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KATALOG ZNANJA 

 
 
1. Ime modula: POPRAVILA MEHANSKIH SKLOPOV IN NAPRAV (PMN) 
 
2. Usmerjevalni  cilji: 
 
Dijak bo zmožen:  

 
• načrtovati in organizirati svoje delo, 
• pripraviti delovno mesto skladno z varnostnimi ukrepi,  
• uporabljati tehnična navodila proizvajalcev delovnih sredstev, 
• izdelati preprosto tehnično dokumentacijo, 
• uporabljati osnovne mehanske postopke obdelave strojnih delov, 
• ugotavljati napake na mehanskih sklopih in napravah, 
• razstaviti, sestaviti in popraviti mehanske sklope in naprave, 
• odstraniti in zamenjati mehanske sklope in naprave, 
• opraviti preizkus mehanskih sklopov ali naprav po popravilu, 
• oblikovati preproste komponente mehanskih sklopov in naprav, 
• uporabljati elektronske medije za shranjevanje in distribucijo podatkov, 
• vzdrževati funkcionalnost mehanskih sklopov in naprav, 
• popravljati in prilagajati preproste strojne dele, 
• opraviti preprosto diagnostiko in jo pravilno ovrednotiti, 
• prilagoditi tehničnim zahtevam proizvajalcev delovnih sredstev, 
• vzdrževati  zdravje in varnost v delovnem okolju, 
• prilagajanja poklicnim zahtevam in timskemu delu, 
• prispevati k učinkovitosti pri delovni aktivnosti. 

 
3. Poklicne kompetence: 
 

• Uporablja tehnično-tehnološko dokumentacijo, tehniške in varnostne standarde 
• Izbere in uporabi tehnične materiale, delovne postopke in orodja ter pripravi delovno 

mesto 
• Uporabi funkcionalno primeren strojni element za vgradnjo v mehanski sklop ali 

napravo 
• Opravi osnovno diagnostiko mehanskih sklopov in naprav 

 
 
 
Uporablja tehnično-tehnološko dokumentacijo,  tehniške in varnostne standarde. 
 
Operativni cilji: 
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INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak : 
- razume namen in uporabo standardizacije; 
- obvlada osnove tehničnega risanja in 

komuniciranja; 
- pojasni zgradbo tehnične in tehnološke  
  dokumentacije; 
- pozna informacijsko tehnologijo za 

izdelavo  
  tehnične dokumentacije in komuniciranje; 
- spremljajočo dokumentacijo; 
- opiše obliko, vlogo in pomen tehničnih 

navodil; 
- navede pomen in vlogo osnovnih 

standardov o 
  varnosti pri delu. 

 

Dijak: 
- uporablja standarde, tehnične predpise,  

navodila ter ostalo tehnično 
dokumentacijo; 

- pripravi enostavno tehnično dokumentacijo 
sestavnih delov mehanskih sklopov in 
naprav; 

- funkcionalno, tehnično in tehnološko 
poveže  

  dokumentirane sestavne dele sklopov in 
naprav v celoto; 

- uporablja  informacijsko tehnologijo za 
zbiranje  

  podatkov, izdelavo dokumentacije in njeno 
distribucijo do uporabnika; 

- bere tehnična navodila in jih uporabljati pri  
svojem delu; 

- uveljavlja varnostne ukrepe v svoji delovni 
okolici. 

 
 
 
 
Izbere in uporabi tehnične materiale, delovne postopke in orodja ter pripravi delovno 
mesto. 
 
Operativni cilji: 
 



SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 
MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV 

 

 3 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak:  
- razlikuje tehnične materiale po njihovih 

lastnostih; 
- opredeli vrste in lastnosti tehničnih 

kovinskih in  
  nekovinskih materialov; 
- opiše načine zaščite tehničnih sredstev; 
- našteje in opiše vrste delovnih postopkov 

za  
  obdelavo ali preoblikovanje tehničnih 

materialov; 
- našteje in opiše vrste ročnih in strojnih 

orodij za  
  izvajanje delovnih postopkov; 
- opiše obliko in vsebino tehnološke 

dokumentacije za obdelavo ali 
preoblikovanje; 

- utemelji načine priprave delovnega mesta s  
  tehnološkega in varnostnega vidika; 
- razloži principe organizacije dela in 

normativov časa za izvedbo načrtovanih 
posegov. 

 

Dijak: 
- uporabi primeren material za enostavnejši 
  nadomestni sestavni del mehanskega 

sklopa ali 
  naprave; 
- predvidi način zaščite tehničnega sredstva; 
- določi primeren delovni postopek za 

obdelavo ali preoblikovanje tehničnih 
materialov; 

- uporabi primerno orodje in delovne 
pripomočke za izvedbo del; 

- izdela preprosto tehnološko dokumentacijo 
za  

  izdelavo sestavnega dela mehanskega 
sklopa ali  

  naprave; 
- predvidi organizacijsko in časovno 

primeren okvir izvedbe del; 
- pripravi tehnološko primerno in varno 

delovno okolje. 
 

 
 
 
Uporabi funkcionalno primeren strojni element za vgradnjo v mehanski sklop ali 
napravo. 
 
Operativni cilji: 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: 

- opredeli vlogo in pomen strojnih 
elementov; 

- opiše konstrukcijske značilnosti in 
tehnične omejitve strojnih elementov; 

- spozna razstavljive in nerazstavljive 
zveze in spoje; 

- spozna uporabo elastičnih zvez; 
- opredeli vlogo osi in gredi; 
- razloži vlogo in pomen ležajev, njihove 

vrste in načine vgradnje; 
- opiše vlogo in pomen grednih vezi in 

sklopk; 
- pojasni vlogo, strukturo in delovanje 

verižnih, jermenskih in zobniških 

Dijak: 
- določi osnovne vrste obremenitev za 

obravnavan strojni del; 
- predvidi primerni strojni del za 

funkcionalnost  
  zahtevane naprave ali sklopa; 
- izbere primeren način izvedbe zveze ali 

spoja 
  obravnavane konstrukcije; 
- izbere primerne ležaje za osi in gredi; 
- presodi primernost grednih vezi in sklopk; 
- predvidi primerno obliko, izvedbo in 

velikost gonila za preprosti sklop ali 
napravo; 

- pripravi  strojni element za vgradnjo ali 
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Opravi osnovno diagnostiko mehanskih sklopov in naprav. 
 
Operativni cilji: 
 

gonil. zamenjavo v sklopu ali napravi 
- upošteva ukrepe za varno delo   

 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Dijak: 
- razloži pojem diagnostike in našteje 

njene   
  osnovne oblike( test, funkcionalna in 

tehnična diagnostika); 
- opredeli tehnično diagnostiko 

mehanskih 
  sklopov in naprav (spoznavanje in 

kontrola stanja); 
- našteje metode tehnične diagnostike; 
- opiše nekatere osnovne postopke 

tehnične 
  diagnostike; 
- razloži način priprave in potek izvedbe 
  diagnostike mehanskih sklopov in 

naprav. 
 

Dijak: 
- izbere primeren način izvedbe tehnične 

diagnostike v skladu z navodili proizvajalca; 
- načrtuje potek izvedbe tehnične diagnostike 

in  
  dokumentiranja rezultatov; 
- pripravi delovno mesto za izvedbo posega; 
- opravi osnovna pripravljalna dela na 

sredstvih, na katerih bo izvršena tehnična 
diagnostika; 

- opravi osnovno tehnično diagnostiko in 
dokumentira rezultate; 

- sodeluje s sodelavci ali vodjo pri 
zahtevnejših 

  postopkih diagnostike. 
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Odpravlja enostavne napake na mehanskih sklopih, na pogonskih in delovnih strojih ter 
napravah. 
 
Operativni cilji: 

           
 
 
Izvaja redna vzdrževalna dela na mehanskih sklopih in napravah. 
 
Operativni cilji: 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: 

- razloži zgradbo in razčleni delovanje 
motorjev z  notranjim zgorevanjem; 

- razčleni zgradbo in delovanje sklopov 
za prenos gibanja; 

- podrobno opiše zgradbo in delovanje 
pomožnih sklopov in naprav; 

- opiše in utemelji medsebojne 
odvisnosti  

  posameznih sklopov in naprav; 
- opiše načine in razloži oblike 

organizacije  
  priprave delovnega mesta za izvedbo 

nege in oskrbe tehničnih sredstev; 
- razloži organizacijske oblike izvedbe 

popravil. 

Dijak: 
- preizkusi delovanje mehanskega sklopa ali 

naprave in ugotoviti morebitne 
pomanjkljivosti; 

- odpravi osnovno napako v delovanju sklopa 
ali naprave s pomočjo  tehničnih navodil, 
predpisov in standardov 

- pripravi delovno mesto v luči tehnične 
izvedljivosti posega in varnega dela; 

- strokovno opravi delovni poseg, analizira 
svoje delo in uredi dokumentacijo o strukturi 
opravljenega vzdrževalnega posega. 

 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: 

- opiše vzroke za potrebo po 
vzdrževalnih 

  posegih;  
- našteje metode vzdrževanja; 
- opiše strukturo osnovnih vzdrževalnih 

del; 
- utemelji vlogo in pomen preventivnega  
  vzdrževanja; 
- razčleni načine in možnosti tekočega 
  vzdrževanja; 
- opiše vlogo in pomen obnovitvenih 

posegov; 
- opiše oblike in možnosti izvedb 

Dijak: 
- nadzira delovanje mehanskega sklopa ali 

naprave; 
- vrši oskrbo mehanskih sklopov in naprav; 
- izvaja preventivne preglede na delovnih 

sredstvih; 
- izpelje osnovno diagnostiko; 
- skupaj z vodjo analizira rezultate 

diagnostike; 
- izpelje pripravo za izvedbo vzdrževalnega 

posega; 
- izvaja potrebna vzdrževalna dela skupaj s 

sodelavci ali vodjo; 
- sodeluje pri izvedbi obnovitvenih posegov; 
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vzdrževalnih posegov  delovnih 
sredstev; 

- razloži potrebo po spremljajočih 
dejavnostih izvedbe vzdrževalnih 
posegov in jih opiše. 

- skrbi za skladiščenje rezervnih delov in 
materiala; 

- izvaja konzerviranje delovnih sredstev; 
- dokumentira opravljena vzdrževalna dela. 

 


