
 

 

 

 

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE  

IZDELOVALEC KOVINSKIH KOMSTRUKCIJ/2021 

KATALOG PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 

 KATALOG PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA (KPU) 

1. Cilji praktičnega usposabljanja  

Dijak/vajenec bo usposobljen za: 

• razvijanje specifičnih spretnosti in kompetenc za načrtovanje, izbiro, izdelavo in vgradnjo 

kovinskih konstrukcij; 

• uporabo tehnologij in tehnoloških postopkov izdelave, montaže, zaščite in vzdrževanja 

kovinskih konstrukcij in elementov konstrukcij; 

• izdelovanje kovinskih konstrukcij z različnimi postopki oblikovanja, preoblikovanja in 

spajanja kovin in nekovin v skladu s tehnično in tehnološko dokumentacijo; 

• načrtovanje in izvedba transporta konstrukcije ali delov konstrukcije; 

• izvedbo montaže ter zaščite konstrukcije proti koroziji; 

• uporabo merilnih in kontrolnih naprav, orodij in strojev pri izdelavi in montaži kovinskih 

konstrukcij; 

• uporabo strokovne terminologije in informacijske tehnologije ter komuniciranje in 

sodelovanje v delovnem okolju; 

• vzdrževanje urejenega delovnega mesta in delovnih sredstev; 

• upoštevanje pravil varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti ter varovanja okolja; 

• razvijanje odgovornega odnosa do okolja in narave ter rabe energije; 

• razvijanje odgovornosti za lastno delo, skupinsko delo ter zagotavljanje kakovosti v 

delovnem procesu. 

 

2. Pričakovani učni izidi 

 

Dijak/vajenec se usposobi za izvajanje naslednjih delovnih procesov: 

 

Oznaka Delovni procesi Zap. št. Operativni učni cilji 

OBVEZNI DEL Dijak/vajenec: 

A* Priprava na delo 

1 Uporablja osebna varovalna in zaščitna sredstva in 

opremo ter se seznani z oceno tveganja na delovnem 

mestu. 

2 Pripravi in zaščiti delovno mesto na objektu ali v 

delavnici ter vzdržuje red in čistočo. 

3 Prouči tehniško dokumentacijo, tehniške načrte in 

navodila proizvajalcev ter načrtuje delo terminsko in po 

fazah dela z upoštevanjem delovnega zaporedja. 

4 Pripravi delovne naprave, orodje in material v delavnici 

in na objektu. 

B* Merjenje  
5 Izbere postopku primerno merilno opremo in opravlja 

meritve.  
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6 Prenese mere elementov konstrukcije iz sestavne risbe na 

material/surovec. 

7 Z merjenjem preveri natančnost izdelave elementov 

konstrukcije. 

C 

Osnovni 

postopki ročne 

obdelave kovin 

in 

preoblikovanja 

8 Na podlagi tehniške dokumentacije izdela izdelke z 

različnimi obdelovalnimi postopki ročne obdelave 

(žaganje, piljenje, vrtanje, grezenje, povrtavanje, 

vrezovanje navojev, brušenje…) ter jih kontrolira. 

9 Razlikuje obdelovalne sposobnosti različnih materialov 

in izbira ustrezno orodje za obdelavo. 

10 Izdela enostaven izdelek iz pločevine ali žice s postopki 

upogibanja ali krivljenja in ga kontrolira. 

 

Č 

Strojna obdelava 

materiala 

(vrtanje in 

vrtanju sorodni 

postopki, 

žaganje, 

striženje, 

upogibanje)  

11 Pripravi stroj za zagon, kontrolira stanje obdelovalnega 

stroja in nivoje tekočin (olja, hladilne tekočine). 

12 Glede na zahteve obdelovanca izbere postopek obdelave, 

določi in nastavi rezalne parametre, izbere vpenjalne 

naprave, določi material in geometrijo orodja ter izbere in 

uporabi hladilno mazalna sredstva. 

13 Izvede strojni razrez pločevine ali profilov. 

14 Spremlja delovanje strojev in naprav ter prilagaja in 

nastavlja obdelovalne parametre. 

D Spajanje gradiv 

15 Pripravi elemente za spajanje, izbere ustrezne dodajne 

materiale ter izbere tehnologijo spajanja. 

16 Uporablja osnovno klasifikacijo dodajnih materialov in 

utemelji njihovo uporabnost. 

17 Izvaja različne postopke spajanja (REO, MIG/MAG, TIG, 

plamensko), in rezanja (plamensko, plazma…) ter izdela 

enostavne zvarjene spoje oziroma izdelke. 

18 Vari različne soležne in kotne spoje ter zna navariti.  

19 Očisti zvare in vizualno preveri kvaliteto spoja. 

20 Izvede spoj z mehkim in/ali trdim lotanjem. 

21 Izvede postopek lepljenja/spajanja kovinskih in 

nekovinskih materialov (izbira lepil in razmerja 

komponent, priprave ploskev, oblikovanje in površinska 

zaščita spojev). 
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E 

Izdelava 

elementov 

konstrukcij in 

podsklopov 

22 

 

Pregleda načrt izdelka in popis izdelovalnega postopka po 

tehnološkem listu, razbere obseg dela, preuči in predvidi 

ukrepe za varno delo ter uporabo varovalne opreme in 

sredstev. 

23 Razume uporabo plinov, ki se uporabljajo pri varjenju, in 

zna ravnati z jeklenkami. 

24 Preveri kakovost in količino materiala skladno z 

dobavnico, pripravi orodja, pripomočke, stroje in naprave 

ter preveri njihovo delovanje. 

25 Zna izbrati osnovni in dodajni material, vpenja varjence v 

različne vpenjalne naprave, pripravi zvarne robove in 

očisti površino za varjenje ter po potrebi uporabi 

enostavne postopke toplotne obdelave (predgrevanje …). 

26 Izvede osnovne načine razreza in mehanske obdelave 

materialov in pripravljalna dela na elementu (čiščenje 

površin, priprava zvarnih robov, vrtanje, krivljenje, 

prilagajanje elementov osnovni konstrukciji). 

27 Izvede ustrezno zaščito občutljivih delov konstrukcije 

pred varjenjem (navoji, izvrtine). 

28 Zna nastaviti varilne parametre in variti po predpisanem 

varilnem postopku. 

29 Vari v različnih legah, različne spoje, zna variti z več 

varki ali navarjati. 

30 Oblikuje in izdeluje elemente konstrukcij, sklope 

konstrukcij ali montažne elemente po tehnoloških 

navodilih ter izvaja popravila. 

31 Po varjenju izmeri in očisti zvar in varjenec ter opravi 

vizualno kontrolo zvara. 

F 

Površinska 

zaščita 

konstrukcije ali 

delov 

konstrukcije 

32 Pripravi površine za protikorozijsko zaščito. 

33 Zaščiti konstrukcijo ali dele konstrukcije z ustrezno 

protikorozijsko zaščito. 

34 Zna sortirati odpadke in ravnati z odpadnimi materiali. 

G 

Priprava 

konstrukcij ali 

elementov 

konstrukcije za 

transport   

35 Pregleda načrt izdelka ter izbere potrebne varnostne in 

zaščitne ukrepe za varovanje zdravja ljudi in varovanje 

okolja. 

36 Pripravi nosilne elemente, priročne mobilne pripomočke, 

orodje in transportne naprave. 

37 Določi vpenjalna mesta na elementu ali mobilnem sklopu. 

38 Zna izbrati  potrebno površino za premeščanje in transport 

konstrukcije ter pripravi elemente za nakladanje 

/razkladanje. 
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39 Zaščiti konstrukcije pred možnimi poškodbami pri 

transportu. 

H 

Kontrola in 

vzdrževanje 

konstrukcij 

40 Preveri razstavljive in nerazstavljive spoje konstrukcije 

(razrahljanje spojev, pokanje elementov in spojev). 

41 Pregleda konstrukcijo, preveri verjetnost poškodb in 

predvidi načrt rednega vzdrževanja konstrukcije. 

42 Ugotavlja možne poškodbe zaščitnih slojev in preverja 

pojave začetka korozije. 

I* 
Zagotavljanje 

kakovosti 

43 Uporablja ustrezna varovalna sredstva in upošteva 

zaščitne ukrepe. 

44 Spremlja delovni proces in skrbi za zagotavljanje 

kakovosti v skladu z navodili in s standardi. 

 

Opomba:  

  * Generične kompetence, ki jih je potrebno razvijati ves čas praktičnega usposabljanja v 

povezavi z ostalimi delovnimi procesi. 


