Identifikacijska številka kandidata: __________________________

Nacionalna poklicna kvalifikacija:
UPRAVLJALEC/UPRAVLJALKA STROJEV ZA STROJNO SEČNJO IN IZVOZ LESA Z
ZGIBNIM POLPRIKOLIČARJEM – 7828188011
ZAPISNIK O POTEKU PREVERJANJA POKLICNE KVALIFIKACIJE
Ime in priimek kandidata: ___________________________________________________
Datum: _________________ Kraj: _____________________________________________
Čas celotnega
preverjanja
Način preverjanja

STORITEV Z ZAGOVOROM

Izločilna merila:
• neupoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu.

Področje ocenjevanja

Delež, ki ga
določa
katalog (%)

načrtovanje

15

izvedba

55

zagovor

30

Opravil

Ni
opravil

Ni
pristopil

Opomba: Obvezna priloga zapisnika so ocenjevalni obrazci za načine preverjanja, ki jih
določa katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Obrazložitev odločitve komisij

Kandidat OPRAVI STORITEV Z ZAGOVOROM, če po posameznih področjih ocenjevanja skupaj
zbere 85 % ali več, ob tem pa v nobenem primeru ne stori napake, ki je izražena kot IZLOČILNI
KRITERIJ ne glede na področje ocenjevanja.
Če kandidat opravi določeno področje ocenjevanja se šteje, da prejme maksimalno število točk (%),
ne glede na število lažjih in težjih napak.
Kandidat je preverjanje (ustrezno obkroži):
OPRAVIL
Komisija za preverjanje
NPK
Predsednik
Član
Član

Nl OPRAVIL
Ime in priimek

Podpis

OBRAZEC 3

OCENJEVALNI OBRAZEC – PRAKTIČNA NALOGA
Ime in priimek kandidata: ____________________________________________________

praktično preverjanje in zagovor

Način preverjanja

Naslov naloge

Začetek
preverjanja:

Izločilna merila

Področje ocenjevanja
NAČRTOVANJE IN
PRIPRAVE NALOGE

Zaključek
preverjanja:

•
•

neuporaba predpisane osebne varovalne opreme
neupoštevanje pravil varnega dela s stroji in z delovno
opremo

Merila

Delež
(%)
Glej spodaj

POSTOPKI IN ELEMENTI DELA

Ustrezno Neustrezno

15
IZVEDBA (OZNAČI Z »X«)
PRAVILNA

NAPAČNA
LAŽJA
TEŽJA
NAPAKA NAPAKA

1. Izvede pripravljalna dela za strojno sečnjo, pregleda delovišče ter oceni in predvidi
nevarnosti oz. prehodnost na delovišču
1.1 Opravi dnevni pregled stroja (opiše in pokaže)

Navodila za ocenjevanje: v kolikor kandidatu manjka en pregled-lažja napaka, dva pregleda ali večtežja napaka.
1.2 Iz karte ne razpozna vseh nevarnosti na delovišču
Navodila za ocenjevanje: v kolikor kandidatu manjka ena nevarnost-lažja napaka, dve nevarnosti
ali več-težja napaka.
1.3 Preverjanje funkcij stroja pred pričetkom dela

Navodila za ocenjevanje: v kolikor kandidatu manjka ena funkcija-lažja napaka, dve funkciji ali
več-težja napaka.
1.4 Mazanje stroja
Navodila za ocenjevanje: v kolikor kandidatu manjka ena mazanje-lažja napaka, dve mazalni mesti
ali več-težja napaka.
1.5 Obvezna oprema na stroju
Navodila za ocenjevanje: v kolikor kandidatu manjka ena obvezna oprema-lažja napaka, dve
obvezni opremi ali več-težja napaka.

Področje ocenjevanja

Merila

Glej spodaj
IZEDBA
POSTOPKI IN ELEMENTI DELA

Delež
(%)

2.3 Neupoštevanje varnostne razdalje

Neustrezno

55
IZVEDBA (OZNAČI Z »X«)
PRAVILNA

2. Izvede strojno podiranje drevesa
2.1 Neupoštevanje dejavnikov, ki vplivajo na smer
podiranja
2.2 Podiranje dreves med premikanjem stroja

Ustrezno

NAPAČNA
LAŽJA
TEŽJA
NAPAKA NAPAKA

IZLOČILNA
NAPAKA
IZLOČILNA
NAPAKA

2.4 Nepravilno sproščanje obviselega drevesa
2.5 Kandidat ne vidi vrha pri podiranju drevesa
2.6 Uporaba tope – nenabrušene verige pri podiranju
drevesa.
2.7 Pri izvedbi podiranja neupoštevanje racionalnega
in varnega izvoza lesa
3. Izvede strojno kleščenje, krojenje in prežagovanje podrtega drevesa in sortiranje
gozdnih lesnih sortimentov (GLS)
3.1 Sortiranje GLS ni izvedeno
3.2 Procesiranje podrtega drevesa proti kabini
IZLOČILNA
3.3 Prekratki sortimenti – ne zna kalibrirati sistema
za merjenje GLS
3.4 Pokanje sortimentov pri prežagovanju
3.5 Strojnik ne zlaga vej pred stroj
4. Izvede premike med drevesi za posek
4.1 Nepravilen položaj dvigala med premiki
4.2 Vožnja po večjih skalah in panjih
4.3 Nepravilen položaj stroja pri podiranju drevesa
4.4 Med podiranjem prevelike poškodbe na

NAPAKA
IZLOČILNA
NAPAKA

sosednjem drevju
4.5 Nepravilno ravnanje, ko kolesa vrtijo v prazno
4.6 Nepazljivost pri vzvratni vožnji
5. Izvede prazno vožnjo z zgibnim polprikoličarjem
5.1 Zapeljal s SS poti
5.2 Jarek založil s hlodovino (težja napaka)
5.3 Med vožnjo dvigalo ni v transportnem položaju
(težja napaka)
5.4 Nepravilni manevri ob vrtenju koles v prazno
(lažja)
PRAVILNA

NAPAČNA
LAŽJA
TEŽJA
NAPAKA
NAPAKA

5.5 Neustrezna hitrost vožnje (lažja)
5.6 Nepravilen prehod čez ovire (težja)
5.7 Neustrezni manevri v bočnem naklonu (težja)
6. Izvede nakladanje sortimentov s hidravličnim nakladalnikom na zgibni polprikoličar
6.1 Neupoštevanje minimalne varnostne razdalje
IZLOČILNA

NAPAKA
6.2 Neuravnoteženo naložen tovor;
6.3 Prekomerno nihanje bremena
6.4 Dviganje bremen z iztegnjenim teleskopom
6.5 Breme ni v težišču
6.6 Tovor naložen tako da več kot 1/3 sortimenta
gleda čez ročice
6.7 Udarec s rotatorjem v oviro
6.8 Čela hlodov niso poravnana
6.9 Ščipanje in prenos hlodov tako, da le ti niso čvrsto
vpeti v grabežu;
6.10 Premik z dvignjenim dvigalom
6.11 Premik stroja z dvignjenim tovorom
7. Izvede izvoz lesa z zgibno polprikolico
7.1 Vožnja z nefiksiranim dvigalom (težja napaka)
7.2 Vožnja s preveč naloženim tovornim prostorom
(lažja)
7.3 Tovor neustrzno razporejen za bočni naklon
(lažja)
7.4 Med vožnjo ne spremlja tovora (težja)
8. Izvede razkladanje sortimentov s hidravličnim nakladalnikom z zgibne polprikolice
8.1 previsoka skladovnica
8.2 različni sortimenti v istem zložaju
8.3 nepravilen zaključek skladovnice (nevarnost
porušitve);

VREDNOTENJE - PRAKTIČNA NALOGA
VREDNOTENJE NAČRTOVANJE NALOGE:
Pri načrtovanju se vsaka lažja napaka vrednoti z 20 %, vsaka težja pa z 35 % odbitka. Kandidat
uspešno opravi načrtovanje in priprava naloge, če ne preseže 70 % dovoljenih napak oz. nepravilnosti
ali v nobenem primeru ne stori napake, ki je izražena kot IZLOČILNI KRITERIJ!
Lažje napake
Skupaj %
število

Težje napake
Skupaj %
število

SKUPAJ (lažje+ težje napake)
Skupaj število
%

Izločilni kriterij
Skupaj
število

VREDNOTENJE IZVEDBA:
Pri izvedbi se vsaka lažja napaka vrednoti z 20 %, vsaka težja pa z 35 % odbitka. Kandidat uspešno
opravi preverjanje znanja pri IZVEDBI, če ne preseže 120% dovoljenih napak oz. nepravilnosti ali v
nobenem primeru ne stori napake, ki je izražena kot IZLOČILNI KRITERIJ!
Lažje napake
Skupaj %
število

Težje napake
Skupaj %
število

SKUPAJ (lažje+ težje napake)
Skupaj število
%

Izločilni kriterij
Skupaj
število

Opombe komisije:

Komisija za preverjanje
NPK
Predsednik
Član
Član

Ime in priimek

Podpis

OBRAZEC 4

OCENJEVALNI OBRAZEC – ZAGOVOR
Delež (%) ocenjevanja: 30 %
Ime in priimek kandidata: ____________________________________________________
Začetek zagovora:

Zaključek
zagovora:

1. Predstavitev opravljenega dela s komentarjem

Predstavitev opravljenega dela s komentarjem

Delež
(%)

Ustrezno

Neustrezno

5

2. Zagovor opravljenega dela po zastavljenih vprašanjih
Zap.
št.

Postavljeno vprašanje kandidatu

Delež
(%)

1.

2.

3.

4.

5.

25

Ustrezno

Neustrezno

TAKSNOMSKA
STOPNJA /SKLOP
VPRAŠANJ

Vprašanje – vpiše se
številko vprašanja

sklop I (poznavanje +
razumevanje);

Število

Število

možnih točk

doseženih točk

3
3

sklop II (uporaba +
analiza);

5

sklopa III (sinteza +
vrednotenje)

7

Skupaj

25

7

VREDNOTENJE ZAGOVOR OPRAVLJENEGA DELA PO ZASTAVLJENIH VPRAŠANJIH
Kandidat OPRAVI zagovor opravljenega dela po zastavljenih vprašanjih v primeru, da doseže 12
točk ali več od 25 možnih točk. V primeru, da kandidat pri zagovoru opravljenega dela po zastavljenih
vprašanjih doseže od 0 točk do vključno 11 točk, zagovor opravljenega dela po zastavljenih
vprašanjih NE OPRAVI.
Opombe komisije:

Komisija za preverjanje
NPK
Predsednik
Član
Član

Ime in priimek

Podpis

