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PROGRAM USPOSABLJANJA 

NAZIV: Pomožni obdelovalec/-ka lesa 

1. Namen programa usposabljanja: 
          Razviti in izvesti usposabljanje, ki bo posameznim skupinam 

invalidov na prilagojen način zagotovilo konkurenčno znanje in 

kompetence, ki ustrezajo delodajalcem. 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). 
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2. Cilji programa usposabljanja 

     

V času izobraževanja se udeleženci usposobijo za: 

• varno, gospodarno in kakovostno izdelavo enostavnih izdelkov iz 

lesa, 

• racionalno rabo energije in materiala, 

• delo na lesno obdelovalnih strojih 

• in delo v skupini. 
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3. Oblike in metode dela programa usposabljanja: 

Udeleženci programa si razvijajo delovne sposobnosti, pridobivajo 

delovne izkušnje in razvijajo kulturo dela za kasnejše samostojno 

poklicno delovanje. 

Za udeležence programa izberemo delovne naloge glede na 

opravljeno strokovno teoretično usposabljanje, oziroma glede na 

dela, ki jih bodo opravljali po končanem usposabljanju.  

Število delovnih nalog je odvisno od: 

• njihove zahtevnosti,  

• predhodnega znanja 

• sposobnosti vsakega posameznika.  
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Program usposabljanja temelji na pridobivanju: 

• splošnih strokovnih znanj, 

• delovnih spretnosti in navad, ki jih zahtevajo enostavna dela v 
lesarskem poklicu. 

Poučevanje naj bo: 

• nazorno, 

• problemsko naravnano, 

• poučevanje poteka po korakih, ki so podprti s praktičnimi primeri in 
slikovno literaturo, 

• upoštevajo se izkušnje in osvojeno znanje udeležencev. 

 

Izogibamo se klasičnim šolskim metodam dela. Dopolnimo jih 
tako, da bodo bolj ustrezala udeležencem z življenjskimi in 

delovnimi izkušnjami. 

 

 

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

   Oblakova ulica 34, 3000 CELJE, SLOVENIJA                                       

5 

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 



 

4. Ciljna skupina usposabljanja 

    Osebe, ki sodijo v ciljno skupino so: 

• invalidi (gibalno ovirane osebe, osebe s težavami v duševnem razvoju, 

osebe s cerebralno paralizo, osebe po možganski poškodbi…) 

 

5. Pogoji vključitve v program usposabljanja 

    V program usposabljanja se lahko vključijo osebe iz ranljive ciljne 

skupine, ki so prijavljene na zavodu za zaposlovanje, udeleženci 

morajo pridobiti pozitivno zdravniško potrdilo. 
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6.  Program usposabljanja:  

POMOŽNI OBDELOVALEC/-KA LESA 

 

• Usposabljanje traja 6 mesecev. 

• Čas usposabljanja delimo na 1. 2. in 3. triado. 

1. Triada zajema: 

 Predstavitev podjetja, ogled proizvodnje pohištva CRI Celje, 

 spoznavanje vrst lesa in ročnega orodja v mizarski stroki ter 

pravilna uporaba, 

 izdelava enostavnih predmetov iz lesa z uporabo ročnega orodja. 
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• 2. triada zajema: 

 uporabniki spoznajo in znajo pravilno uporabljati električno ročno 

orodje,  

 s pomočjo ročnega orodja znajo izdelati enostaven izdelek iz lesa 

(ptičja hišica, pručka …), 

 tudi ta triada traja 2 meseca.  

 

     Po uspešno pridobljenem znanju sledi prehod v tretjo, najzahtevnejšo 

fazo usposabljanja.  
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• 3. triada: 

 prehod iz učne delavnice v samo proizvodnjo pohištva. Udeleženci  

spoznajo mizarske stroje v proizvodnji in pravilno izvajanje delovnih 

operacij na posameznem stroju ter se seznanijo z naslednjo strojno 

opremo: 

 stroji za žaganje lesa, 

 stroji za skobljanje lesa, 

 stroji za rezkanje lesa, 

 stroji za vrtanje lesa, 

 stroji za stiskanje lesa, 

 stroji za lepljenje lesa, 

 stroji za brušenje lesa, 
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 z napravami za nanašanje lakov, lužil in barv, 

 seznanijo se s CNC tehnologijo, 

 pravilno uporabo zaščitnih naprav na strojih in uporabo lastnih 
zaščitnih sredstev, 

 seznanijo se s transportnimi napravami, 

 spoznajo pravila za varno delo na strojih, 

 v proizvodnji spoznavajo osnovne faze tehnološkega procesa ter se 
znajo pravilno gibati v procesu. 
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7. Rezultati programa usposabljanja 

  

Kandidati spoznajo: 

• osnove mizarske dejavnosti,  

• osnove obdelave lesa z ročnim mizarskim orodjem, ga znajo 
pravilno uporabljati in izdelati enostaven izdelek iz lesa (pručka, 
ptičja hišica, stolček). 

V proizvodnji osvojijo naslednje: 

• poznajo  mizarske stroje in osvojijo pomožna dela na njih, 

• znajo pravilno uporabljati zaščitna sredstva, 

• spoznajo faze tehnološkega procesa v proizvodnji pohištva, 

• se znajo pravilno gibati v proizvodnem procesu. 
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Usposobljenost: 
Kandidati so po končanem izobraževanju usposobljeni za izvajanje 
pomožnih del v proizvodnji pohištva.  

         
Udeleženci programa, ki so uspešno zaključili izobraževanje 
prejmejo ob zaključku potrdilo o usposobljenosti. 
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