
 

 

 

 

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE  

METALURG/2021 

KATALOG PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA (KPU) 

1. Cilji praktičnega usposabljanja  

Dijak/vajenec bo usposobljen za: 

• razvijanje specifičnih spretnosti in kompetenc na področjih izdelave, preoblikovanja, 

spajanja ter toplotne obdelave kovin, 

• prepoznavanje metalurških procesov ter tehniške in tehnološke dokumentacije v proizvodnji, 

• izvajanje glavnih in pomožnih del v metalurških proizvodnih procesih v skladu s 

varnostnimi predpisi in zakoni, 

• izvajanje merilnih postopkov izdelkov ter spoznavanje osnov vzdrževanja agregatov in 

strojev, 

• uporabo pridobljenega teoretičnega znanja v praksi, ter pridobivanje praktičnih izkušenj, 

• uporabo strokovne terminologije ter aktivno sodelovanje v delovnem okolju, 

• spoštovanje pravil varnega in zdravega dela, požarne varnosti ter varnosti okolja, 

• vzdrževanje delovnega okolja in delovnih sredstev, 

• razvijanje odgovornosti do okolja in racionalne rabe energije. 

 

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 sredstva in opremo in 

upošteva navodila za varno delo. 

2 Pripravi delovno mesto ter vzdržuje red in čistočo na 

delovnem mestu. 

3 Prouči tehniško dokumentacijo, spoznava tehnologijo 

dela ter izvaja delo po fazah dela z upoštevanjem 

delovnega zaporedja. 

B 
Merjenje in 

zarisovanje 

4 Izbere ustrezno merilno orodje glede na postopek 

(pomično merila, kotniki, kotomeri, lineali …). 

5 Preveri točnost merilnega orodja ter z orodjem pravilno 

rokuje in ga vzdržuje. 

6 Z merjenjem preveri natančnost izdelka. 

7 Zariše na obdelovalno površino mere in oblike risbe 

(zarisovanje, točkanje,…). 
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Oznaka Delovni procesi Zap. št. Operativni učni cilji 

C 

Osnovni postopki 

obdelave, 

predelave in 

spajanja kovin 

8 Izbere ustrezen material glede na zahteve tehniške 

dokumentacije. 

9 Izbere ustrezno orodje glede na različne lasnosti in 

obdelovalne sposobnosti materialov. 

10 Na podlagi tehniške dokumentacije izdela izdelke z 

različnimi obdelovalnimi postopki ročne obdelave 

(žaganje, piljenje, vrtanje, grezenje, vrezovanje navojev) 

ter jih kontrolira. 

11 Izvede ročni in strojni razrez pločevine in profilov. 

12 Izdela enostavnejše izdelke in polizdelke s primernimi 

preoblikovalnimi postopki (kovanje, upogibanje, 

ravnanje, vlečenje, valjanje,…). 

13 Pripravi zvarne spoje za varjenje. 

14 Izvaja različne postopke spajanja (MIG/MAG varjenje, 

TIG varjenje, ročno obločno varjenje, plamensko 

varjenje in rezanje). 

15 Zvari osnovne kotne in soležne zvare ter zna navariti. 

Č* 

Uporaba 

agregatov za 

ogrevanje 

materialov 

16 Varno in skladno s predpisi uporablja peči za ogrevanje 

materialov. 

17 S pomočjo podanih parametrov nastavi zahtevano 

temperaturo peči za ogrevanje materialov. 

18 Vodi proces ogrevanja. 

D 

Izdelava jekla in 

drugih neželeznih 

kovin ter zlitin  

19 Rokuje s talilnimi agregati, pomožnimi napravami in 

orodji v skladu s tehnično – varnostnimi predpisi in 

zahtevami tehnološkega procesa. 

20 Vodi in nadzira procese taljenja kovin po vseh 

tehnoloških predpisih v skladu z zahtevami sistema 

kakovosti, varstva pri delu in varovanja okolja. 

21 Izvaja pomožna dela na peči (zalaganje vložka in 

dodatkov, legiranje, izgled žlindre, izlivanje taline, 

transport taline,…).  

22 Pripravi vzorce za kemijske in druge analize. 

23 Sodeluje pri popravilu oz. pripravi peči za obratovanje  

(krpanje peči, menjava elektrod,…) ter opravlja ostala 

vzdrževalna dela. 

E Valjanje 
24 V peči za ogrevanje po predpisani tehnologiji ustrezno 

segreje material za valjanje. 
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25 Sodeluje pri valjanju v vročem in hladnem stanju.  

26 Izvaja sprotno kontrolo valjanih pol izdelkov in končnih 

izdelkov. 

F Kovanje 

27 Založi ter vodi in nadzira režim ogrevanja različnih vrst 

peči za ogrevanje vložka (ingotov) na temperaturo vroče 

plastične predelave. 

28 Prosto kuje in stiska na stiskalnicah (širjenje, daljšanje, 

krčenje, kovanje cevi, ..) z upoštevanjem dovoljene 

plastične deformacije različnih materialov. 

29 Utopno kuje na stiskalnicah in kovaških kladivih. 

30 Izvaja pomožna dela pri kovanju (priprava odkovka, 

popravila in izsekavanje napak med kovanjem, 

signiranje odkovkov, menjava orodij, transport in 

manipulacija odkovkov). 

31 Čisti, ravna ter ohlaja odkovke. 

G 
Toplotna 

obdelava 

32 Pripravi peči, za proces preoblikovanja kovin ter jih 

uporablja v skladu s tehnično – varnostnimi predpisi in 

zahtevami tehnološkega procesa. 

33 Izbere vrsto kalilnega sredstva glede hitrosti ohlajanja. 

34 Izvaja različne postopke toplotne obdelave po plastični 

predelavi (žarjenje, kaljenje, popuščanje,…)  

35 Preveri lastnosti materiala po toplotni obdelavi (z 

merjenjem trdote). 

36 Izvaja vzorčenje za kontrolo kakovosti. 

H Litje 

37 Upravlja proces litja, nadzira stanje in pravilno 

delovanje strojev. 

38 Izvaja različne postopke litja (litje v pesek, tlačno 

litje,centrifugalno, v kokile, konti litje…). 

39 Ročno ali strojno vliva v kalupe. 

40 Sodeluje pri postopku legiranja talin.  

41 Izvaja vzorčenje za kemično analizo in sodeluje pri 

korekciji kemijske sestave. 

42 Pripravi stroje za delo ter pravilno vzdržuje in čisti 

naprave po litju. 

43 Kontrolira ulitke ter na osnovi kriterijev neustrezne 

izloči. 



 

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE  

METALURG/2021  

KATALOG PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 

Oznaka Delovni procesi Zap. št. Operativni učni cilji 

44 Opravlja dodatna dela na ulitkih (čiščenje, 

obrezovanje,…). 

 

Opomba:  

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

povezavi z ostalimi delovnimi procesi. 


