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1. KATALOG ZNANJ 

1.1. OM1 : POGONSKI AGREGATI  

1.1.1. USMERJEVALNI CILJI 
Dijak bo zmožen: 

 pojasniti delovanje različnih pogonskih motorjev   
 pojasniti delovanje bencinskih in dizelskih motorjev 
 prepoznati lastnosti, zgradbo in uporabo izdelovalnih in pomožnih materialov motorja in sestavnih delov, 
 sistematično nadgraditi znanje pridobljeno o osnovnih zakonih termodinamike s procesi 
 obvladati sistematično iskanje in lokaliziranje napak oziroma okvar ter metodično postavitev diagnoze, 
 odpraviti motnje v delovanju motorjev 
 priskrbeti si tehnično dokumentacijo in uporabljati možnosti obdelave podatkov za pridobivanje informacij in dokumentacije 

 
Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov  

1.1.2. OPERATIVNI CILJI 
POKLICNE KOMPETENCE 

• Analiza in interpretacija delovanja pogonskih strojev,  
• Razumevanje termodinamičnih vidikov delovanja motorjev z notranjim zgorevanjem.  
• Povezovanje znanj z novostmi pri razvoju pogonskih strojev (električni, hibridni,  plinske turbine in gorivne celice) 

 
Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak : 
• pozna delovanje bencinskih in dizelskih motorjev, 
• loči pojme: hrup, dušenje zvoka, izpušni plini, katalizatorji, 
• pozna informacijske tehnologije pri odkrivanju in evidentiranju 

napak, 
• pozna pravne podlage za zdravo in varno delo, 
• pozna sistem zagotavljanja kakovosti opravljenih storitev; 
• prepozna lastnosti, zgradbo in uporabo izdelovalnih in pomožnih 

materialov in rezervnih delov motorja, 

Dijak: 
• zna uporabljati tehnično dokumentacijo, delovna ter druga 

navodila in predpise proizvajalcev, 
• zna prepoznati sisteme, sklope in sestave motorja 
• zna razstaviti in sestaviti motor,  
• analizira izpušne pline, porabo goriva in maziva glede na norme 

proizvajalca in zakonske predpise; 
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Informativni cilji Formativni cilji 

• pozna vplive emisij škodljivih snovi na zdravje in okolje; 
 

• zna odkriti in odpraviti motnje v delovanju motorja zaradi napak v 
sesalnem sistemu, predvsem pri motorjih s spremenljivo dolžino 
sesalnih cevi; 

• lokalizira in odpravi napake na elementih mazalnega, hladilnega in 
sistema za dovod goriva; 

• zna povezati znanje z novostmi pri razvoju na pogonskih strojih; 
• zna definirati električni, hibridni pogon in gorivne celice 
• prepozna vrste in lastnosti plinskih turbin; 
• uporablja informacijsko tehnologijo za iskanje, zbiranje, obdelavo, 

posredovanje in uporabo podatkov, 
• uporablja informacijsko tehnologijo pri odkrivanju in evidentiranju 

napak; 
• načrtuje in pripravi potek dela, kontrolira in oceni rezultate dela; 
• uporablja metode in postopke za racionalnejšo uporabo energije 

materiala in časa; 
• zna pomočjo tehnične dokumentacije pridobiti informacijo o 

električnih in hibridnih motorjih; 
• zna iskati racionalne rešitve, ob upoštevanju zakonodaje s 

področja varovanja naravne dediščine, zaščite živih bitij, njihovih 
ekosistemov in varovanja okolja, zdravja in s tem povezane 
mednarodne dogovore in konvencije, 

• zna komunicirati in reševati probleme; 
• zna razvijati organizacijske sposobnosti; 
• pojasniti snovne in energijske spremembe;  
• prepoznati delovanje in uporabo Wankel motorja; 
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1.2. OM2 : PODVOZJE  

1.2.1. USMERJEVALNI CILJI 
Dijak bo zmožen: 
• vzdrževati in servisirati mehanske prenosne naprave na vozilu, izvesti nastavitve in zamenjati posamezne dele in sklope; 
• s pomočjo tehniške dokumentacije določiti funkcijo in delovanje elementov ter sklopov; 
• ob uporabi pripomočkov in instrumentov lokalizirati napake in jih odpraviti; 
• z metodami diagnosticiranja ugotoviti stanje sklopov in sistemov ter odpraviti napake; 
• s pomočjo proizvajalčeve dokumentacije dograditi različne naprave; 
• vzdrževati in servisirati mehanske, hidravlične, pnevmatske in elektro sklope  na sklopih vzmetenja, zavor in krmarjenja vozila, izvesti 

nastavitve in zamenjati posamezne dele in sklope; 
• z vizualno kontrolo in testiranjem ter uporabo pripomočkov in instrumentov lokalizirati napake in jih odpraviti; 
• s specialnimi orodji in napravami opravi potrebne nastavitve geometrije podvozja; 
• izvesti kontrolo geometrije delov in sklopov, določiti stopnjo obrabe in postopke  ter tehnologijo popravila; 

 
Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov  
  

1.2.2. OPERATIVNI CILJI 
POKLICNE KOMPETENCE 

• Sistematično odkrivanje napak na vzmetenju vozila, kretnem mehanizmu in zavornem sistemu.  
• Odločitev o racionalnosti popravila ali zamenjave 
• Popravilo ali zamenjava sklopov ter nastavitve geometrije podvozja. 
 

 
Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak: 
• pozna pravne podlage za zdravo in varno delo; 
• pozna in razume delovanje sklopov (krmarne naprave in 

aktivnega vzmetenja), kot funkcijsko celoto na vozilu; 
• pozna postopke lokaliziranja napak in okvar ter oceniti obseg 

in vrste napak; 
 

Dijak: 
• zna izbrati ustrezne postopke in s testiranjem ter uporabo razpoložljivih 

naprav sistematično odkrivati napake na sklopih; 
• prepozna in kontrolira pravilno ali nepravilno delovanje posameznih 

sklopov;  
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Informativni cilji Formativni cilji 

 
• Uporabiti ekološka odlagališča za odpadni material; 

 

• uporablja diagnostične naprave in informacijsko tehnologijo pri 
odkrivanju in evidentiranju napak ter za iskanje, zbiranje, obdelavo, 
prenašanje in uporabo podatkov;  

• analizira poškodbe posameznih elementov, ugotovi in odpravi vzroke 
poškodb; 

• zna optimalno določiti način popravila ali zamenjave posameznih 
elementov ali sklopov.  

• zna s specialnimi orodji in napravami opraviti potrebne nastavitve 
geometrije podvozja; 

• zna načrtovati in pripraviti potek dela, nadzorovati in oceniti rezultate 
dela; 

• zna komunicirati in reševati probleme; 
• zagotavljati kakovost opravljene storitve; 
• zna delati v skupini in dosegati konsenz ter sprejemati  odgovornost za 

načrtovane naloge;  
• razvija organizacijske sposobnosti;  
• predvideva začrtano dejavnost in išče racionalne rešitve; 
• uporablja metode in postopke za racionalizacijo uporabe energije, 

materiala in časa; 
• kritično presoja in odgovorno ravna na svojem delovnem področju; 
• izdela kalkulacijo izdelka oziroma storitve in preproste finančne 

projekcije; 
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1.3. OM3 : ELEKTRIČNI IN ELEKTRONSKI SISTEMI NA VOZILU  

1.3.1. USMERJEVALNI CILJI 
Dijaki: 

• znajo vzdrževati in servisirati električne naprave na vozilu, menjati električne elemente v vozilu, izvesti nastavitve in zamenjati 
posamezne dele, sklope in sisteme, 

• znajo uporabljati strokovno literaturo, tehnično in tehnološko dokumentacijo, spoznajo in znajo uporabiti elemente in instrumente, ki 
se uporabljajo za iskanje okvar na električnih sistemih, 

• znajo načrtovati in realizirati poseg v vozilu in spraviti sistem v funkcijo,   
• znajo stranki svetovati pri nakupu elektronskih sistemov za vgradnjo v vozilo ter znajo oceniti ustreznost glede zahtev in predpisov,  
• znajo s pomočjo električnih shem določiti funkcijo in delovanje elementov, sklopov in sistemov, 
• znajo z uporabo pripomočkov in instrumentov določiti mesto napak in jih odpraviti, 
• izvajajo zahtevnejša dela pri diagnosticiranju, kontroli, nastavljanju, vzdrževanju in popravljanju električnih in elektronskih sistemov, 

naprav, sklopov ter napeljav, 
• znajo s pomočjo proizvajalčeve dokumentacije vgraditi različne električne in elektronske naprave ter jih servisirati, 
• znajo uporabljati osnovne funkcije operacijskega sistema, obvladajo delo z datotekami in mapami, organizirajo dokumente in druge 

mape na računalniku, 
• obvladajo merilne in kontrolne postopke ter uporabljajo merilne in kontrolne stroje, naprave, orodja in pripomočke, 
• načrtujejo ekonomsko upravičene posege, pripravijo potek dela in znajo izračunati stroške, 
• nadzorujejo in ocenijo rezultate svojega dela, 
• upoštevajo tehnične predpise in standarde pri svojem delu, upoštevajo predpise za varno delo in se znajo ekološko ravnati pri 

odlaganju izrabljenih in okvarjenih delov avtomobila. 
 

Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov  

1.3.2. OPERATIVNI CILJI 
POKLICNE KOMPETENCE 

• Diagnostika delovanja električnih in elektronskih naprav; 
• Določanje mest napak, in reacionalna odločitev o zamenjavi ali popravilu 
• Vzdrževanje in servisiranje električnih in elektronskih sistemov in naprav v vozilu. 
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Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak: 
• pozna delovanje, sheme, meritve veličin ter določanje 

stanja posameznega elementa električnega sistema,  
• pozna  uporabo splošne in namenske električne merilne 

opreme, 
• prepozna stanje tokokrogov in pozna postopke za 

vzpostavitev njihove brezhibnosti, 
• pozna standarde in predpise za priključevanje naprav in 

sklopov, 
 

Dijak: 
• zna uporabiti znanja osnov elektrotehnike pri svojem delu,  
• zna proučiti tehnično in tehnološko dokumentacijo ter tehnična 

navodila, 
• zna pravilno uporabiti elektronske merilne instrumente (osciloskop, 

funkcijski generator, namenski instrument,  elektronski V-meter, …), 
• zna pravilno uporabiti materiale in elemente za montažo in 

servisiranje električne opreme v motornih vozil, 
• obvlada izdelavo enostavnih električnih in elektronskih delov ter 

sklopov, 
• opravi  pregled in kontrolo stanja električne opreme, 
• ugotovi napako in s pomočjo proizvajalčeve dokumentacije zamenjat 

okvarjen element,  
• sistematično iskati in določati mesta napak ter postaviti diagnozo  na  

električnih in elektronskih sistemih, napravah, sklopih in delih s 
pomočjo vezalnih načrtov in jo odpraviti, 

• zna našteti škodljive dejavnike in nevarnosti, ki jim je izpostavljen pri 
delovni praksi ali v razredu, v delovnih okoljih na svojem poklicnem 
področju, doma in na cesti, 

• zna skicirati in brati električne sheme avtomobila; 
• zna komunicirati in reševati probleme,  
• zna delati z viri in podatki ter pri tem uporabljati informacijsko 

tehnologijo (sposobnost za učinkovito iskanje, zbiranje, obdelavo, 
prenašanje in uporabo virov in podatkov), 

• zagotavlja kakovost opravljene storitve,  
• zaveda se psiholoških in socioloških vidikov zdravja, 
• zna varovati zdravje in preprečevati poškodbe z električnim tokom, 
• oceni škodo ob nesrečah na električnih in elektronskih sistemih, 

napravah in njihovih sklopih, delih, elementih ter napeljavah, 
• obvlada preizkušanje, vzdrževanje in popravilo električnih in 

elektronskih sistemov, sklopov in naprav,  
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Informativni cilji Formativni cilji 

• upošteva osnove zakona o varnosti in zdravju pri delu ter druge 
pravne akte, ki se nanašajo na zagotavljanje varnosti in zdravja pri 
delu, 

• sprejema  odgovornost za načrtovane naloge; 
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1.4. OM4 : POPRAVILO IN MATERIALI KAROSERIJ  

1.4.1. USMERJEVALNI CILJI 
Dijak bo zmožen: 
• s pomočjo tehniške dokumentacije določiti funkcijo in delovanje elementov ter sklopov; 
• vzdrževati in servisirati karoserijske sisteme na vozilu, izvesti nastavitve in zamenjati posamezne dele in sklope; 
• s pomočjo tehniške dokumentacije določiti funkcijo in delovanje elementov ter sklopov; 
• ob uporabi pripomočkov in instrumentov lokalizirati napake in jih odpraviti; 
• z metodami diagnosticiranja ugotoviti stanje sklopov in sistemov ter odpraviti napake; 
• s pomočjo proizvajalčeve dokumentacije dograditi različne karoserijske dele sklope; 
• vzdrževati in servisirati mehanske, hidravlične, pnevmatske in elektro sklope  na karoseriji 
• z vizualno kontrolo in testiranjem ter uporabo pripomočkov in instrumentov lokalizirati napake in jih odpraviti; 
• z metodami diagnosticiranja ugotoviti stanje sklopov in sistemov ter odpraviti napake; 

 
Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov: 

 

1.4.2. OPERATIVNI CILJI 
POKLICNE KOMPETENCE 

• Kontrolirati dimenzije in obremenitve karoserije vozila.  
• Določiti in izmeriti barvo, debelino nanosa in zaščitne prevleke posameznih karoserijskih delov.  
• Predvideti vrsto, obseg in način popravila, skladno s servisno dokumentacijo in navodili proizvajalcev. 
 

 
Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak: 
• pozna določanje postopkov pregledov in meritev, načinov 

merjena, določanje stoponje točnosti in skladnosti s predpisi; 
• pozna materiale, površinsko zaščito ter določanje poteka 

servisiranja ali popravila; 
•  

Dijak: 
• zna izvesti tehnične meritve in postopke;  
• zna delati z viri in podatki ter pri tem uporabljati informacijsko 

tehnologijo ter postopke za analizo; 
• kontrolira nepoškodovanost, merske točnosti, medsebojno prilagajanje 

ter točnost geometrijske oblike in položaja sestavnih delov pred 
montažo; 

• kontrolira poškodbe, obrabo, tesnost delov, sklopov in sistemov; 
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Informativni cilji Formativni cilji 

• kontrolirati delovanje pnevmatskih in hidravličnih naprav; 
• obvlada postopke za odkrivanje in odpravljanje napak; 
• obvlada postopke merjenja in kontrole z računalniško vodenimi 

napravami; 
• obvladuje tolerance in ujeme dolžinskih mer ter tolerance oblike in lege; 
• obvladuje merilne in kontrolne pripomočke, orodja, naprave in stroje 
• obvlada postopek za presojo stopnje obrabe in uporabnosti posameznih 

delov ob upoštevanju optimalnega delovanja, obremenljivosti in 
priporočljivosti 

• obvlada postopke za sistematično iskanje in lokaliziranje ter metodično 
postavitev diagnoze napak oziroma okvar na sistemih, napravah in njih 
sklopih 

• zagotavlja kakovost opravljene storitve; 
• zna komunicirati in reševati probleme; 
• zna načrtovati in pripraviti potek dela, kontroliratiti in oceniti rezultate 

dela; 
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1.5. OM5 : ORGANIZACIJA POSLOVANJA IN DELA 

1.5.1. USMERJEVALNI CILJI 
Dijak bo zmožen: 
• priskrbeti si tehnično dokumentacijo in uporabljati možnosti obdelave podatkov za pridobivanje informacij 
• uporabljati osnovne funkcije operacijskega sistema, delati z datotekami in mapami, organizirati dokumente v računalniku in v omrežju 
• izdelovati plane in poročila o poteku poslovanja 
• nadzirati potek izvajanja delovnega naloga pri več izvajalcih 
• nadzirati izvajanje dejavnosti v delavnici 
• nadzirati uporabo orodja, sredstev, materiala in odpadnih delov 
• izvajati ukrepe varstva pri delu in varovanja okolja 
• izdelovati kalkulacije in stroškovnik popravil 
• voditi, koordinirati in nadzirati lastno delo in delo skupine 
• nadzirati ravnanje, vedenje in delo vajencev in praktikantov 

 
Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov: 

 

1.5.2. OPERATIVNI CILJI 
POKLICNE KOMPETENCE 

• Izdelati poročilo o opravljenem delu, o tehničnem stanju opreme delavnice. 
• Izdelati predloge za zagotavljanje kakovosti. 
• Voditi evidence o oddaji okolju nevarnih snovi in izdelati poročilo.  
• Organizirati delo, nadzirati ravnanje in delo vajencev.  
• Nadzirati izvajanje dejavnosti v delavnici, uporabo orodja, sredstev, materiala in odpadnih delov, varstvo pri delu in delovno zaščito. 
 

 
Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak: 
• pozna principe organizacije dela; 
• obvladovati normative časa in materiala za izvedbo 

posameznih nalog; 
• pozna osnove kalkulacij;  

Dijak: 
• zna pripraviti pisna navodila za izvedbo popravil; 
• izdela plan dela in poročila o opravljenem delu;  
• vodi tehnično in tehnološko dokumentacijo; 
• načrtuje in pripravi potek dela, kontrolira in oceni rezultate dela;  
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Informativni cilji Formativni cilji 

• pozna sisteme zagotavljanja kakovosti in standarde 
kakovosti; 

• pozna tovarniške normative za porabo časa in materiala; 
• pozna predpise o varovanju okolja in ravnanje v skladu z 

njimi; 
• pozna postopke in metode za reševanje strokovnih 

problemov in za pripravo inovacijskih predlogov zagotavljati 
kakovost opravljene storitve; 

 

• nadzira potek izvajanja delovnega naloga pri več izvajalcih;  
• zna določati cene dela in nadomestnih delov; 
• zna uporabljati informacijsko tehnologijo 
• obvladuje metode kontrole kakovosti; 
• analizira opravljeno lastno delo in delo skupine; 
• zagotavlja in odgovarja za kvaliteto opravljene storitve in dela; 
• kontrolira vzdrževanje naprav, strojev in orodja v delavnici; 
• izdela predkalkulacije stroškov za popravilo okvarjenega ali 

poškodovanega vozila za stranko skladno s tovarniškimi normativi za 
porabo časa in materiala 

• naroča rezervne dele in dodatno opremo na osnovi katalogov; 
• analizira stroške na delovnem mestu in pripraviti ukrepe za njih 

obvladovanje oziroma znižanje; 
• nadzira uporabo orodja, sredstev, materiala in odpadnih delov ; 
• izvaja ukrepe ob razlitju ali uhajanju kemično agresivnih in vnetljivih 

snovi; 
• nadzira ravnanje, vedenje in delo vajencev in praktikantov; 
• uvajati sodelavce v delo; 
• nadzira varstvo pri delu in delovno zaščito; 
• zna ločeno zbirati, sortirati in odstranjevati odpadke v skladu s predpisi 

o varovanju okolja; 
• zna voditi evidence in poročila o oddaji okolju nevarnih snovi,  
• uporablja škodljive snovi in opremo v skladu s predpisi o varovanju 

okolja;  
• uporablja strokovno terminologijo v domačem in vsaj enem tujem jeziku; 
• zna komunicirati in reševati probleme; 
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1.6. OIM1 : ELEKTRONSKI SISTEMI 

1.6.1. USMERJEVALNI CILJI 
Dijak bo zmožen: 
• uporabiti znanja osnov elektrotehnike in elektronike pri svojem delu; 
• proučiti tehnično in tehnološko dokumentacijo ter tehnična navodila; 
• uporabljati tehnična, delovna ter druga navodila in predpise proizvajalcev; 
• poznati in uporabiti splošne in namenske električne instrumente; 
• poznati delovanje, razumeti shemo, izmeriti veličine ter določiti stanje posameznega elementa elektronskega sistema;  
• poznati električne in elektronske sisteme, naprave in njihove sklope;  
• ugotoviti napako in s pomočjo proizvajalčeve dokumentacije zamenjati okvarjen element; 
• poznati standarde in predpise za priključevanje naprav in sklopov; 
• skicirati in brati električne sheme avtomobila. 

 
Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov: 

 

1.6.2. OPERATIVNI CILJI 
POKLICNE KOMPETENCE 

• Diagnostika električnih in elektronskih naprav in določanje mesta napak na elektronskih delih vozila in popravilo. Postopki za varno in pravilno 
montažo.  

•  
 
Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak: 
• pozna strokovno-teoretična in praktična znanja in veščine, ki 

so pomembna za kakovostno izvedbo kompleksnih nalog; 
• pravilno uporabiti enote za zajemanje in vrednotenje merilnih 

podatkov; 
• obvladati merilne metode za merjenje karakteristik električnih 

in elektronskih sistemov, naprav, sklopov (komponent) in 
elementov; 

Dijak: 
• zna uporabljati strokovno literaturo, tehnično in tehnološko 

dokumentacijo s področja elektronskih sistemov; 
• zna uporabiti elemente in instrumente, ki se uporabljajo za iskanje 

okvar na elektronskih sistemih; 
• zna vzdrževati in menjati elektronske elemente v vozilu, izvesti 

nastavitve in zamenjati posamezne dele, sklope in sisteme; 
• upošteva tehnične predpise in standarde pri svojem delu; 
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Informativni cilji Formativni cilji 

• pozna postopke postavljanja diagnoze in sistematično iskanje 
napake na elektronskih sistemih motornega vozila ter 
preizkušanje električnih vezij; 

 

• zna stranki svetovati pri nakupu elektronskih sistemov za vgradnjo v 
vozilo ter znajo oceniti ustreznost glede zahtev in predpisov; 

• zna uporabiti informacijsko tehnologijo za iskanje, zbiranje, obdelavo, 
prenašanje in uporabo podatkov; 

• obvlada merilne in kontrolne postopke ter zna uporabiti merilne in 
kontrolne stroje, naprave, orodja in pripomočke; 

• načrtuje ekonomsko upravičene posege, pripravijo potek dela ter 
izračunajo stroške, 

• upošteva predpise za varno delo in zna ekološko ravnati pri odlaganju 
istrošenih in okvarjenih delov avtomobila. 

• določiti postopke popravila na podlagi delovnih navodil; 
• zagotavljati kakovost opravljene storitve; 
• komunicirati in reševati probleme; 
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1.7. OIM2 : DIAGNOSTIKA  NA  MOTORJIH 

1.7.1. USMERJEVALNI CILJI 
Dijak bo zmožen: 
 

• uporabljati strokovno literaturo, tehnično in tehnološko dokumentacijo, tehnične predpise in standarde, 
• izvesti diagnozo na vbrizgalnem sistemu, 
• izvesti diagnozo na vžigalnem sistemu, 
• izvesti meritve emisij izpušnih plinov in analizirati ter ovrednotiti rezultate  meritev, 

 
Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov: 

 

1.7.2. OPERATIVNI CILJI 
POKLICNE KOMPETENCE 

• Testirati, sistematično odkrivati in odpravljati napake na sistemih za podporo delovanja motorjev 
•  

 
Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak: 
• Pozna delovanje posameznih vžigalnih sistemov, način 

vzdrževanja in nastavljanja trenutka vžiga; 
• Pozna postopke in metode za reševanje tehničnih problemov 

ob upoštevanju ekonomskih, varnostnih in organizacijskih 
vidikov dela; 

• Pozna sisteme vbrizgavanja goriva pri bencinskih in diesel 
motorjih – njih zgradbo, vpliv posameznih elementov na 
pravilno delovanje, nastavljanje, vzdrževanje, popravila; 

• Pozna fizikalne osnove in temeljna znanja s področja 
zmanjševanja škodljivih snovi v izpušnih plinih. 

 

Dijak: 
• Pridobi sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju realnih 

praktičnih problemov v stroki; 
• Usposobi se uporabljati strokovno literaturo, tehnično in tehnološko 

dokumentacijo, tehnične predpise in standarde; 
• Obvlada merilne in kontrolne postopke ter uporabo merilnih in kontrolnih 

strojev, naprav, orodij in pripomočkov; 
• Izvaja zahtevnejša dela pri diagnosticiranju, kontroli, nastavljanju, 

vzdrževanju na sistemih vžiga in vbrizga goriva ter izpuha; 
• Obvlada osnove zagotavljanja kvalitete opravljene storitve; 
• Obvlada fizikalne osnove in temeljna znanja s področij vžigalnih 

sistemov, sklopov, naprav in delov na bencinskih in dieselskih motorjih 
• Izvaja zahtevnejša dela pri montaži, diagnostiki, merjenju, nastavljanju, 

vzdrževanju in popravljanju električnih in elektronskih vžigalnih sistemov 
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Informativni cilji Formativni cilji 

• Obvlada fizikalne osnove in temeljna znanja s področja priprave zmesi 
za gorenje, 

• Zna izbrati in uporabljati merilne naprave in postopke, ki so potrebni za 
določanje stanj posameznih sestavnih delov in celotne naprave. 

• Izvaja zahtevnejša dela pri montaži, diagnostiki, merjenju, nastavljanju, 
vzdrževanju in popravljanju vbrizgovalnih sistemov. 

• Obvlada sistematično iskanje in lokaliziranje ter metodično postavitev 
diagnoz napak oz. okvar na vbrizgalnih sistemih. 

• Obvladajo merjenje emisij izpušnih plinov ter kontroliranje in 
nastavljanje delovanje motorja ter naprav za čiščenje izpušnih plinov. 

• Obvladajo diagnosticiranje, nastavljanje, vzdrževanje, popravilo in 
priključitev naprav za zmanjšanje škodljivih emisij. 
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1.8. OIM3 : PRENOSNE NAPRAVE 

1.8.1. USMERJEVALNI CILJI 
Dijak bo zmožen: 

• vzdrževati in servisirati mehanske prenosne naprave na vozilu, izvesti nastavitve in zamenjati posamezne dele in sklope; 
• ob uporabi pripomočkov in instrumentov lokalizirati napake in jih odpraviti; 
• z metodami diagnosticiranja ugotoviti stanje sklopov in sistemov ter odpraviti napake; 
• s pomočjo proizvajalčeve dokumentacije dograditi različne naprave; 
• vzdrževati in servisirati mehanske, hidravlične, pnevmatske in elektro sklope  na sklopih vzmetenja, zavor in krmarjenja vozila, izvesti 

nastavitve in zamenjati posamezne dele in sklope; 
• s pomočjo tehniške dokumentacije določiti funkcijo in delovanje elementov ter sklopov; 
• z vizualno kontrolo in testiranjem ter uporabo pripomočkov in instrumentov lokalizirati napake in jih odpraviti; 
• s specialnimi orodji in napravami opraviti potrebne nastavitve geometrije podvozja; 
• izvesti kontrolo geometrije delov in sklopov, določiti stopnjo obrabe in postopke  ter tehnologijo popravila; 

Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov: 
 

1.8.2. OPERATIVNI CILJI 
POKLICNE KOMPETENCE 

• Testiranje sklopov, zgradbe in delovanja elementov prenosnih naprav in sistematično odkrivanje napak na vzmetenju vozila, kretnem mehanizmu in 
analiza ugotovljenega stanja, popravilo ali zamenjava sklopov ter nastavitve geometrije podvozja. 

•  
 
Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak: 
• pozna zakonodajo s področja varovanja naravne dediščine, 

biodiverzitete, varstva živih bitij, njihovih ekosistemov ter 
varovanja okolja, zdravja in s tem povezane mednarodne 
dogovore in konvencije; 

• pozna metode in postopke za racionalizacijo uporabe energije, 
materiala in časa; 

 

Dijak: 
• Kontrolira in prepozna pravilno ali nepravilno delovanje posameznih 

sklopov prenosa (sklopka,menjalnik..); 
• Izbira ustrezne postopke in s pomočjo razpoložljivih naprav sistematično 

odkriva napake na mehanskih sklopih; 
• Uporablja diagnostične naprave in druge instrumente za odkrivanje napak 

na elektronskih krmilnikih in elementih; 
• Lokalizirati napake in okvare ter oceniti obseg in vrste napak. 



POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE 
AVTOSERVISNI TEHNIK PTI/ 2006                                                              KATALOG ZNANJ 
 

Projekt MUNUS, financiran iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letih 2006 in 2007 
Posodabljanje in razvijanje programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe, pogodba št. 3311-06-246001/1 

17/22 

Informativni cilji Formativni cilji 

• Analizira poškodbe posameznih elementov , ugotovi in odpravi vzroke 
poškodb; 

• Optimalno določi način popravila ali zamenjave posameznih elementov ali 
sklopov; 

• oceni nevarnosti in dejavno sodelovati pri zagotavljanju zdravega in 
varnega dela; 

• Uporabi ekološka odlagališča za uporabljen material in elemente; 
• uporablja informacijsko tehnologijo za iskanje, zbiranje, obdelavo, 

prenašanje in uporabo podatkov; 
• organizira svoje delo, tako da bi ga opravil s čim manj stroški; 
• kritično presoja in odgovorno ravnati na svojem delovnem področju; 
• načrtuje in pripravi potek dela, nadzoruje in oceni rezultate dela; 
• zagotavlja kakovost opravljene storitve; 
• izdela preproste finančne projekcije; 
• izdela kalkulacijo izdelka oziroma storitve.                                                                                                                                                      

 

 

 
 



 

1.9. OIM4: ZAVORNI SISTEMI 

1.9.1. USMERJEVALNI CILJI 
Dijak bo zmožen: 
• vzdrževati in servisirati zavorne sisteme na vozilu, izvesti nastavitve in zamenjati posamezne dele in sklope; 
• s pomočjo tehniške dokumentacije določiti funkcijo in delovanje elementov ter sklopov; 
• ob uporabi pripomočkov in instrumentov lokalizirati napake in jih odpraviti; 
• z metodami diagnosticiranja ugotoviti stanje sklopov in sistemov ter odpraviti napake; 
• s pomočjo proizvajalčeve dokumentacije dograditi različne naprave; 
• vzdrževati in servisirati mehanske, hidravlične, pnevmatske in elektro sklope  na sklopih vzmetenja, zavor in krmarjenja vozila, izvesti 

nastavitve in zamenjati posamezne dele in sklope; 
• s pomočjo tehniške dokumentacije določiti funkcijo in delovanje elementov ter sklopov; 
• z vizualno kontrolo in testiranjem ter uporabo pripomočkov in instrumentov lokalizirati napake in jih odpraviti; 
• z metodami diagnosticiranja ugotoviti stanje sklopov in sistemov ter odpraviti napake; 

 
Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov: 

1.9.2. OPERATIVNI CILJI 
POKLICNE KOMPETENCE 

• Sistematično odkrivanje napak na zavornem sistemu, analiza ugotovljenega stanja, popravilo ali zamenjava sklopov in preizkušanje. 
•  

 
Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak: 
• pozna fizikalne zakonitosti delovcanja zavornih sistemov; 
• pozna postopke postavljanja diagnoze in sistematično iskanje 

napake na elektronskih sistemih motornega vozila ter 
preizkušanje električnih vezij; 

 

Dijak: 
• zna opisati elemente aktivne varnosti, njihove sestavne dele ter 

princip delovanja; 
• zna izbrati in uporabljati merilne naprave in postopke, ki so potrebni za 

določanje stanj posameznih sestavnih delov in celotne naprave; 
• analizira rezultate glede na referenčne vrednosti za določen tip vozila z 

uporabo informacijskega sistema na testerju; 
• obvlada postopke za sistematično iskanje in lokaliziranje ter metodično 

postavitev diagnoze napak oziroma okvar na sistemih, napravah in njih 
sklopih; 

• oceni in aktivno sodeluje pri zagotavljanju zdravega in varnega dela; 
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Informativni cilji Formativni cilji 

•  

 

1.10.  OIM5: ELEKTRIČNA OPREMA VOZILA 

1.10.1. USMERJEVALNI CILJI 
Dijak bo zmožen: 

• znajo uporabljati strokovno literaturo, tehnično in tehnološko dokumentacijo s področja električne opreme, 
• spoznajo in znajo uporabiti elemente in instrumente, ki se uporabljajo za servisiranje električne opreme vozil. 
• vzdrževati in servisirati električno opremo vozila, izvesti nastavitve in zamenjati posamezne dele, sklope in sisteme, 
• upoštevajo tehnične predpise in standarde pri svojem delu 
• znajo stranki svetovati pri nakupu električne opreme ter znajo oceniti ustreznost glede zahtev in predpisov,  
• osvojijo strokovno-teoretična in praktična znanja in veščine, ki so pomembna za kakovostno izvedbo kompleksnih nalog, 
• imajo znanja, ki so potrebna pri reševanju realnih problemov, 
• znajo načrtovati in realizirati poseg v vozilu in spraviti sistem v funkcijo,   
• znajo uporabljati osnovne funkcije operacijskega sistema, delati z datotekami in mapami, organizirati dokumente in druge mape na 

računalniku, 
• obvladajo merilne in kontrolne postopke ter znajo uporabiti merilne in kontrolne stroje, naprave, orodja in pripomočke; 
• načrtujejo ekonomsko upravičene posege, pripravijo potek dela ter izračunajo stroške; 
• nadzorujejo in ocenijo rezultate svojega dela, 
• upoštevajo predpise za varno delo in se znajo ekološko ravnati pri odlaganju izrabljenih in okvarjenih delov avtomobila. 

 
Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov: 

1.10.2. OPERATIVNI CILJI 
POKLICNE KOMPETENCE 

• Preverjanje, odkrivanje in določanje mesta napak in popravila na električni opremi ter pomožnih električnih in krmilnih sistemih ter sistemih za 
zagon motorja in oskrbo vozila z električno energijo. 

•  
 



POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE 
AVTOSERVISNI TEHNIK PTI/ 2006                                                              KATALOG ZNANJ 
 

Projekt MUNUS, financiran iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letih 2006 in 2007 
Posodabljanje in razvijanje programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe, pogodba št. 3311-06-246001/1 

20/22 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak: 
• pozna zgradbo, funkcijo, merjenje, postopke nastavljanja, 

vzdrževanja,  
• pozna postopke popravila električne opreme vozila; 
• prepozna kazalne instrumente in zaslone; 
• pozna metode diagnosticiranja, merjenja, kontrole, 

nastavljanja, vzdrževanja, popravila, montaže in priklapljanja 
ostale električne opreme motornih vozil; 

• pozna postopke za sistematično iskanje in določanje mesta 
napak ter metodično postavitev diagnoze okvar in motenj na 
električni opremi, napravah, sklopih in delih s pomočjo vezalnih 
načrtov za motorna vozila s specifičnimi merilnimi in 
diagnostičnimi napravami; 

•  

Dijak: 
• uporabi temeljna znanja osnov elektrotehnike in temeljna znanja s 

področja električne opreme vozila ter zgradbo, funkcijo, delovanje, 
diagnostiko merjenje, nastavljanje, vzdrževanje, popravilo in priklop; 

• zna preizkušati, vzdrževati in popravljati električno opremo vozil ter 
sklope in naprave; 

• zna opraviti diagnozo, merjenje, nastavljanje, vzdrževanje, popravilo in 
vgradnjo električne opreme vozil; 

• uporablja informacijsko tehnologijo za iskanje, zbiranje, obdelavo, 
prenašanje in uporabo podatkov; 

• uporablja informacijsko tehnologijo pri odkrivanju in evidentiranju napak; 
• določi stanje posameznih elementov na podlagi oscilogramov, izdelanih z 

mototesterjem in drugimi ustreznimi napravami; 
• vrednoti rezultate meritev ter ugotovi stanje izmerjenih elementov, 

sklopov in sistemov; 
• opravlja popravila na sistemih za oskrbo z električne energije in napravah 

za zagon motorja;  
• kontrolira funkcije delovanja sistemov na vozilu; 
• analizira obseg in vrste poškodb, napak in okvar ter ugotovi njihove 

vzroke z metodično preiskavo; 
• informira stranko o tehničnem stanju vozila in o vrsti ter obsegu 

morebitnih potrebnih popravil; 
• ugotavlja vrste električnih in krmilnih sistemov na vozilu in na podlagi 

dokumentacije ugotavljati njihovo funkcijsko vlogo in delovanje; 
• organizira svoje delo, tako da bi ga opravil s čim manj stroški; 
• kritično presoja in odgovorno ravnati na svojem delovnem področju; 
• načrtuje in pripravi potek dela, nadzoruje in oceni rezultate dela; 
• zagotavlja kakovost opravljene storitve; 
• izdela kalkulacijo izdelka oziroma storitve.                                                                                                                                                      
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1.11.  OIM6 : KAROSERIJSKA OPREMA IN ELEKTRONIKA  

1.11.1. USMERJEVALNI CILJI 
Dijak bo zmožen: 
• izvajati diagnosticiranje, merjenje, kontrolo, nastavljanje, vzdrževanje, popravilo - odpravljanja napak in motenj in vgradnjo 

prezračevalnih, ogrevalnih in klimatskih sistemov, 
• izvajati diagnostiko, kontrolo,  nastavljanje, vzdrževanje, odpravljanja napak in motenj, kodiranje krmilnikov sistemov pasivne in 

aktivne varnosti na motornih vozilih, 
• izvajati diagnosticiranje, merjenje, kontrolo, vzdrževanje, popravljanje in izdelovanje električnih napeljav 
• sestavljati tokovne kroge z električnimi in elektronskimi sestavnimi deli in sklopi po vezalnih načrtih oziroma priključiti električne in 

elektronske sklope in naprave 
 
Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov: 

1.11.2. OPERATIVNI CILJI 
POKLICNE KOMPETENCE 

• Obvladajo diagnosticiranje, merjenje, kontrolo, nastavljanje, vzdrževanje in popravilo sistemov, naprav in sklopov gretja in klimatizacije ter 
karoserijske elektronike.  

•  
 
Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak: 
• pozna fizikalne osnove in temeljna znanja s področja 

prezračevanja, ogrevanja  in klimatizacije, filtrov, hladilnih 
sredstev in hladilnih naprav na motornih vozilih, 

• pozna razvojne usmeritve na področjih sistemov za gretje in 
klimatizacijo vozil ter karoserijske elektronike. 

• pozna lastnosti, zgradbo, izvedbe in funkcijo udobnostnih 
sistemov, naprav, sklopov in komponent, 

• pozna razvojne usmeritve na področjih udobnostnih, 
komunikacijskih in informacijskih sistemih; 

Dijak: 
• pridobi sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju realnih 

praktičnih problemov v stroki; 
• se usposobi uporabljati strokovno literaturo, tehnično in tehnološko 

dokumentacijo, tehnične predpise in standarde; 
• obvlada znanja tehniškega dokumentiranja; 
• osvoji strokovno-teoretična in praktična znanja in veščine, ki so pomembna 

za kakovostno izvedbo kompleksnih nalog 
• razširi znanja iz termodinamike, elektrotehnike in elektronike; 
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Informativni cilji Formativni cilji 

• pozna fizikalne osnove in temeljna znanja s področij sistemov 
pasivne in aktivne varnosti; 

• pozna razvojne usmeritve na področjih pasivne in aktivne 
varnosti pri motornih vozilih 

• poznajo lastnosti, zgradbo, izvedbe in funkcijo sistemov za 
varovanje vozila; 

• pozna postopke in metode za reševanje tehničnih problemov ob 
upoštevanju ekonomskih, varnostnih in organizacijskih vidikov 
dela; 

• pozna postopke in metode za pripravo inovacijskih predlogov; 
•  

• obvlada poklicno specifične metode reševanja nalog, problemov ter 
strokovnega odločanja; 

• izvaja zahtevnejša dela pri diagnosticiranju, merjenju, kontroli, 
nastavljanju, vzdrževanju in popravljanju karoserijske elektronike, gretja 
in klimatizacije njih naprav ter sklopov; 

• obvlada postopke pri zasnovi, izdelavi, diagnosticiranju, nastavljanju, 
vzdrževanju, vgradnji nadomestnih delov;  

• obvlada iskanje napak oziroma motenj na napeljavah vozila z uporabo 
vezalnih načrtov in merilnih naprav 

• zna varno in pravilno ravnati z delovnimi sredstvi – postrojenji, stroji, 
napravami, orodji in pripomočki ter opremo za osebno varstvo; 

• zna komunicirati s stranko, sodelavci in reševati probleme; 
• uporabljati strokovno terminologijo v domačem in vsaj enem tujem 

jeziku; 
• zna voditi poslovno, tehnično in tehnološko dokumentacijo; 
• ocenjuje obseg in vrste poškodb ter presojajo stopnje obrabe in 

uporabnosti posameznih delov ob upoštevanju optimalnega delovanja; 
• upošteva določila zakonov ter drugih pravnih predpisov o varnosti in 

zdravju pri delu; 
• upošteva določila zakonov ter drugih pravnih predpisov o varstvu okolja 

ter požarni varnosti; 
• uporablja metode in postopke za racionalnejšo uporabo energije 

materiala in časa; 
• obvladuje načrtovanje in pripravo dela, nadzorovanje in ocenjevanje 

rezultatov dela; 
•  
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