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TEDENSKA  PRIPRAVA          

Naziv smeri : POMOŽNI OBDELOVALEC/ KA LESA 

 

 

datum 

 

ur 

 

Učna snov 

Izobraževalni  

smotri 

 

Učne metode 

Zadolžitev 

udeležencev in 

učne oblike 

Učila in učni 

pripomočki 

 

opombe 

3.10. 6 Uvod v predmet, spoznavanje 

poklica in delovnega mesta 

Spoznati poklic, 

Spozna delovno 

mesto. 

Razlaga , razgovor sodelovanje v 

razgovoru 
  

4.10 6 Predstavitev učne delavnice in 

proizvodnje pohištva 

Spozna prostore, ki 

sestavljajo 

delavnico. 

Razlaga , razgovor Sodelovanje v 

razgovoru 
  

5.10. 6 Pravila za varno delo Spozna pravila za 

varno delo. 

Razlaga , razgovor Sodelovanje v 

razgovoru in 

beleženje 

  

6.10. 6 Osnovna navodila za varno delo na 

strojih in napravah 

Seznani se z pravili 

dela. 

Razlaga , razgovor Sodelovanje v 

razgovoru in 

beleženje 

  

7.10. 6 Skobeljnik, varno delo Spozna skobeljnik 

kot osnovno delovno 

mesto. 

Razlaga , razgovor, 

Demonstracija in 

praktična uporaba. 

Sodelovanje v 

razgovoru in 

ureditev del. 

mesta. 

Skobeljnik s 

pripadajočim 

ročnim orodjem 
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Naziv smeri : POMOŽNI OBDELOVALEC/ KA LESA 
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ur 

 

Učna snov 

Izobraževalni  

smotri 

 

Učne metode 

Zadolžitev 

udeležencev in 

učne oblike 

Učila in učni 

pripomočki 

 

opombe 

10.10. 6 Orodje za žaganje Spoznati različne 

vrste žag in namen in 

rokovanje. 

Razlaga , 

demonstracija 

Sodelovanje v 

razgovoru, 

zapisovanje 

Mizarska r. žaga, 

Lisičji rep, 

Luknjarica, 

Žaga za furnir 

 

11.10 6 Orodje za skobljanje Spoznati različne 

vrste skobljičev 

Razlaga, 

demonstracija 

Sodelovanje v 

razgovoru, 

zapisovanje 

Ličnik, dvoreznik, 

spahalnik, ročni 

el. skobljič 

 

12.10. 6 Orodje za dletenje in dolbljenje ter 

orodje za rašpanje in glajenje z 

pripomočki za vpenjanje. 

Seznaniti se z dleti, 

dolbili, z orodjem za 

rašpanje in glajenje. 

Razlaga, 

demonstracija 

Sodelovanje v 

razgovoru, 

zapisovanje 

Dleta, dolbila, 

rašplja, pila, 

skobe,  

 

13.10. 6 Pripomočki za vpenjanje in 

zarisovanje. 

Seznaniti se z 

pripomočki za 

vpenjanje in 

zarisovanje 

Razlaga, 

demonstracija 

Sodelovanje v 

razgovoru, 

zapisovanje 

Različni tipi svor 

Metri, črtalniki, 

kotna merila, 

pomični poševnik, 

šestilo 

 

14.10. 6 Žaganje z mizarsko ročno žago Spozna mizarsko 

žago, zna začrtovati, 

zna zarisovati, 

Zna vzdolžno in 

prečno žagati ob risu 

Razlaga, 

demonstracija 

Sodelovanje v 

razgovoru 

Mizarska ročna 

žaga, črtalnik, 

skobeljnik, meter 

in svinčnik, 

kotnik 
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17.10. 6 Skobljanje Spozna osnovne 

skobljiče, zna 

skobljati po debelini 

in širini. 

Razlaga, 

demonstracija 

Sodelovanje v 

razgovoru 

Črtalnik, svinčnik, 

kotnik, skobe, 

skobeljnik, 

skobljič dvoreznik 

 

18.10 6 Dletenje, dolbljenje in vstavljanje 

krp. 

Spozna dleta, 

rezbarska dleta in 

dolbila ter jih zna 

uporabljati. 

Razlaga, 

demonstracija 

Sodelovanje v 

razgovoru 

Črtalnik, svinčnik, 

kotnik, dleta, 

svora, leseni bat, 

podloga, kotnik, 

meter, dolbila. 

 

19.10. 6 Ročno brušenje lesa. Spoznati načine 

ročnega brušenja 

lesa. 

Razlaga, 

demonstracija 

Sodelovanje v 

razgovoru 

Brusni papir, pila, 

rašpla, strgulja. 
 

20.10. 6 Lesne zveze. Spozna osnovne 

kotne, širinske in 

vogalne vezi. 

Razlaga, 

demonstracija 

Sodelovanje v 

razgovoru, 

zapisovanje 

Črtalnik, meter, 

svinčnik, kotnik, 

mizarska ročna 

žaga 

 

21.10. 6 Izdelava osnovnih kotnih vezi -  

kotna preploščitev 

Zna izdelati kotno 

vez, spozna uporabo 

v praksi 

Razlaga, 

demonstracija, 

izdelava vezi 

Sodelovanje v 

razgovoru, 

Črtalnik, meter, 

svinčnik, kotnik, 

mizarska ročna 

žaga 
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24.10. 6 Izdelava vezi enojni zarezni čep Zna izdelati kotno 

vez ter spozna 

uporabo v praksi 

Razlaga, 

demonstracija, 

izdelava vezi 

Sodelovanje v 

razgovoru, 

Črtalnik, meter, 

svinčnik, kotnik, 

mizarska ročna 

žaga, dleto, leseno 

kladivo 

 

25.10 6 Izdelava zajerane kotne vezi Zna izdelati kotno 

vez ter spozna 

uporabo v praksi 

Razlaga, 

demonstracija, 

izdelava vezi 

Sodelovanje v 

razgovoru, 

Črtalnik, svinčnik, 

kotnik, meter, 

skobe, skobeljnik, 

mizarska ročna 

žaga, dleto, leseno 

kladivo 

 

26.10. 6 Izdelava mozničene kotne vezi Zna izdelati kotno 

vez ter spozna 

uporabo v praksi 

Razlaga, 

demonstracija, 

izdelava vezi 

Sodelovanje v 

razgovoru, 

Svinčnik, meter, 

kotnik, skobe, 

skobeljnik, 

mizarska žaga, 

ročni električni 

vrtalni stroj 

 

27.10. 6 Izdelava vogalne vezi – odprti ravni 

čepi, odkrita rogljičena vez 

Zna izdelati kotno 

vez ter spozna 

uporabo v praksi 

Razlaga, 

demonstracija, 

izdelava vezi 

Sodelovanje v 

razgovoru, 

Črtalnik, svinčnik, 

meter, kotnik, 

mizarska ročna 

žaga, dleto, leseno 

kladivo 
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28.10. 6 Širinske vezi Zna izdelati širinsko 

vez ter spozna 

uporabo v praksi 

Razlaga, 

demonstracija, 

izdelava vezi 

Sodelovanje v 

razgovoru, 

Vse vezi razen 

vezi na topi spah 

se pripravijo v 

redni proizvodnji 
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Učila in učni 

pripomočki 

 

opombe 

praznik 6       

praznik 6       

2. 11. 6 Izdelava enostavnih izdelkov iz lesa 

– okvirjev za slike 

Spozna postopek 

izdelave izdelka 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Praktično izdela 

okvir 

Letev za okvir, 

mizarska žaga, 

svinčnik, meter 

kotnik, skobljič 

 

3. 11. 6 Izdelava enostavnih izdelkov iz lesa 

– dekorativnih izdelkov (škatle, 

gajbice, šatuljice) 

Spozna postopek 

izdelave izdelka 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Praktično izdela 

različne izdelke 

Lesene plošče, 

vezan les 

mizarska žaga, 

svinčnik, meter 

kotnik, skobljič 

 

4. 11. 6 Izdelava enostavnih izdelkov iz lesa 

– dekorativnih izdelkov (škatle, 

gajbice, šatuljice) 

Spozna postopek 

izdelave izdelka 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Praktično izdela 

različne izdelke 

Lesene plošče, 

vezan les 

mizarska žaga, 

svinčnik, meter 

kotnik, skobljič 
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TEDENSKA  PRIPRAVA          

Naziv smeri : POMOŽNI OBDELOVALEC/ KA LESA 

 

 

datum 

 

ur 

 

Učna snov 

Izobraževalni  

smotri 

 

Učne metode 

Zadolžitev 

udeležencev in 

učne oblike 

Učila in učni 

pripomočki 

 

opombe 

7. 11. 6 Izdelava enostavnih izdelkov iz lesa 

– ptičje hišice 

Spozna postopek 

izdelave izdelka 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Praktično izdela 

ptičjo hišico 

Lesene plošče, 

vezan les 

mizarska žaga, 

svinčnik, meter 

kotnik, skobljič 

 

8. 11. 6 Izdelava enostavnih izdelkov iz lesa 

– ptičje hišice 

Spozna postopek 

izdelave izdelka 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Praktično izdela 

ptičjo hišico 

Lesene plošče, 

vezan les 

mizarska žaga, 

svinčnik, meter 

kotnik, skobljič 

 

9. 11. 6 Izdelava enostavnih izdelkov iz lesa 

– ptičje hišice 

Spozna postopek 

izdelave izdelka 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Praktično izdela 

ptičjo hišico 

Lesene plošče, 

vezan les 

mizarska žaga, 

svinčnik, meter 

kotnik, skobljič 

 

10. 11. 6 Izdelava enostavnih izdelkov iz lesa 

– pručke 

Spozna postopek 

izdelave izdelka 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Praktično izdela 

pručko 

Lesene plošče, 

mizarska žaga, 

svinčnik, meter 

kotnik, skobljič 
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datum 

 

ur 
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Izobraževalni  

smotri 
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Zadolžitev 

udeležencev in 

učne oblike 

Učila in učni 

pripomočki 

 

opombe 

14. 11. 6 Izdelava enostavnih izdelkov iz lesa 

– pručke 

Spozna postopek 

izdelave izdelka 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Praktično izdela 

pručko 

Lesene plošče, 

mizarska žaga, 

svinčnik, meter 

kotnik, skobljič 

 

15. 11. 6 Izdelava enostavnih izdelkov iz lesa 

– pručke 

Spozna postopek 

izdelave izdelka 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Praktično izdela 

pručko 

Lesene plošče, 

mizarska žaga, 

svinčnik, meter 

kotnik, skobljič 

 

16. 11. 6 Izdelava enostavnih izdelkov iz lesa 

– pručke 

Spozna postopek 

izdelave izdelka 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Praktično izdela 

pručko 

Lesene plošče, 

mizarska žaga, 

svinčnik, meter 

kotnik, skobljič 

 

17. 11. 6 Izdelava enostavnih izdelkov iz lesa 

– stolček 

Spozna postopek 

izdelave izdelka 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Praktično izdela  

stolček 

Lesene plošče, 

mizarska žaga, 

svinčnik, meter 

kotnik, skobljič… 

 

18. 11. 6 Izdelava enostavnih izdelkov iz lesa 

– stolček 

Spozna postopek 

izdelave izdelka 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Praktično izdela  

stolček 

Lesene plošče, 

mizarska žaga, 

svinčnik, meter 

kotnik, skobljič… 
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učne oblike 

Učila in učni 

pripomočki 

 

opombe 

21. 11. 6 Izdelava enostavnih izdelkov iz lesa 

– stolček 

Spozna postopek 

izdelave izdelka 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Praktično izdela  

stolček 

Lesene plošče, 

mizarska žaga, 

svinčnik, meter 

kotnik, skobljič… 

 

22. 11. 6 Izdelava enostavnih izdelkov iz lesa 

– stolček 

Spozna postopek 

izdelave izdelka 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Praktično izdela  

stolček 

Lesene plošče, 

mizarska žaga, 

svinčnik, meter 

kotnik, skobljič… 

 

23. 11. 6 Izdelava enostavnih izdelkov iz lesa 

– stolček 

Spozna postopek 

izdelave izdelka 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Praktično izdela  

stolček 

Lesene plošče, 

mizarska žaga, 

svinčnik, meter 

kotnik, skobljič… 

 

24. 11. 6 Izdelava enostavnih izdelkov iz lesa 

– stolček 

Spozna postopek 

izdelave izdelka 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Praktično izdela  

stolček 

Lesene plošče, 

mizarska žaga, 

svinčnik, meter 

kotnik, skobljič… 

 

25. 11. 6 Izdelava enostavnih izdelkov iz lesa 

– stolček 

Spozna postopek 

izdelave izdelka 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Praktično izdela  

stolček 

Lesene plošče, 

mizarska žaga, 

svinčnik, meter 

kotnik, skobljič… 
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Učila in učni 

pripomočki 
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28. 11. 4 Izdelava enostavnih izdelkov iz lesa 

– stolček 

Spozna postopek 

izdelave izdelka 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Praktično izdela  

stolček 

Lesene plošče, 

mizarska žaga, 

svinčnik, meter 

kotnik, skobljič… 

 

29. 11. 4 Izdelava enostavnih izdelkov iz lesa 

– stolček 

Spozna postopek 

izdelave izdelka 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Praktično izdela  

stolček 

Lesene plošče, 

mizarska žaga, 

svinčnik, meter 

kotnik, skobljič… 

 

30. 11. 4 Izdelava enostavnih izdelkov iz lesa 

– stolček 

Spozna postopek 

izdelave izdelka 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Praktično izdela  

stolček 

Lesene plošče, 

mizarska žaga, 

svinčnik, meter 

kotnik, skobljič… 

 

1.12. 6 Izdelava enostavnih izdelkov iz lesa 

– stolček 

Spozna postopek 

izdelave izdelka 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Praktično izdela  

stolček 

Lesene plošče, 

mizarska žaga, 

svinčnik, meter 

kotnik, skobljič… 

 

2.12. 6 Izdelava enostavnih izdelkov iz lesa 

– stolček 

Spozna postopek 

izdelave izdelka 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Praktično izdela  

stolček 

Lesene plošče, 

mizarska žaga, 

svinčnik, meter 

kotnik, skobljič… 
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Učila in učni 
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5.12 6 Električno ročno orodje: 

El. Ročna izrezovalka 

Spozna stroj, 

osnovne dele, namen 

stroja, se seznani z 

varnim delom in 

uporabo v praksi 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Demonstracija 

delovanja in 

uporabe, znajo 

rokovati s strojem 

Električna ročna 

izrezovalka, 

skobeljna miza. 

 

6.12. 6 Ročni električni žagalni stroj Spozna stroj, 

osnovne dele, namen 

stroja, se seznani z 

varnim delom in 

uporabo v praksi 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Demonstracija 

delovanja in 

uporabe, znajo 

rokovati s strojem 

Ročni električni 

žagalni stroj 
 

7.12. 6 Ročni električni skobeljni stroj Spozna stroj, 

osnovne dele, namen 

stroja, se seznani z 

varnim delom in 

uporabo v praksi 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Demonstracija 

delovanja in 

uporabe, znajo 

rokovati s strojem 

Ročni električni 

skobeljni stroj 
 

8.12. 6 Ročni električni tračni in rotacijsko 

– vibracijski brusilni stroj 

Spozna stroj, 

osnovne dele, namen 

stroja, se seznani z 

varnim delom in 

uporabo v praksi 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Demonstracija 

delovanja in 

uporabe, znajo 

rokovati s strojem 

Ročni električni 

tračni in 

rotacijsko- 

vibracijski 

brusilni stroj 
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12. 12. 6 Stroji za žaganje lesa  

Prečno , vzdolžno. 

Čelilnik, mizna krožna žaga, tračna 

žaga 

Spozna stroj, 

osnovne dele, namen 

stroja, se seznani z 

varnim delom in 

uporabo v praksi 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Demonstracija 

delovanja in 

uporabe, znajo 

rokovati s strojem 

Čelilnik, mizna 

krožna žaga, 

meter 

 

 

13. 12. 6 Stroji za žaganje lesa  

Prečno , vzdolžno. 

Čelilnik, mizna krožna žaga, tračna 

žaga 

Spozna stroj, 

osnovne dele, namen 

stroja, se seznani z 

varnim delom in 

uporabo v praksi 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Demonstracija 

delovanja in 

uporabe, znajo 

rokovati s strojem 

Čelilnik, mizna 

krožna žaga, 

meter 

 

 

14. 12. 6 Stroji za žaganje lesa  

Prečno , vzdolžno. 

Čelilnik, mizna krožna žaga, tračna 

žaga 

Spozna stroj, 

osnovne dele, namen 

stroja, se seznani z 

varnim delom in 

uporabo v praksi 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Demonstracija 

delovanja in 

uporabe, znajo 

rokovati s strojem 

Čelilnik, mizna 

krožna žaga, 

meter 

 

 

15. 12. 6 Stroji za skobljanje lesa: 

Poravnalni skobeljni stroj, 

Debelinski skobeljni stroj 

Spozna stroj, 

osnovne dele, namen 

stroja, se seznani z 

varnim delom in 

uporabo v praksi 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Demonstracija 

delovanja in 

uporabe, znajo 

rokovati s strojem 

Čelilnik, mizna 

krožna žaga, 

meter 
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opombe 

19. 12. 6 Stroji za skobljanje lesa: 

Poravnalni skobeljni stroj, 

Debelinski skobeljni stroj 

Spozna stroj, 

osnovne dele, namen 

stroja, se seznani z 

varnim delom in 

uporabo v praksi 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Demonstracija 

delovanja in 

uporabe, znajo 

rokovati s strojem 

Čelilnik, mizna 

krožna žaga, 

meter 

 

 

20. 12. 6 Stroji za vrtanje lesa: 

Horizontalni vrtalni stroj, 

mozničarka 

Spozna stroj, 

osnovne dele, namen 

stroja, se seznani z 

varnim delom in 

uporabo v praksi 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Demonstracija 

delovanja in 

uporabe, znajo 

rokovati s strojem 

Mozničarka, 

horizontalni  vrt. 

Str. meter, okovje 

, in mozniki za 

spajanje, meter 

 

21. 12. 6 Stroji za vrtanje lesa: 

Horizontalni vrtalni stroj- 

mozničarka 

Spozna stroj, 

osnovne dele, namen 

stroja, se seznani z 

varnim delom in 

uporabo v praksi 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Demonstracija 

delovanja in 

uporabe, znajo 

rokovati s strojem 

Mozničarka, 

horizontalni  vrt. 

Str. meter, okovje 

, in mozniki za 

spajanje, meter 

 

22. 12. 6 Stroji za vrtanje lesa: 

Horizontalni vrtalni stroj, 

mozničarka 

Spozna stroj, 

osnovne dele, namen 

stroja, se seznani z 

varnim delom in 

uporabo v praksi 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Demonstracija 

delovanja in 

uporabe, znajo 

rokovati s strojem 

Mozničarka, 

horizontalni  vrt. 

Str. meter, okovje 

, in mozniki za 

spajanje, meter 
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pripomočki 

 

opombe 

02.01. 

2012 

 praznik      

03.01. 6 Stroji za rezkanje lesa: 

Mizni rezkar, kombiniran mizarski 

stroj 

Spozna stroj, 

osnovne dele, namen 

stroja, se seznani z 

varnim delom in 

uporabo v praksi 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Demonstracija 

delovanja in 

uporabe, znajo 

rokovati s strojem 

Mizni rezkalni 

stroj, kombiniran 

mizarski stroj, 

meter, svinčnik 

 

04.01. 6 Stroji za rezkanje lesa: 

Mizni rezkar, kombiniran mizarski 

stroj 

Spozna stroj, 

osnovne dele, namen 

stroja, se seznani z 

varnim delom in 

uporabo v praksi 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Demonstracija 

delovanja in 

uporabe, znajo 

rokovati s strojem 

Mizni rezkalni 

stroj, kombiniran 

mizarski stroj, 

meter, svinčnik 

 

05.01. 6 Stroji za lepljenje lesa: 

Zvezda stiskalnice, montažne preše 

Spozna stroj, 

osnovne dele, namen 

stroja, se seznani z 

varnim delom in 

uporabo v praksi 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Demonstracija 

delovanja in 

uporabe, znajo 

rokovati s strojem 

Zvezda 

stiskalnica, 

montažne preše, 

Lepilo, mozniki, 

meter 

 

06.01. 6 Stroji za lepljenje lesa: 

Zvezda stiskalnice, montažne preše 

Spozna stroj, 

osnovne dele, namen 

stroja, se seznani z 

varnim delom in 

uporabo v praksi 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Demonstracija 

delovanja in 

uporabe, znajo 

rokovati s strojem 

Zvezda 

stiskalnica, 

montažne preše, 

Lepilo, mozniki, 

meter 
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09.01. 6 Stroji za lepljenje in stiskanje lesa: 

Zvezda stiskalnice, montažne preše 

Spozna stroj, 

osnovne dele, namen 

stroja, se seznani z 

varnim delom in 

uporabo v praksi 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Demonstracija 

delovanja in 

uporabe, znajo 

rokovati s strojem 

Zvezda 

stiskalnica, 

montažne preše, 

Lepilo, mozniki, 

meter 

 

10.01. 6 Stroji za lepljenje in stiskanje lesa: 

Zvezda stiskalnice, montažne preše 

Spozna stroj, 

osnovne dele, namen 

stroja, se seznani z 

varnim delom in 

uporabo v praksi 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Demonstracija 

delovanja in 

uporabe, znajo 

rokovati s strojem 

Zvezda 

stiskalnica, 

montažne preše, 

Lepilo, mozniki, 

meter 

 

11.01. 6 Stroji za brušenje lesa: 

KBS,RBS, Stroj za brušenje radijev 

Spozna stroj, 

osnovne dele, namen 

stroja, se seznani z 

varnim delom in 

uporabo v praksi 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Demonstracija 

delovanja in 

uporabe, znajo 

rokovati s strojem 

KBS,RBS, Stroj 

za brušenje 

radijev 

 

12.01. 6 Stroji za brušenje lesa: 

KBS,RBS, Stroj za brušenje radijev 

Spozna stroj, 

osnovne dele, namen 

stroja, se seznani z 

varnim delom in 

uporabo v praksi 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Demonstracija 

delovanja in 

uporabe, znajo 

rokovati s strojem 

KBS,RBS, Stroj 

za brušenje 

radijev 
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16.01. 6 Naprave za nanos lakov in lužil, 

nanos olja in voskov na površino 

lesa 

Spoznati lakirnico, 

kabino za lakiranje, 

pištolo za brizganje , 

spoznati tehniko 

luženja in oljenja 

lesa. 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Demonstracija 

delovanja in 

uporabe, znajo 

rokovati s strojem 

Lakirna kabina, 

brizgalna pištola, 

oljne krpe in 

brusne gobice  

 

17.01. 6 Naprave za nanos lakov in lužil, 

nanos olja in voskov na površino 

lesa 

Spoznati lakirnico, 

kabino za lakiranje, 

pištolo za brizganje , 

spoznati tehniko 

luženja in oljenja 

lesa. 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Demonstracija 

delovanja in 

uporabe, znajo 

rokovati s strojem 

Lakirna kabina, 

brizgalna pištola, 

oljne krpe in 

brusne gobice  

 

18.01. 6 Naprave za nanos lakov in lužil, 

nanos olja in voskov na površino 

lesa 

Spoznati lakirnico, 

kabino za lakiranje, 

pištolo za brizganje , 

spoznati tehniko 

luženja in oljenja 

lesa. 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Demonstracija 

delovanja in 

uporabe, znajo 

rokovati s strojem 

Lakirna kabina, 

brizgalna pištola, 

oljne krpe in 

brusne gobice  

 

19.01. 

 

20.01. 

6 

 

6 

Pakiranje izdelkov 

 

Pakiranje izdelkov 

Spoznati prostor za 

pakiranje in osvojiti 

tehniko pakiranja 

pohištva 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

naučijo se 

zaporedja 

pakiranja v 

kartone. 

Kartoni, selotejp, 

montažna 

navodila, okovje, 

elementi pohištva 
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23.01. 6 Pakiranje izdelkov Spoznati prostor za 

pakiranje in osvojiti 

tehniko pakiranja 

pohištva 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Učenci se naučijo 

zaporedja 

pakiranja v 

kartone. 

Kartoni, selotejp, 

montažna 

navodila, okovje, 

elementi pohištva 

 

24.01. 6 Predstavitev CNC strojev in prikaz 

delovanja 

Spoznajo CNC 

tehnologijo in samo 

delovanje stroja 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Poslužujejo stroj 

in spoznajo način 

posluževanja. 

CNC stroj  

25.01. 6 Transportne naprave v proizvodnji 

pohištva: 

Baterijski viličar, transportni 

voziček, dvižne mize, valjčne proge 

Spoznajo transportne 

naprave in njihov 

namen 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Praktična uporaba 

naprav, razen 

baterijskega 

viličarja 

Transportni 

voziček, valjčne 

proge, dvižne 

mize 

 

26.01. 6 Spoznati pravila za varno delo: 

Zaščito strojev in naprav, 

opozorilne table njihov pomen, 

varstvo pred požarom. 

 

Seznanijo se z 

pravili varnega dela 

, spoznajo področja 

katera sestavljajo 

pravila. 

Demonstracija z 

praktičnim prikazom 

Učenci morajo 

vedeti osnovna 

pravila za varno 

delo v proizvodnji 

Proizvodnji 

prostori in stroji 

kjer bodo 

vključeni v 

proizvodnji proces 

 

27.01. 6 Pregled dosedanjega dela, 

uspešnosti vsakega posameznika in 

priprava na vključitev v 

proizvodnjo pohištva CRI Celje 

Na osnovi doseganja 

rezultatov, vsakemu 

posamezniku 

povemo kaj je bilo 

dobro in kaj mora še 

izboljšati. 

Problemsko 

naravnana diskusija 

Konstruktivno 

sodelujejo v 

pogovoru  

Prostori učne 

delavnice 
 



 
 
                                                                                            

                                                                                                                                                                                                           
  CRI Celje rehabilitacija, proizvodnja, storitve d.o.o. 

   Oblakova ulica 34, 3000 CELJE, SLOVENIJA                                       
 

 

 

TEDENSKA  PRIPRAVA           

Naziv smeri : POMOŽNI OBDELOVALEC/ KA LESA 

 

 

datum 

 

ur 

 

Učna snov 

Izobraževalni  

smotri 

 

Učne metode 

Zadolžitev 

udeležencev in 

učne oblike 

Učila in učni 
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30.01. –  

30.03. 

 Opravljanje pomožnih del v 

proizvodnji pohištva. 

 

 

 

Vključitev v 

tehnološki proces 

Demonstracija ob 

izvajanju delovne 

operacije 

Pravilno, 

kvalitetno in 

varno opravljanje 

operacij. 

Stroji v 

proizvodnji 

pohištva 

 

 

30.03. 

 

3 

 

ZAKLJUČEK PROGRAMA IN 

PODELITEV PRIZNANJ 
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