
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 
METALURG 

Izpitni katalog: IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR 1 

IZPITNI KATALOG 

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM 

METALURG 

2. IME IZPITA 

IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR 

3. IZPITNI CILJI 

Na izpitu ocenjujemo splošne in  poklicne kompetence, ki so jih dijaki pridobili pri strokovnih 
modulih, v katerih se povezujejo cilji strokovne teorije, praktičnega izobraževanja in ključnih 
kompetenc. 

 
Na izpitu kandidat izkaže naslednje poklicne in ključne kompetence: 
• povezavo praktičnega znanja s teoretičnim znanjem, zakonitostmi in osnovami;  
• komuniciranje v skupini, nadrejenimi in s strokovnimi službami;  
• uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije, tako da je sposoben samostojno 

uporabljati uporabniške programe s področja stroke;  
• razumevanje lastnosti, zgradbe ter uporabe kovinskih in nekovinskih gradiv; 
• obvladovanje teoretičnih osnov metalurških procesov taljenja, litja ter strjevanja kovin in 

zlitin;  
• obvladovanje tehnoloških postopkov procesov taljenja ter litja kovin in zlitin; 
• poznavanje in obvladovanje delovanja metalurških peči, strojev ter ostalih naprav v obratih 

talilnic in livarn; 
• poznavanje in obvladovanje uporabe orodij za litje; 
• branje tehniške in tehnološke dokumentacije s strokovnega področja; 
• izbrati ustrezne postopke dela glede na zahteve izdelka in dokumentacije;  
• načrtovanje in priprava delovnih strojev in naprav, peči in orodij za procese taljenja in litja 

kovin; 
• priprava vložnih materialov za procese taljenja; 
• priprava taline za procese litja; 
• obvladovanje postopkov ugotavljanja in odpravljanja napak pri procesih taljenja in procesih 

litja; 
• sprejemanje ukrepov za odpravo ugotovljenih napak v procesih taljenja in litja ter na izdelkih 

– ulitkih; 
• pripravljanje vzorcev po predpisani kontrolni dokumentaciji; 
• izbrati in izvajati predpisane kontrolne ter preizkuševalne postopke in meritve, glede na 

zahteve izdelkov in kontrolne dokumentacije; 
• vrednotiti in zapisovati izmerjene vrednosti v ustrezno kontrolno dokumentacijo; 
• glede na izmerjene vrednosti sprejemati ustrezne korektivne ukrepe vodenja tehnoloških 

procesov; 
• skrb in nadzor nad optimalno porabo materiala in energentov; 
• načrtovanje in izvajanje preventivnih vzdrževalnih del na strojih, napravah, orodjih ter talilnih 

in livarskih pečeh; 
• izpolnjevanje evidenc in vodenje zahtevanih zapisov tehnoloških procesov taljenja in litja ter 

o delovanju in stanju peči, strojev, naprav in orodij; 
• nadzorovanje in ocenitev  rezultatov svojega dela;  
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• razumevanje škodljivih vplivov odpadnih materialov na naravo in odločanje o pravilnem 
ravnanju z njimi; 

• odgovorno ravnanje pri varovanju okolja ter zagotavljanje lastne varnosti in varnosti 
sodelavcev ter delovnega mesta; 

• obvladovanje postopkov in procesov preoblikovanja in toplotne obdelave kovin in zlitin; 
• pravilno in smotrno uporabljanje strojev in naprav za preoblikovanje kovin in zlitin; 
• iskanje, diagnosticiranje in odpravljanje napak in vzrokov napak na izdelkih in metalurških 

agregatih; 
• prepoznavanje sestavnih delov, sklopov, funkcij ter principov delovanja metalurških naprav; 
• uporabo meril in ustreznih merilnih in kontrolnih postopkov  v proizvodnji in kontroli 

kakovosti izdelkov.   
 

4. IZPELJAVA IZPITA 

 
Z izdelkom oziroma storitvijo in zagovorom kandidati izkazujejo teoretično in praktično znanje, 
ki so ga pridobili v procesu izobraževanja. Z njim dokažejo, da so usposobljeni za poklic. Izpit se 
konča z zagovorom, ki je vezan na izdelavo izdelka oziroma opravljanje storitve.  

 
Izdelek oziroma storitev in zagovor se lahko izvede individualno ali skupinsko, po projektni 
metodi dela. Kandidat mora na izpitu izkazati znanja načrtovanja, izvedbe, dokumentacije in 
zagovora. V primeru skupinskega dela kandidat mora izkazati poznavanje celotnega izdelka 
oziroma storitve. 
 
Preden kandidati pristopijo k izdelavi izdelka oziroma opravljanju storitve morajo načrtovati 
ustrezen izbor materialov, orodij, strojev in naprav ter določiti ustrezne tehnološke postopke. Ob 
izdelavi izdelka oziroma opravljanju storitve vodijo ustrezno dokumentacijo. Zagovor je sestavljen 
iz dveh delov: predstavitve izdelka oziroma storitve in strokovnega zagovora. Pri strokovnem 
zagovoru kandidat utemeljuje uporabo materialov, orodij, strojev in naprav, izbranih tehnoloških 
postopkov ter upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja. 

 

5. IZKAZANE POKLICNE KOMPETENCE 

 
Izdelek oziroma 

storitev 
Elementi  Poklicne kompetence 

Proizvodnja taline z 
vodenjem in 
nadziranjem 
procesov taljenja 
kovin in zlitin po 
predpisanih 
tehnoloških 
postopkih. 

• prevzem delovnega 
naloga ter tehnološke 
in kontrolne 
dokumentacije; 

• priprava, načrtovanje 
in organiziranje 
izvedbe naloge; 

• pregled in priprava 
talilnih in vzdrževalnih 

• Obvladovanje teoretičnih osnov 
metalurških postopkov taljenja in litja 
kovin ter zlitin. 

• Uporaba dokumentacije in 
razpoložljivih informacijskih tehnologij 
za izvajanje procesov taljenja in litja. 

• Priprava peči, strojev, naprav in orodij 
za procese taljenja in litja kovin. Proizvodnja ulitkov, 

litih v pesek.  
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Izdelek oziroma 
storitev 

Elementi  Poklicne kompetence 

Izdelava peščenih 
form in jeder -  

 vodenje in nadziranje  
 procesov. 
 

peči ter strojev, naprav 
za izvajanje procesov 
taljenja in litja ter 
procesov izdelave 
peščenih form in jeder. 

• pregled in priprava 
orodij za taljenje in 
litje; 

• priprava vložnih 
materialov  – surovin 
in pomožnih 
materialov za izvajanje 
procesov taljenja 
kovin; 

• priprava taline za 
izvajanje procesov litja 
kovin; 

• priprava peskov in 
ostalih materialov za 
izdelavo peščenih form 
in jeder; 

• izvajanje – vodenje in 
nadziranje  procesov 
taljenja, litja, izdelave 
peščenih form in jeder 
ter procesov čiščenja 
ulitkov; 

• priprava vzorcev za 
kemijske, mehanske, 
fizikalne ter tehnološke 
analize in preizkuse; 

• izvajanje predpisanih 
meritev -dimenzije, 
mehanske, fizikalne in 
tehnološke. meritve; 

• evidentiranje 
opravljenih del; 

• predaja delovnega 
naloga ter izdelkov – 
taline, ulitkov,..; 

• predstavitev in kritična 
presoja opravljenega 
dela. 

• Priprava vložnega 
materiala za ogrevanje 
na temperaturo 

• Priprava in preverjanje vložnih 
materialov za taljenje. 

• Priprava in preverjanje taline za litje. 
• Priprava in preverjanje materialov za 

izdelavo form in peščenih jeder. 
• Upravljanje in nadziranje procesov 

taljenja kovin. 
• Upravljanje  in nadziranje procesov litja 

kovin (tlačno litje, litje v pesek, kokilno 
litje, kontinuirano litje, centrifugalno 
litje,….). 

• Upravljanje in nadziranje procesov 
izdelave form ter jeder. 

• Upravljanje in nadziranje procesov 
čiščenja ulitkov.. 

• Komuniciranje in reševanje problemov 
v zvezi s procesi taljenja in litja, nadalje 
izdelave form in jeder ter v zvezi s 
kakovostjo izdelkov. 

• Preventivno vzdrževanje peči, strojev, 
naprav in orodij. 

• Sprejemanje in podajanje informacij o 
delu. 

• Vodenje zahtevanih zapisov o delu. 
• Izvajanje del v skladu s standardi in 

predpisi. 
• Opravljanje del tako, da ne ogroža sebe, 

sodelavcev, opreme in okolja. 
• Poznavanje teoretičnih osnov valjanja in 

kovanja 
• Poznavanje in obvladanje tehnik in 

postopkov plastične predelave kovin in 
zlitin 

• Pripravljanje delovnega mesta za varno 
izvajanje postopkov plastične predelave 
kovin in zlitin 

• Rokovanje z vsemi  stroji, napravami in 
orodij, ki se pojavljajo v posameznih 
tehnoloških fazah plastične predelave 
kovin in zlitin  

• Zalaganja vložka,  ogrevanje in 
transport do preoblikovalnih agregatov 
po zahtevah oz. navodilih delovne 

Proizvodnja tlačnih 
ulitkov – vodenje in 
nadziranje procesov 
tlačnega litja kovin in 
zlitin. 
Proizvodnja kokilnih 
ulitkov – vodenje in 
nadziranje procesov 
kokilnega litja kovin 
in zlitin. 
 
Proizvodnja konti 
litih ulitkov – 
vodenje in nadziranje 
procesov 
kontinuiranega litja 
kovin in zlitin. 
 
Proizvodnja 
centrifugalno litih 
ulitkov – vodenje in 
nadziranje procesov 
centrifugalnega litja 
kovin in zlitin. 
 
Izvajanje – vodenje 
in nadziranje 
procesov čiščenja 
ulitkov. 
Proizvodnja 
odkovkov prostega 
kovanja po 
predpisanih 
tehnoloških 
postopkih. 
 
Proizvodnja 
odkovkov utopnega 
kovanja po 
predpisanih 
tehnoloških 
postopkih. 
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Izdelek oziroma 
storitev 

Elementi  Poklicne kompetence 

Proizvodnja 
valjancev po 
predpisanih 
tehnoloških 
postopkih. 
 
Izvajanje in vodenje 
toplotne obdelav 
odkovkov. 
 
Izvajanje, vodenje in 
nadziranje čiščenja 
odkovkov. 

plastičnega 
preoblikovanja 

• Priprava orodij, 
pomožnih naprav in 
njihova funkcijska 
kontrola  

• Ogrevanje vložnega 
materiala na 
temperaturo plastične 
predelave 

• Sledenje , beleženje in 
korekcija parametrov 
ogrevanja 

dokumentacije in v skladu z vsemi 
varnostnimi predpisi 

• Rokovanje z  izdelki v posameznih 
fazah procesa plastične predelave kovin 
in zlitin  

• Opravljanje meritev , potrebnih za 
nadzor postopkov  

• Izpolnjevanje  tehnične in proizvodne 
dokumentacije v posameznih fazah 
postopkov plastične predelave kovin in 
zlitin 

 

 
 

6. OCENJEVANJE 

6.1. MERILA OCENJEVANJA 
 
Merila ocenjevanja in število točk se prilagodijo izdelku oziroma storitvi. 
 
področje 

ocenjevanja 
merila ocenjevanja število točk 

1 
načrtovanje 

Prevzem delovne in tehnološke dokumentacije.  
10 Priprava delovnega mesta. 

Izbira orodij in priprav. 

2 
izvedba 

Priprava osnovnih in pomožnih materialov, peči, 
strojev , naprav in orodij. 

60 

Priprava osnovnih in pomožnih materialov za izvajanje 
procesov taljenja, litja ter izdelave form in jeder. 
Vodenje in nadziranje procesov taljenja, litja ter 
procesov izdelave form in jeder. 
Priprava vzorcev in izvajanje meritev ter kontroliranje 
kvalitete taline, ulitkov ter form in jeder. 
Predaja taline, ulitkov, form, jeder 

3 
dokumentacija 

Poročilo o opravljenem delu. 
5 Zaključitev delovnega naloga. 

4 
zagovor 

Predstavitev opravljenega dela in utemeljitev. 
25 Strokovni pogovor 

SKUPAJ 100 točk 
 
 

6.2. PREDLOG PRETVORBE TOČK V OCENO 
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številčna ocena število točk 
odlično (5) 88 do 100 

prav dobro (4) 75 do 87  
dobro (3) 63 do 74  

zadostno (2) 50 do 62  
 

7. PRIMER  

 
Primer 1: 
a) Naslov:   Izdelava ulitkov s postopkom litja pod tlakom 
 
b) Elementi: 

• Postavitev cilja. 
• Načrtovanje. 
• Izvedba. 
• Utemeljitev. 

 
c) Opis po fazah: 
1. faza: 

• sprejetje in proučitev delovne dokumentacije, 
- delovni nalog, 
- risba ulitka, 
- tehnološka dokumentacija, 
- kontrolna dokumentacija. 

2. faza: 
• priprava delovnega mesta, 
• osebna zaščita, 
• pregled stanja orodij za tlačno litje, 
• preveritev stanja celice (stroja in ostalih naprav) za tlačno litje, 
• preveritev delovanja merilnih instrumentov, 
• preveritev stanja in priprava vzdrževalne peči za talino, 
• preveritev delovanja varnostnih naprav, 
• ukrepi za varovanje okolja. 

3. faza: 
• montaža, nastavitev in preizkus delovanja orodja za tlačno litje, 
• nastavitev parametrov delovanja celice (stroja in ostalih naprav) za tlačno litje, glede 

na zahteve delovne dokumentacije, 
• preveritev in priprava taline,  
• zagon celice (stroja) ter ostalih naprav po tehnoloških navodilih. 

 
4. faza: 
• izvajanje procesa tlačnega litja ulitkov, 
• ročno ali strojno nalivanje taline v dozirno odprtino stroja za tlačno litje, 
• čiščenje in mazanje orodja za tlačno litje po tehnoloških navodilih, 
• upravljanje z avtomatiziranim sistemom vodenja dozirne peči, stroja za tlačno litje ter 

ostalih naprav v sklopu celice za tlačno litje, 
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• nadziranje stanja in pravilnega delovanja strojev, naprav in orodja ter po potrebi 
spreminjanje parametrov, potrebnih za litje kakovostnih ulitkov, 

• vizualno kontroliranje ulitkov po zahtevah kontrolne dokumentacije in izločitev 
neustreznih, 

• izvajanje predpisanih meritev, 
• opravljanje dodatnih del na ulitkih – popravila ulitkov pri stroju, 
• pripravljanje vzorcev za kemijske analize ter druge mehanske in tehnološke preizkuse, 
• obrezovanje (obsekovanje) ulitkov, 
• ročno in strojno čiščenje ulitkov, 
• embaliranje, zlaganje in transport ulitkov. 

 
5. faza: 

• Oblikovanje poročila in poročanje o poteku opravljene storitve ter komentarji. 
 
č) poklicne kompetence, ki jih mora dijak izkazati: 

• razume tehnično, tehnološko in delovno dokumentacijo, 
• poznavanje materialov - kovin in zlitin (lastnosti in uporabnost) za tlačno litje ulitkov, 
• poznavanje procesov taljenja, litja ter strjevanja kovin, 
• poznavanje delovanja strojev, naprav  in orodij za tlačno litje, 
• poznavanje zahtev standardov kakovosti (ISO, TS) za izdelavo tlačnih ulitkov, 
• poznavanje in uporaba strokovnega izrazoslovja, 
• poznavanje in upoštevanje osnov varstva pri delu, osebne zaščite in varovanje okolja,  

 
d) Strokovni zagovor: 

• predstavitve storitve s poudarkom na kandidatovem prispevku ter 
• strokovnega zagovora o opravljeni storitvi (izdelava ulitkov, litih pod tlakom): 

priprava, postopki dela, strokovne vsebine, organizacija, zaščita, varovanje okolja. 
 
e) ocenjevanje  

OCENJEVALNI LIST  
Področja ocenjevanja Maksimalno 

število točk 
Doseženo 

število točk 
NAČRTOVANJE 10  
Proučitev in izpolnjevanje delovne dokumentacije. 2  
Priprava delovnega mesta (orodij, strojev in naprav,…). 5  
Pravilen izbor orodij in priprav ter načina dela po tehnoloških 
zahtevah. 

3  

IZVEDBA 60  
Pravilni postopki priprave orodij, strojev in naprav za litje. 5  
Pravilni postopki pri pripravi taline za litje tlačnih ulitkov. 5  
Pravilni postopki pri izvajanju del  litja tlačnih ulitkov. 15  
Pravilna uporaba merilnih naprav in instrumentov. 2  
Kvaliteta odlitih ulitkov. 20  
Urejenost delovnega mesta 3  
Uporaba zaščitnih sredstev  3  
Upoštevanje varstva pri delu 4  
Varstvo okolja (odlaganje maziv in odpadkov) 3  
VODENJE DOKUMENTACIJE 5  
Izpolnitev delovnega naloga 2  
Rezultati meritev (kontrolna dokumentacija) 1  
Poročilo 2  
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STROKOVNI ZAGOVOR 25  
Predstavitev izdelka oziroma storitve 10  
Strokovni zagovor 15  
SKUPAJ 100  

 
 
Primer 2: 
a) Izvedba praktičnega primera preoblikovalnega postopka  in zagovor:    
 
Kovanje okroglega paličastega profila na stiskalnici za prosto kovanje in stiskanje 
 
b) Elementi: 

• Cilj in namen izvedbe primera preoblikovanja kovin in zlitin s prostim kovanjem in 
zagovor naloge 

• Načrtovanje preoblikovalnega postopka prostega kovanja 
• Izvedba postopka oz naloge 
• Utemeljitev izvedenega  

 
c) Opis postopka po fazah: 
1. faza: Priprava delovnega mesta in preoblikovalnega postopka  
• Priprava in pregled delovne dokumentacije oz delovnega naloga 
• Priprava delovnih faz preoblikovalnega postopka  glede na delovno dokumentacijo ter 

glede na  obliko in lastnosti in zahteve izdelka 
• Izbira in priprava tehnologije kovanja in priprava vtik planov za kovanje okroglega 

paličastega izdelka 
• Pregled transportnih strojev in naprav 
• Pregled in priprava ter zagon ogrevnih peči in regulacij 
• Pregled  funkcijskega delovanja preoblikovalnih strojev in naprav 
• Priprava pomožnih strojev, naprav in pripomočkov za izvedbo preoblikovalnega 

postopka s prostim kovanjem in stiskanjem 
• Pregled vložnega materiala za kovanje in stiskanje  in skladnost z dospelo  

dokumentacijo 
• Priprava vseh potrebnih zaščitnih in osebnih varovalnih sredstev za izvedbo delovnega 

postopka 

2. faza: Ogrevanje vložka za kovanje in stiskanje 
• Zalaganje vložnega materiala v pred.- oz. ogrevne peči po predpisanih navodilih in v 

skladu z zahtevami varstva pri delu  
• Ogrevanje materiala na temperaturo plastičnega preoblikovanja po predpisanih 

diagramih in režimih ogrevanja 
• Kontrola peči in parametrov ogrevanja ter registratorjev parametrov in korekcija le teh 
• Registracija in beleženje porabljenih energentov za ogrevanje vložnega materiala 

3. faza:Transport in manipulacija materiala pred in med postopkom kovanja in 
stiskanja 
• Transport in manipulacija ogretega materiala do preoblikovalnega stroja oz naprave – 

stiskalnice  za kovanje in stiskanje 
• Odlaganje in manipulacija ogretega materiala na pomožne naprave - vrtljivo mizo  
• Prijemanje in vpetje vložnega materiala v manipulator za podajanje pod stiskalnico 
• Kontrola simetričnosti in uravnoteženosti vpetja vložka v manipulator ter morebitna 

korekcija 
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• Prevoz vpetega materiala z manipulatorjem do stiskalnice 

4. faza: Postopek kovanja in stiskanja 
• Vnos iz izbira pripravljenega vtik plana za kovanje okroglega paličastega izdelka na/v 

stiskalnico 
• Preverjanje vnesenih parametrov kovanja 
• Izvedba kovanja po predpisanem vtik planu 
• Kontrola parametrov kovanja, dimenzijska in geometrijska kontrola odkovka med 

postopkom ter  kontrola površine kovanca 
• Korekcija parametrov v primeru odstopanj 
• Po potrebi izsekavanje površinskih napak in čiščenje površine med postopkom kovanja  
• Uporaba posameznih vrst orodij glede na faze kovanja za dosego zahtevanih dimenzij 

in oblike odkovka ( ravna jedra, V jedra, jedra za okroglenje, jedra za sekanje,…) 
• Spremljanje in beleženje parametrov  
• Končna dimenzijska, geometrijska kontrola  in  kontrola površine odkovka po kovanju 
• Odlaganje gotovo kovanega odkovka na odlagalno mesto v skladu z zahtevami 
• Izpolnjevanje delovnega naloga kovanja in zapis  parametrov kovanja ter morebitna 

odstopanja oz zastoji 
• Pregled stanja površine orodij za naslednje kovanje 

5. faza:  Transport gotovega odkovka po kovanju 
• Odvoz oz manipulacija odkovka s transportnimi sredstvi do mesta sprejemanja 

odkovkov za nadaljnjo toplotno obdelavo 
 
č) poklicne kompetence, ki jih mora dijak izkazati: 

• poznavanje in uporaba osnovnih načel človeške etike in komuniciranja, 
• poznavanje in uporaba strokovnega izrazoslovja, 
• poznavanje in uporaba konceptov  organizacije dela, 
• poznavanje in upoštevanje osnov varstva pri delu, osebne zaščite in varovanje okolja,  
• uporaba standardne računalniške strojne in programske opreme  
• poznavanje postopkov in opravil, ki jih narekuje preoblikovalni postopek 
• vzdrževanje, kontrola in manjše popravilo strojev in naprav in pomožnih orodij 
• ocena stanja odkovka in površine odkovka v fazi kovanja ter  izbira načina možnega 

popravila 
• sposobnost uporabe računalnika za kontrolo parametrov registriranih vrednosti in 

pisanje poročil,  
• poznavanje zgradbe in delovanja kovaških strojev in naprav, sklopov ter pomožnih 

naprav in pripomočkov 
 
d) Strokovni zagovor: 

• predstavitev preoblikovalnega postopka  s poudarkom na kandidatovem prispevku ter 
• strokovnega zagovora o opravljenem postopku izdelave okroglega paličastega 

odkovka s prostim kovanjem in stiskanjem: priprava, postopki, izvedba delovnih faz, 
samokontrola, organizacija, uporaba osebne varovalne opreme, varstvo pri delu, 
varovanje okolja. 

 
e) ocenjevanje  

OCENJEVALNI LIST  
Področja ocenjevanja Maksimalno 

število točk 
Doseženo 

število točk 



SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 
METALURG 
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PRIPRAVA DELOVNEGA MESTA IN 
DOKUMENTACIJE 

10  

Priprava metalurških strojev in naprav 3  
Priprava vložnega materiala 2  
Priprava delovne dokumentacije in izbira postopka 5  
IZVEDBA PREOBLIKOVALNEGA POSTOPKA 60  
Pravilni postopki pri izvajanju posameznih faz postopka  2  
Izbira in uporaba pravega orodja za posamezna opravila 3  
Ocena izvedbe preoblikovalnega postopka  30  
Pravilna uporaba merilnih in pomožnih  naprav 2  
Spremljanje, vodenje in sprejemanje odločitev med postopkom 7  
Urejenost delovnega mesta 2  
Uporaba zaščitnih sredstev  5  
Upoštevanje varstva pri delu 5  
Varstvo okolja  2  
Komuniciranje v delovni skupini  2  
VODENJE DOKUMENTACIJE 5  
Izpolnitev  delovnega naloga in vodenje dokumentacije 3  
Poročilo 2  
STROKOVNI ZAGOVOR 25  
Predstavitev primera preoblikovalnega postopka 10  
Strokovni zagovor 15  
SKUPAJ 100  
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