 

proteze in opiše postopek njene izdelave; 

• opiše postopek izdelave (parodontalno 

podprte totalne proteze (PPTP); 

Dijak/dijakinja: 

• načrtuje pripravo anatomskega in 

funkcijskega odtisa pred izlivanjem; 

• na zgornjem in spodnjem anatomskem in 

funkcijskem modelu prepozna in označi 

strukture, ki so pomembne za  izdelavo 

funkcijske žlice in griznih robnikov; 

• načrtuje izlivanje anatomskega in 

funkcijskega modela; 

• opazuje in ugotavlja lastnosti različnih 

tipov mavca in njihov vpliv na izlivanje 

modelov; 

• načrtuje izdelavo griznih robnikov; 

• navede izbiro tipa mavca za vmavčenje v 

artikulator; 

• primerja izbiro zob glede na obliko 

alveolarnega grebena, obliko obraza in 

širino nosu; 

• analizira brezzobi zgornji in spodnji 

funkcijski model in definira biogena 

izhodišča, ki jih mora upoštevati pri 

postavitvi zob; 

• nariše radiranje velarne zapore v obliki 

metuljčka; 

• grafično ponazori različne načine 

polimerizacije akrilatne mase; 

• ob sliki primerja različna obdelovalna in 

polirna sredstva; 

• načrtuje postopek popravila preloma in 

podlaganja totalne proteze; 

• načrtuje izdelavo imediatne proteze; 

• načrtuje izdelavo parodontalno podprte 

totalne proteze (PPTP); 

• na modelu prepozna anatomske  strukture 

zgornje in spodnje brezzobe čeljusti; 

• na odtisu/slikovni predlogi razlikuje med 

muko statičnim in muko dinamičnim 

odtiskovanjem; 
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• razloži klinične postopke pri izdelavi TOP 

– (anatomski odtis, funkcijski odtis, 

registracija, proba, zgotovitev, kontrola);  

• opiše postopek določitve okluzije, višine 

griza in določitev protetične ravnine; 

• opiše postopek izbire barve in velikosti 

zob;  

• opiše podlaganje totalne proteze; 

• navede varnostne ukrepe pri delu v 

laboratoriju in utemelji uporabo zaščitnih 

sredstev; 

• opiše postopke čiščenja in razkuževanja; 

• navede varnostne ukrepe pri delu v 

ordinaciji in ustrezna zaščitna sredstva; 

• pojasni učinkovitost čiščenja, 

razkuževanja in sterilizacije. 

• na sliki/modelu prepozna mejo med 

nepremično in premično sluznico; 

• na modelu prepozna forniks in ovrednoti 

pomen velarnega dela proteze; 

• ovrednoti kvaliteto snemno protetičnega 

nadomestka za pacienta; 

• ponazori varnostne ukrepe in uporabo 

ustreznih zaščitnih sredstev v ordinaciji; 

• načrtuje varnostne ukrepe pri delu v 

laboratoriju in uporablja ustrezna zaščitna 

sredstva. 

 

Načrtovanje kliničnih in laboratorijskih postopkov za izdelavo fiksno-protetičnih 

nadomestkov. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja: 

• pojasni definicijo kronskih sider (KS); 

• razlikuje med kronskimi sidri; 

• našteje indikacije za izdelavo različnih 

kronskih sider;  

• razvrsti KS glede na material, iz katerega 

so izdelana, glede na obsežnost 

prekrivanja nosilca in glede na sposobnost 

prenašanja žvečnih obremenitev;  

• primerja različna kronska sidra glede na 

estetske pomanjkljivosti;  

• opiše laboratorijske faze izdelave 

kronskega sidra;  

• razloži pripravo odtisa pred izlivanjem 

modela;  

• razloži izdelavo deljivega delavnega 

modela;  

• razloži izdelavo grizne šablone;  

• razloži izdelavo različnih oblik kovinskega 

ogrodja glede na medčeljustni odnos in 

razpoložljivi prostor za estetsko faseto;  

• navede različne oblike kovinskega ogrodja 

in našteje, opiše in primerja različne oblike 

členov;  

• razloži obliko in velikost vezave med 

kronskimi sidri ter velikost vezave med 

kronskimi sidri in členi;  

Dijak/dijakinja: 

• pojasni pomen retencijske in lastne 

trdnosti posameznih kronskih sider; 

• načrtuje izdelavo grizne šablone;  

• na modelu/sliki prepozna različne oblike 

členov; 

• določi vrsto mavca za izdelavo deljivega 

modela glede na lastnosti mavca; 

• skicira vlaganje v kiveto;  

• načrtuje izbiro vložne mase; 

• načrtuje postopek žarjenja in pripravo 

vlivalnika;  

• izbere zlitino glede na lastnosti in 

fasetirni material;  

• načrtuje izbiro različnih obdelovalnih in 

polirnih sredstev;  

• na slikovni shemi določi barve, ki 

sestavljajo faseto;  

• načrtuje fasetiranje;  

• loči koreninska od kronskih sider;  

• primerja inleje po razredih med seboj;   

• načrtuje luske;  

• načrtuje direktni in indirektni način 

izdelave nazidka. 
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• pojasni pomen mehanskih retencijskih 

elementov;  

• opiše vlaganje v kiveto;  

• razlikuje med različnimi tipi vložnih mas 

in njihovimi lastnostmi;  

• opiše vlaganje, žarjenje in vlivanje;  

• razlikuje med različnimi zlitinami in 

njihovimi lastnostmi;  

• našteje in opiše različna obdelovalna in 

polirna sredstva;  

• primerja fizikalno in kemijsko vez pri 

fasetiranju;  

• pojasni pomen kemijske vezi pri fiksni 

protetiki (FP);  

• pojasni barve, ki sestavljajo faseto in 

razloži postopek fasetiranja s kompozitom 

in porcelanom;  

• našteje in opiše postopke izdelave 

kompozitne in porcelanske prevleke; 

• razlikuje inleje po razredih;  

• opiše protetični in reparatorni inlej;   

• opiše luske; 

• razlikuje lastnosti delnih prevlek, 

teleskopov, konusov, polzil in gredi;  

• opiše postopek dela CAD/CAM od 

skeniranja do rezkanja;   

• primerja CAD/CAM tehniko in 

konvencionalne zobno protetične tehnike;  

• razlikuje vertikalne od horizontalnih sil, ki 

delujejo na zobe;  

• opiše stomatološko-protetično oskrbo 

pacienta in našteje in opiše področja 

klinične stomato-protetike;  

• našteje indikacije in kontraindikacije za 

izdelavo KS;  

• opiše značilnosti porušene in neporušene 

okluzije;  

• našteje in opiše načine marginalne 

preparacije nosilnega zoba;  

• definira indikacije za izdelavo kronskih 

sider;  

• našteje in opiše odtisne materiale za 

delovno področje in antagoniste in opiše 

lastnosti odtisnih materialov;  

• pojasni postopke registracije 

medčeljustnega odnosa;   

• razloži različne postopke izdelave 

kompozitne prevleke in provizorija; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ob sliki opiše delovanje vertikalnih in 

horizontalnih sil;  

• načrtuje klinične  faze izdelave 

kronskega sidra;  

• na sliki prepozna različne oblike 

gingivalne preparacije zoba nosilca;  
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• opiše vrste in pojasni pomen zaščite 

obrušenih zob;  

• razloži mehansko in kemijsko zaščito 

zoba;  

• opiše biološke zahteve za začasno oskrbo;  

• našteje indikacije in kontraindikacije za 

izdelavo KS;  

• opiše določanje barve s pomočjo barvnega 

ključa in s pomočjo fotospektrometra. 

• primerja odtisne materiale za delovno 

področje in antagoniste ter njihove 

lastnosti;  

• načrtuje izdelavo zaščite/provizorija 

obrušenih zob;  

• prepozna barvo zoba s pomočjo 

barvnega ključa.  

 

 

 

Načrtovanje kliničnih in laboratorijskih postopkov za izdelavo kombiniranih del. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja: 

• pojasni definicijo defektnih zobnih 

lokov; 

• razlike med topografsko in funkcionalno 

delitvijo delno brezzobih zobnih lokov;  

• razlikuje delne proteze po obliki 

defektnega loka; 

• razlikuje proteze glede na čas nošenja;  

• razlikuje proteze glede na prenos 

žvečnih sil;   

• opiše kombinirana dela;  

• opiše  gingivalne dele delne proteze in 

razloži njihove funkcije;  

• opredeli razliko med anatomskim in 

protetičnim ekvatorjem;  

• opiše dele žične zapone, pojasni potek 

ročic zapone glede na obliko; 

• razloži pomen in vlogo zapone;  

• definira  gingivalne dele ter pojasni 

razlike med  gingivalnimi deli delne 

proteze in delne proteze z ulito bazo;  

• opiše potek ročic zapone in pojasni 

pomen globine podvisa in retencijsko 

moč zapone;  

• pojasni funkcije naslonke;  

• opredeli pomen malega veznega 

elementa pri delni protezi z ulito bazo;  

• definira modificiran Hookov zakon;  

• opiše rezkalni paralelometer in njegove 

sestavne dele ter razloži temeljna načela 

rezkanje;  

• razloži postopek rezkanja v vosku, 

kovini, kompozitu in v porcelanu;  

• utemelji paraleliziranje;  

Dijak/dijakinja: 

• na modelih prepozna oblike različnih 

defektnih zobnih lokov in jih opredeli;  

• nariše gingivalne dele, jih označi in 

opiše njihovo funkcijo; 

• načrtuje kombinirana dela:  

• nariše različne zapone;  

• na modulu izriše globino določenega 

podvisa in nariše potek ročic zapone;  

• napiše formulo za modificiran Hookov 

zakon in ga zna uporabiti;  

• na modelu nariše obliko utora za ulito 

naslonko;   

• ob risbi razloži funkcije retencijske in 

stabilizacijske ročice;  

• skicira postopek načrtovanja delne 

proteze na modelu;    

• analizira model, na njem razloži pomen 

oporil in njihovega načrtovanja;  

• na sliki primerja lastnosti različnih 

sidrnih elementov; 

• na predlogi nariše gingivalne in dentalne 

dele proteze;  

• na predlogi nariše obliko podpore pri 

različnih statusih delne proteze in izbere 

ustrezne sidrne elemente;  

• predvidi ustrezno zlitino glede na sidrni 

element. 
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• razlikuje med stabilizacijsko ročico in 

stabilizacijsko ploščo;  

• opiše različne tipe zapon in utemelji 

njihove lastnosti;  

• opiše vertikalna in horizontalna oporila;  

• loči podporno linijo od polja;  

• opiše sestavo in lastnosti zlitine iz katere 

ulijemo;  

• opiše postavitev zob in modelacije 

obzobnih tkiv;  

• našteje možne načine izgotavljanja delne 

proteze;  

• opiše sidrne elemente delne proteze 

(attachment, gred, konusna prevleka, 

teleskopska prevleka). 

 


