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1. Opis kratkega programa usposabljanja 

 

Učni izidi 

Udeleženci bodo zmožni: 

 

1. prepoznati vrste dokumentacije v skladu s pravili tehniškega dokumentiranja (Technical Documentation 

Management - TDM), 

2. interpretirati označevanja na risbah, 

3. prepoznati označevanja površinske obdelave, 

4. določiti porabo materiala, energije in časa za izdelavo. 

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 

Udeleženec načrtuje aktivnosti na podlagi izbrane naloge. 

Samostojno pripravi material, orodje in druge pripomočke ter 

načrtuje korake reševanja naloge. 

15 

Izvedba 

Udeleženec izvede nalogo. Dela samostojno, uporablja načela 

ekonomičnosti, kakovosti in varnosti. Samostojno vrednoti 

rezultate in se prilagaja situaciji. 

50 

Dokumentacija 
Udeleženec pripravi potrebno dokumentacijo za nadaljnje 

obdelave in poročilo. 
15  

Predstavitev 

Udeleženec sistematično, celovito in ustrezno predstavi faze 

izvedbe naloge, pri čemer uporablja ustrezno strokovno 

terminologijo.  

20  

Skupaj 100  

                                          Kriterij uspešnosti: 60 točk  
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Delovne naloge 

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

Oblike in metode 

dela 

Oblike poučevanja/učenja: 

• delo v skupini 

• indidvidualno delo 

 

Metode dela: 

• ustna navodila 

• demonstracija 

• praktično delo, vaje 

• študija primera 

• pogovor in razprava 

• domača naloga 

• opazovanje in zaznavanje 

• vrednotenje 

Materialni pogoji za 

usposabljanje 

Izvajalec usposabljanja mora zagotoviti: 

• svetel in zračen prostor z delovnimi mizami, 

• učilnico z multimedijsko opremo, 

• učno gradivo, 

• LCD projektor, 

• načrte, sheme, priročnike, kataloge izdelkov, 

• tabele za pretvarjanje, 

• komplet orodja, pripomočke za risanje, 

• merilne instrumente. 

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

skladu z nacionalnimi predpisi. 

Okvirni kurikul za 

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

Okvirni kurikul za Skladno z zakonodajo na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. 
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izvajanje v podjetju 

 

Priloga: delovne naloge 

 

Učni izidi Delovne naloge 

1. Prepoznavanje vrste dokumentacije v skladu s 

pravili tehniškega dokumentiranja (Technical 

Documentation Management - TDM) 

Udeleženec:  

• razlikuje med 

a) konstrukcijskimi načrti, 

b) tehnološko dokumentacijo, 

c) procesnimi diagrami, 

d) poslovno-tehnološko dokumentacijo, 

2. Interpretacija označevanja na risbah  

• določi izdelek/polizdelek in pojasni zaključke: interpretira elemente 

risbe, označevanje in simbole, 

• opiše posamezne dele risb/shem/diagramov: pozicije, sklope, ujeme in 

funkcionalnost,  

3. Prepoznavanje označevanja površinske 

obdelave 

 

• pojasni končne oznake, 

• določi toplotno obdelavo, 

• določi hrapavost površine v odvisnosti od vrste obdelave, 

• določi parametre rezanja, 

4. Določanje porabe materiala, energije in časa 

izdelave. 

 

• predvidi dodatke za obdelavo, 

• oceni in beleži korekcije, 

• določi dodajni material, 

• izračuna porabo materiala, 

• izračuna porabo energije, 

• oceni čas za izdelavo, 

• določi najbolj ekonomično metodo obdelave 

• pripravi potrebno dokumentacijo. 
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2. Ocenjevanje 

Učni izidi 
Spretnosti in področja znanja, ki se 

preverjajo 
Metode 

 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. Prepoznavanje vrste 

dokumentacije v 

skladu s pravili 

tehniškega 

dokumentiranja 

(Technical 

Documentation 

Management - 

TDM) 

 

• razlikovanje vrst in značilnosti 

tehnološke dokumentacije (procesni 

diagram, sheme, načrti, poslovno-

tehnološka dokumentacija) 

• poznavanje standardov in normativov 

tehniškega risanja (nacionalni, 

mednarodni) 

• razumevanje tehniške dokumentacije 

glede na vrsto obdelave 

• razlikovanje skic od normiranih risb  

• uporaba pravilne terminologije 

• samostojnost pri delu 

• funkcionalno razmišljanje in sklepanje 

• učinkovitost reševanja problemov 

pisni test, 

ustno – razlaga 

praktičnega 

primera 

- 10 - 5 
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• urejanje delovnega mesta 

• pravilno ravnanje z risbami 

2. Interpretacija 

označevanja na 

risbah 

 

• izbira orodij (tabele, rezultati meritev, 

mednarodni/nacionalni standardi in 

normativi) 

• razlaga simbolov, črt, oznak 

• razlaga 3D/2D modelov/risb 

• razlaga procesov, povezanih s 

konstruiranjem: procesiranje, obdelava, 

končna obdelava, sestavljanje v sklope 

• opis lastnosti izdelkov/polizdelkov in 

ujemov 

• geometrijske tolerance 

• prepoznavanje lastnosti osnovnih in 

dodajnih materialov. 

• prepoznavanje zaporedja izdelave 

• uporaba ustrezne tehnologije 

• prepoznavanje napak in izvajanje 

korekcij 

pisni test, 

ustno – razlaga 

praktičnega 

primera 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

10 - 5 
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• učinkovita izraba časa 
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3. Prepoznavanje 

označevanja 

površinske 

obdelave 

 

• izbira orodij (tabele, rezultati meritev, 

mednarodni/nacionalni standardi in 

normativi) 

• opis značilnosti površinske obdelave 

• izbira posameznih postopkov obdelave. 

• izbira postopka končne obdelave 

• ocena odrezkov pri obdelavi (volumen, 

širina, omejitve) 

• uporaba pravilne terminologije 

• varstvo okolja 

pisni test, 

ustno – razlaga 

praktičnega 

primera 

 

 

5 

 

 

15 5 5 

4. Določanje porabe 

materiala, 

energije in časa 

izdelave 

• izbira orodij (tabele, rezultati meritev, 

mednarodni/nacionalni standardi in 

normativi) 

• izračun porabe materiala 

• izračun porabe energije 

• ocena ekonomičnosti 

• priprava spremne dokumentacije 

• obrazložitev napak in odstopanj 

pisni test, 

ustno – razlaga 

praktičnega 

primera 

5 15 10 5 
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SUM 
  

15 50 15 20 

 

 

3. Proces izvajanja 

 

 

 

 

 

 

 

Proces izvajanja 

1. Načrtovanje 
Udeleženec razume nalogo v okviru delovnega procesa. Izbere pravilno orodje in pripravi 

delovno okolje, ki temelji na analizi predložene dokumentacije za podan primer. 

2. Izvedba dela 
Udeleženec samostojno opravi nalogo: prepozna vrsto predložene dokumentacije in 

uporabi problemski pristop reševanja naloge. 

3. Spremljanje in 

vrednotenje 

Udeleženec med izvajanjem naloge sproti preverja lastno delo in se po potrebi korigira. 

Prosi za pomoč, če jo potrebuje. 
4. Čiščenje in 

odstranjevanje 

odpadkov 

Udeleženec ima urejeno delovno mesto. Upošteva ukrepe varstva okolja. 

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 dela samostojno, učinkovito in ekonomično ter zavzeto, skrbno in odgovorno 

opravlja svoje delo.  

 


