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Učna delavnica za pomožnega obdelovalca lesa 

 

 

V podjetju CRI Celje v okviru projekta Zelena dolina izvajamo usposabljanje oseb iz ranljive 

ciljne skupine na področju obdelave lesa.  

Učna delavnica je inovativen projekt, ki smo ga razvili s posebnim poudarkom za ranljive 

skupine in je sestavljen iz triadnega procesa:  

 Teoretičnega usposabljanja 

 Izvajanje prakse v prilagojenih razmerah (učni delavnici) 

 Izvajanje prakse v realni delovni situaciji (proizvodnji) 

V času izobraževanja se kandidati usposobijo: 

  za varno, gospodarno in kakovostno izdelavo enostavnih izdelkov iz lesa in 

lesnih tvoriv,  

 za racionalno rabo energije in materiala,  

 za delo na lesnoobdelovalnih strojih, 

 in delo v skupini.  

Udeleženec pridobiva delovne sposobnosti in izkušnje ter razvija kulturo dela za kasnejše 

samostojno poklicno delovanje. 

Za udeležence programa prilagajamo delovne naloge glede na predznanje, opravljeno 

strokovno teoretično usposabljanje, in z ozirom na dela, ki jih bodo opravljali po končanem 

usposabljanju.  

Število delovnih nalog je odvisno od predhodnega znanja, sposobnosti vsakega posameznika 

in zahtevnosti delovnih nalog. 

 

Program usposabljanja temelji predvsem na pridobivanju splošnih znanj, delovnih spretnosti 

in navad, ki se zahtevajo za  izvajanje enostavnih delovnih operacij v lesarskem poklicu. 

Pri usposabljanju imajo prednost praktične metode dela pred klasičnim, šolskim frontalnim 

načinom podajanja znanja. 

 

Poučevanje poteka po korakih, ki so podprti s praktičnimi primeri in enostavno, slikovno 

literaturo. 
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Udeleženci v teku usposabljanja pridobijo znanje o vrstah lesa, seznanijo se z ročnim orodjem 

v mizarski stroki in pravilni uporabi le tega, z izdelavo enostavnih predmetov iz lesa s 

pomočjo ročnega mizarskega orodja, uporabo električnega ročnega orodja ter v sami 

proizvodnji pohištva spoznajo mizarske stroje in pravilno izvajanje delovnih operacij na 

posameznem stroju.  

Glede na različne nivoje predznanja udeležencev smo učni program izvajali individualno. 

Znanja in izkušnje, ki so jih udeleženci že imeli pred vključitvijo v program usposabljanja 

smo upoštevali in z njimi dopolnili osnovni učni načrt programa usposabljanja. S tem smo 

dvignili samozavest udeleženca ter ga na postopen in spontan način usmerjali v pridobivanje 

novih znanj in tehnik dela. 

Program usposabljanja je problemsko naravnan. Skupaj z udeleženci usposabljanja sprotno in 

na konkretnih primerih rešujemo nejasnosti in ovire ter na praktičen način spoznavamo 

metode in zakonitosti poklica.  

 

V oktobru 2011 smo pričeli z izvajanje prve učne delavnice po prilagojenem programu za 

pridobitev znanja s področja obdelave lesa in naziva pomožni obdelovalec lesa.  

V program usposabljanja so bili vključeni štirje (4.) udeleženci (dve ženski in dva moška).  

Vsi udeleženci so bili prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje kot težje zaposljive brezposelne 

osebe s statusom invalida.  

Vključeni so v začetku aprila 2012 usposabljanje uspešno zaključili. 

 

V juniju 2012 smo pričeli usposabljati drugo skupino 4. udeležencev (ena ženska in trije 

moški). Konec novembra 2012 so tudi ti udeleženci usposabljanje uspešno končali. 

V času trajanja projekta se je v naši učni delavnici usposobilo 10 udeležencev, ki so osvojili 

znanja na nivoju dela pomožni obdelovalec lesa. Šest udeležencev programa usposabljanja 

smo v nadaljevanju tudi zaposlili, od tega štiri moške in dve ženski. 
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Obveza partnerjev  EU projekta Zelena dolina je tudi zaposlovanje oseb, ki so predhodno 

uspešno zaključili usposabljanje.  

Tako smo julija 2012 zaposlili  prvi dve udeleženki.   
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In januarja 2013 smo zaposlili še dva udeleženca, vsi pa so uspešno opravili predhodno 6-

mesečno usposabljanje.  
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Ker je bilo v okviru projekta »Zelena dolina« na voljo dovolj sredstev za izvedbo še ene učne 

delavnice, smo v juniju 2013 organizirali še tretjo učno delavnico, v katero smo vključili dve 

brezposelni osebi s statusom invalidne osebe. Po uspešno zaključenem usposabljanju obeh 

dveh udeležencev (ženska in moški), smo v začetku tega leta oba tudi zaposlili. 
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Pet  udeležencev programa vsakodnevno izvaja najrazličnejša opravila v proizvodnji pohištva kot so 

razrezovanje, skobljanje, rezkanje, vrtanje, popravilo in lepljenje  lesa.  

Dobro so osvojili tehniko lepljenja lesa,  

 

pomoč pri strojnem brušenju lesa,  
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razne tehnike ročnega brušenja, 
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S pridom uporabljajo električno ročno orodje za brušenje  in popravilo masivnih lesenih elementov,  
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izvajajo razna enostavna dela v lakirnici, osvojili so tehniko ročnega brušenja lakiranih površin, 

pomagajo pri površinski obdelavi lesa – oljenje 
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spoznali pa so tudi ročna transportna sredstva za premik  obdelovancev v proizvodnji, 

 

 

ter pomagajo pri pakiranju pohištva. 

 



 

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 
4. Razvojne prioritete Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti, 

4. 1. Prednostne usmeritve Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti 

Veseli smo za vse pridobljene izkušnje, ki smo jih pridobili tekom priprav in izvajanja Učne delavnice 

»Zelena dolina«. Zadovoljni smo z doseženimi cilji. 

Velika mera zahvale gre mentorjem, ki  s svojim strokovnim in pozitivnim pristopom prenašajo  svoje 

dolgoletne izkušnje in znanje v lesarskem poklicu na udeležence usposabljanja. 
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Izdelki plod dela udeležencev in mentorjev Učne delavnice. 

 

 

Vzajemnost, sožitje dela udeležencev in mentorjev se po zaključenem usposabljanju nadaljuje  v 

proizvodnji pohištva, kjer udeleženci kot pomožni obdelovalci lesa  sodelujejo tudi  pri izdelavi 

visokokakovostnega masivnega pohištva v veliki meri namenjenega izvozu na zahodna tržišča. 

Primer takšnega izdelka prikazuje  naslednja slika. 


