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1. Opis kratkih programov usposabljanja 

 

 

Učni izidi 

Udeleženci bodo zmožni: 

 

1. konstruirati 3D modele strojnega elementa z uporabo CAD programa,  

2. generirati NC kode za pozicioniranje na CNC stroju, 

3. simulirati proces in vnesti popravke, 

4. pripraviti tehnološko dokumentacijo, 

5. izdelati strojni del na petosnem CNC frezalnem stroju. 

Razmerje do nacionalne 

kvalifikacije/izobrazbe 

EOK/NOK 

SI: NOK 4/EOK 5 

LV: NOK 4/EOK 4 

SK: NOK 3/EOK 4 

HR: NOK 4.1, 4.2/EOK 4 

Povezava z obstoječimi 

izobraževalnimi programi 

 

SI:  

• Tehnik mehatronike  

• Strojni tehnik  

• Oblikovalec kovin – orodjar 

LV: 

• CNC operater 

• Industrijski mehanik 

• Strojni tehnik  

• Tehnik mehatronike  

SK:  

• Elektrotehnik – električne inštalacije 

• Elektromehanik 

• Strojni tehnik 

• Mehanik – nadaljevalni program 
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• Orodjar 

• Strojna proizvodnja  

HR: 

• Strojni tehnik računalništva 

• Tehnik mehatronike  

• Tehnik računalništva v strojništvu 

• CNC operater 

Kreditne točke po ECVET 

 

SI: 1 točka ECVET 

LV: 1 točka ECVET 

SK: 1 točka ECVET 

HR: 1 točka ECVET 

 

Ocenjevanje 

 

 

 

Področje 

ocenjevanja 
Kriteriji ocenjevanja Točke 

Načrtovanje 
Kandidat načrtuje postopek ter pripravi material in orodja za 

izvedbo načrtovane naloge. 
23 

Izvedba 

Kandidat izvede delovne naloge. 

Kandidat je samostojen in inovativen pri svojem delu ter 

uporablja znanje, ki ga je pridobil z usposabljanjem. 

54 

Dokumentacija 
Kandidat pripravi tehnično in tehnološko dokumentacijo, 

potrebno za oblikovanje modela. 
8 
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Predstavitev 
Kandidat sistematično predstavi posamezne faze delovne 

naloge. 
15 

Skupaj 100  

                                          Kriterij uspešnosti: 60 točk  
 

Delovne naloge Primeri vključujejo dokumentacijo s podatki o preverjanju (priloga). 

Oblike in metode dela 

Oblike poučevanja/učenja: 

• frontalno 

• delo v skupinah 

• individualno 

 

Metode dela: 

• metoda dialoga 

• hevristična metoda 

• problemska metoda 

• demonstracijska metoda 

• raziskovalna metoda 

• vrednotenje 

Materialni pogoji za 

usposabljanje 

Izvajalec mora zagotoviti: 

• 10 + 1 delovnih mest z računalniki v primernem prostoru, 

• izbrano CAD/CAM programsko opremo, LCD projektor, 

petosni CNC frezalni stroj (v šoli ali pri delodajalcu), 

• učna gradiva. 

Kadrovski pogoji Usposabljanje in preverjanje lahko izvajajo osebe z zahtevano strokovno usposobljenostjo/izobrazbo in 

izkušnjami v skladu z nacionalnimi predpisi. 
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Okvirni kurikul za izvajanje 

v šoli 
Skladno z zakonodajo na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. 

Okvirni kurikul za izvajanje 

v podjetju 
Skladno z zakonodajo na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. 

 

 

 

Priloga: delovne naloge 

 

Učni izidi Delovne naloge 

1. Konstruiranje 3D modela strojnega elementa z 

uporabo CAD programa 

Udeleženec: 

• bere tehnične risbe (ali izmeri model) in na podlagi tega naredi 3D 

model v izbranem programu CAD, 

2. Generiranje NC kode za pozicioniranje na 

CNC stroju 

• določi vrstni red operacij in procesa izdelave,  

• izbere optimalni režim dela glede na teorijo in priporočene vrednosti 

stroja,  

• na podlagi kataloga izbere orodja, 

• določi delovne parametre za vsako operacijo v CAM programu,  

• generira NC kodo za izbran CNC stroj,  

• preveri NC kodo in odpravi napake, 

3. Simuliranje procesa in vnos popravkov 
• zažene in spremlja simulacijo procesa, 

• zazna napake in popravi parametre, 

4. Priprava tehnološke dokumentacije • pripravi tehnološko dokumentacijo za izbrani postopek, 

5. Izdelava strojnega dela na petosnem CNC • pripravi orodje za CNC stroj, 
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frezalnem stroju • uporablja merilna orodja, naprave in dodatno opremo CNC stroja, 

• opravi korekcijo orodja in režima dela CNC stroja za doseganje 

zahtevane natančnosti, 

• izdela prototip izdelka na CNC stroju,  

• preveri dimenzije in kakovost površine,  

• očisti stroj in delovni prostor. 

 

2. Ocenjevanje 

Učni izidi Spretnosti in področja znanja, ki se 

preverjajo 

Metode  Področja ocenjevanja 

 

N
a
črto

v
a
n

je
 

Izv
ed

b
a

 

D
o
k

u
m

en
ta

cija
 

P
red

sta
v
itev

 

1. Konstruiranje 3D modela strojnega 

elementa z uporabo CAD programa 
• branje tehničnih risb 

• natančnost mer in geometrije 3D 

modela 

strokovna 

razprava, 

praktična 

naloga 

8 11 - 1 

2. Generiranje NC kode za pozicioniranje 

na CNC stroju 
• razumevanje postopka operacij, 

delovanja in režimov obdelave 

• uporaba katalogov, diagramov in 

tabel  

strokovna 

razprava, 

praktična 

naloga, 

ustno 

9 16 - 5 
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• poznavanje izbranega CAM 

programa  

• natančnost NC kode 

preverjanje 

3. Simuliranje procesa in vnos popravkov • učinkovitost simulacije izdelave praktična 

naloga, 

poročanje, 

diskusija 

- 8 - 2 

4. Priprava tehnološke dokumentacije • kakovost tehnološke dokumentacije praktična 

naloga, 

diskusija 

- - 8 2 

5. Izdelava strojnega dela na petosnem 

CNC frezalnem stroju 
• spretnost pri pripravi in uporabi 

CNC stroja  

• natančnost dimenzij in kakovost 

obdelane površine 

praktična 

naloga, 

poročanje 

6 19 - 5 

    SUM   23 54 8 15 

 

3. Proces izvajanja 

 

Proces izvajanja 

1. Načrtovanje 

Udeleženec je seznanjen s cilji naloge. Načrtuje delovni proces z uporabo tehniških 

informacij, risb, opisov, tabel, diagramov in standardov ter drugih razpoložljivih 

virov.  

2. Izvedba dela 

Udeleženec ustvari 3D model v CAD programu, generira NC kodo in pripravi 

tehnološko dokumentacijo za načrtovani model ter izdela prototip modela na 

petosnem CNC frezalnem stroju. 

3. Spremljanje in 

vrednotenje 
Udeleženec med obdelavo in po njej spremlja kakovost dela in po potrebi opravlja 

korekcije.  

4. Čiščenje in 

odstranjevanje 

odpadkov 
Udeleženec po končanem delu uredi/očisti delovno mesto.  
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5. Varnost in zdravje 

pri delu 
Udeleženec na delovnem mestu upošteva predpise s področja varnosti in zdravja pri 

delu ter ustrezno ukrepa v primeru nevarnosti.  

6. Odnos do dela Udeleženec ustrezno komunicira ter zavzeto, skrbno in odgovorno opravlja svoje delo. 

 


