
 

 

 

 

KRATEK OPIS: 
Lesarski tehnik izdeluje projektno tehnološko in drugo 

dokumentacijo, načrtuje proizvodnjo, konstruira, oblikuje 

in riše načrte, skice ter jih razlaga, arhivira in opremi. 

 

OPRAVILA IN NALOGE: 
Tehnik izdeluje načrte in skice, sezname in zaporedja 

tehnoloških operacij, postopkov, sezname materialov, 

orodja, okovja in modelov, načine sušenja lesa, recepture za pripravo 

lepil in sredstev za površinsko oplemenitenje lesa. Pripravlja analize tehničnih in tehnoloških zastojev 

proizvodnje, porabe surovin, materiala in energije; navodila za delo, za mazanje strojev in naprav, za 

vzdrževanje, pakiranje in skladiščenje surovin, orodja, ostalega blaga, izdelkov ipd. Pripravlja tudi 

navodila za kontrolne postopke ugotavljanja kvalitete elementov in izdelkov. Na računalniku dela 

sezname, preglede, tabele, plane, zapisnike. Spremlja prispele surovine, pripravlja podatke in 

dokumentacijo za sestavo pogodb, vodi reklamacijske postopke, sestavlja zapisnike, zagotavlja drugo 

dokumentacijo, kontrolira račune in vodi sestanke ter poučuje podrejene. Pripravi delovna navodila 

in postopke, recepture mešanja barv, mešanice lesa, navodila za delo z napravami, o načinu 

skladiščenja surovin, materialov, orodja in rezil. Izvaja laboratorijske analize surovin, materialov, 

kemikalij in izdelkov glede sestave in kakovosti. Organizira delo, sprejema predstavnike raznih 

institucij (inšpektorje, kontrolorje, revizorje), vodi reklamacijske postopke, sestavlja zapisnike 

strojelomov, okvar, nezgod, požarov ipd., zagotovi ustrezne račune, delovne naloge, zapisnike, 

mnenja izvedencev ipd. za izvedbo postopkov pri zavarovalnici, inšpekciji, sodišču ipd. Odreja letne in 

druge dopuste ter odsotnosti, usklajuje nočno in izmensko delo, delo preko polnega delovnega časa 

in določa načine in čas čiščenja strojev in naprav, delovnih prostorov in površin. 

 

 

RAZMERE ZA DELO: 
Delo se opravlja pretežno v zaprtih in ogrevanih prostorih, le pri nabavi surovin, materiala ter 

drugega blaga tudi na terenu, po potrebi v podaljšanem delovnem času, občasno ob prisotnosti 

temperaturnih razlik, prepiha (proizvodnja, skladišča) in hlapov. Delo 

se opravlja pretežno sede, stoje, s pogosto hojo, v svobodnem 

ritmu dela, praviloma je eno-izmensko. 

 

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: 

Izobraževanje traja 4 leta in se zaključi s POKLICNO 

MATURO. 

 

LESARSKI TEHNIK 



VPISNI POGOJI: 
Ni posebnosti. 

 

 

PROGRAMI S KATERIMI PRIDOBIŠ IZOBRAZBO ZA TA POKLIC: 

Naziv Ustanova 

lesarski tehnik 
Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena in 
lesarska šola 

lesarski tehnik Šolski center Ljubljana, Srednja lesarska šola 

 

 

 

VEČ O POKLICU LAHKO IZVEŠ NA: 

 

http://www.lesarska.sclj.si/programi/tehnik/ 

 

http://www.filternet.si/os/clanki-videi/program-lesarski-tehnik/c.2425 

 

http://www.youtube.com/watch?v=A_T1eTpaPAc 
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