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Učbeniki za strojništvo – posnetek stanja 
Poročilo o izvedeni anketi med učitelji strokovnih modulov 

 

Anketa o učnih gradivih na področju strojništva je potekala med 22. 5. in 9. 7. 2019.  V tem času je 

anketo do konca izpolnilo 141 učiteljev iz 19 šol, ki izvajajo programe strojništva in avtoservisne 

dejavnosti. 

 

Učitelji, ki so poslali odgovore, poučujejo v različnih programih strojništva in avtoservisne dejavnosti. 

Med njimi je bilo največ učiteljev v programih Strojni tehnik SSI in PTI, Oblikovalec kovin-orodjar in 

Avtoserviser. To so tudi programi, ki so prisotni na največ šolah in v katere je vpisanih največ dijakov. 

Nekateri učitelji so navedli, da poučujejo tudi v programih mehatronike, 6 učiteljev pa poučuje v 

programu nižjega poklicnega izobraževanja Pomočnik v tehnoloških procesih, ki sicer vsebinsko spada 

na področje strojništva, vendar ni bil vključen v analizo.  
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V programih, kjer je odgovarjalo več učiteljev, so bili zastopani učitelji vseh modulov, tako obveznih 

kot izbirnih. Učitelji so poleg tega navajali tudi module odprtega kurikula, v katerih poučujejo.  

V programih Izdelovalec kovinskih konstrukcij, kjer anketo izpolnili 3 učitelji, ter Klepar-krovec, kjer 

sta odgovarjala dva učitelja, pa so podatki po posameznih modulih pomanjkljivi.  

 

Obstoječi učbeniki in objavljena gradiva  
 

V Katalogu učbenikov je za področje strojništva potrjenih 9 učbenikov: 
 
J. Drev 

ENERGETIKA, za modul Učinkovita raba energije v programih Strojni tehnik SSI in PTI, TZS 
letnik: vsi letniki leto potrditve: 2011   

  

E. Mulalić 

KLEPARSTVO IN KROVSTVO, za modula Kleparska dela in Krovska dela v programu Klepar-
krovec, DZS 
letnik: vsi letniki leto potrditve: 2010   

  

R. Harb 

KRMILNA TEHNIKA, za modul Delovanje krmilnih in električnih komponent v programu Strojni 
tehnik, TZS 
letnik: vsi letniki leto potrditve: 2012   

  

Z. Beharič 

MATERIALI IN OBDELAVE V STROJNIŠTVU, za modul Materiali in obdelave v poklicu v 
programih Instalater strojnih instalacij, Izdelovalec kovinskih konstrukcij, Klepar - krovec, 
Oblikovalec kovin - orodjar, TZS 
letnik: vsi letniki leto potrditve: 2008   
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E. Broz Žižek 

NAČRTOVANJE KONSTRUKCIJ, za modul Načrtovanje konstrukcij v programih Strojni tehnik in 
Strojni tehnik PTI, Grafenauer založba 
letnik: vsi letniki leto potrditve: 2010   

  

J. Kosmač 

ODREZAVANJE, za modul Obdelava gradiv v programih Strojni tehnik in Strojni tehnik PTI, TZS 
letnik: vsi letniki leto potrditve: 2010   

  

E. Broz Žižek 

OSNOVE STROJNIŠTVA 1, za modul Tehniško komuniciranje v poklicu v programih SPI 
strojništva: Avtoserviser, Avtokaroserist, Oblikovalec kovin-orodjar, Klepar-krovec, Inštalater 
strojnih inštalacij, Izdelovalec kovinskih konstrukcij, Mehatronik operater, Metalurg, Zlatar, TZS 
letnik: vsi letniki leto potrditve: 2011   

  

R. Balažic 

RAČUNALNIŠKO PODPRTA PROIZVODNJA, za modul Računalniško podprte tehnologije v 
programih Strojni tehnik SSI in PTI, Franc-Franc 
letnik: vsi letniki leto potrditve: 2011   

  

E. Broz Žižek 

SNOVANJE IN KONSTRUIRANJE 1, za modul Tehniško komuniciranje v programu Strojni 
tehnik, TZS 
letnik: vsi letniki leto potrditve: 2011   

  

 
Nekaj gradiv je nastalo tudi v okviru projektov za spodbujanje priprave e-gradiv, ki sta jih 
sofinancirala MIZŠ in Evropski socialni sklad Evropske unije. Nekatera so še dostopna, npr.: 
E-mehanika (Pia) 
http://home.odos.si/vsebine/index.cfm?did=3B09700B-5056-B56D-DBDC6E42B3A26195 
Tehnologija na spletu (SŠ Koper) 
http://www2.sts.si/arhiv/tehno/ 
 
Poudariti je treba tudi to, da so vsa navedena gradiva starejša od 5 let. S pomočjo ankete smo želeli 
izvedeti, v kolikšni meri so ta gradiva danes še uporabna, kaj učitelji uporabljajo poleg teh gradiv in 
kaj bi še potrebovali za kakovostno poučevanje. 
 

Uporabnost gradiv pri posameznih modulih 
 
Za vsak strokovni modul smo spraševali, katere tipe gradiv uporabljajo učitelji pri pouku: potrjene 
učbenike, druga objavljena gradiva, neobjavljena (interna, lastna) gradiva oz. kaj drugega. 
 
Pri modulih, za katere obstajajo potrjeni učbeniki, so odgovori učiteljev pokazali, da potrjene 
učbenike večinoma tudi uporabljajo. Vendar učitelji, ki potrjene učbenike uporabljajo, ne zahtevajo 
sistematično, da imajo učbenike tudi dijaki. Učitelji poleg tega poročajo, da uporabljajo druga 
objavljena gradiva, še več pa interna gradiva. Na podlagi teh gradiv dopolnjujejo tiste vsebine, ki v 
učbenikih niso oz. so neustrezno obravnavane.  
 
Sledijo natančnejši podatki o uporabnosti gradiv za posamezne module, za katere obstajajo tudi 
potrjeni učbeniki. Pri tem je treba še enkrat poudariti, da so vsi ti učbeniki starejši in da se niso 
bistveno prenavljali, tako da so komentarji o vsebinah, ki bi jih morali v teh učbenikih spremeniti, 
pričakovani. 

http://home.odos.si/vsebine/index.cfm?did=3B09700B-5056-B56D-DBDC6E42B3A26195
http://www2.sts.si/arhiv/tehno/
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 Tehniško komuniciranje v poklicu 
 

 
Največ učiteljev (65 % oz. 17/26) navaja, da uporabljajo potrjeni učbenik Osnove strojništva 1. 41 % 
teh učiteljev (7/17) zahteva, da imajo ta učbenik tudi dijaki. 63 % učiteljev (10/16), ki ta učbenik 
uporabljajo, meni, da je v celoti uporaben. Ostali pravijo, da je delno uporaben in komentirajo, da 
manjka več strojnih elementov, 3D modeliranje, poglavje o ujemih, da bi morale biti vsebine bolj 
povezane s stroko, da so v učbeniku nekatere napake. Velik del učiteljev (58 % oz. 15/26) poroča, da 
uporabljajo interna gradiva. Med ostalimi gradivi pa največ omenjajo: 
Glodež, Srečko: Tehnično risanje 
Zupan, Samo, Prebil, Ivan: Tehnična dokumentacija  
 

 Materiali in obdelave v poklicu 
 

 
Pri modulu Materiali in obdelave v poklicu večina učiteljev (74 % oz. 20/27) navaja, da uporabljajo 
interna oz. lastna gradiva. Pri tem črpajo iz zapiskov iz različnih starejših gradiv, priročnikov, 
»zapiskov s faksa«, spletnih virov. Med objavljenimi viri omenjajo: 
Jereb, Janez: Osnove kovinarstva in strojništva 
Klobučar, Praprotnik: Praktični pouk in tehnologija 
Strojniški priročnik 
Potrjeni učbenik Materiali in obdelave v strojništvu uporablja 48 % (13/27) učiteljev. Le slaba četrtina 
teh učiteljev (3/13)  uporabo učbenika zahteva tudi od dijakov. 46 % (6/13) učiteljev, ki ta učbenik 
uporabljajo, meni, da je v celoti uporaben. Ostali pravijo, da je delno uporaben in komentirajo, da so 
nekatere vsebine obravnavane prepodrobno, druge pa površno in da je slikovno gradivo 
pomanjkljivo. Glede na navedene podatke in na dejstvo, da je učbenik Materiali in obdelave v 
strojništvu iz leta 2008, bi bilo treba za ta modul pripraviti novo gradivo. 
 
 
 
 
 



5 
Pripravila: Danuša Škapin, Center RS za poklicno izobraževanje 

 Tehniško komuniciranje 
 

 
Večina učiteljev (82 % oz. 14 /17) navaja, da uporabljajo potrjeni učbenik Snovanje in konstruiranje 1. 
71 % teh učiteljev (10/14) zahteva, da imajo ta učbenik tudi dijaki. 79 % učiteljev (11/14), ki ta 
učbenik uporabljajo, meni, da je v celoti uporaben. Tisti, ki pravijo, da je delno uporaben, 
komentirajo, da so vaje za nekatere teme preobsežne, prepodrobne, premalo praktično usmerjene 
ter da učbenik vsebuje nekatere napake, zato bi ga bilo treba nadgraditi. 
Kljub temu, da je učbenik relativno dobro uveljavljen, učitelji poročajo, da uporabljajo tudi druga  
objavljena ter interna gradiva. Med njimi omenjajo predvsem: 
Glodež, Srečko: Tehnično risanje 
Zupan, Samo, Prebil, Ivan: Tehnična dokumentacija  
Strojniški priročnik 
 

 Načrtovanje konstrukcij 
 

 
Večina učiteljev (85 % oz. 17/20) navaja, da uporabljajo potrjeni učbenik Načrtovanje konstrukcij. 65 
% teh učiteljev (11/17) zahteva, da imajo ta učbenik tudi dijaki. 71 % učiteljev (12/17), ki ta učbenik 
uporabljajo, meni, da je v celoti uporaben. Tisti, ki pravijo, da je delno uporaben, komentirajo, da so 
vaje za nekatere teme preobsežne, prepodrobne, da manjkajo nekatera temeljna znanja, da bi moral 
biti narejen na podlagi praktičnih primerov uporabe ter da so v rešitvah nalog napake, zato bi ga 
morali pregledati.  
Manj kot pol učiteljev uporablja druga objavljena ter interna gradiva. Med njimi izpostavljajo 
naslednje naslove: 
Stropnik, Jože: Statika 
Kostanjšek, Avgust: Snovanje in konstruiranje 
Iščejo tudi po drugi domači in tuji literaturi. Eden od učiteljev je preprosto zapisal: »Google, pa 
iščem.« 
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 Učinkovita raba energije 
 

 
Večina učiteljev (75 % oz. 15/20) navaja, da uporabljajo potrjeni učbenik Energetika. 40 % teh 
učiteljev (6/15) zahteva, da imajo ta učbenik tudi dijaki. 36 % učiteljev (5/14), ki ta učbenik 
uporabljajo, meni, da je v celoti uporaben. Tisti, ki pravijo, da je delno uporaben, opozarjajo 
predvsem na napake, ki jih je treba nujno popraviti. Navajajo tudi, da ga je treba dopolniti v skladu s 
katalogom znanja za modul Učinkovita raba energije, saj je bil pripravljen še za star program, ki je 
vseboval strokovno-teoretični predmet Energetika. 
Velik del učiteljev uporablja tudi druga objavljena in interna gradiva, med katerimi omenjajo: 
Herr, Horst: Nauk o toploti 
Jordan, Božo: Termodinamika 
Oprešnik, Miran: Termodinamika 
Dobovišek, Želimir: Tehniške meritve v strojništvu 
Strojniški priročnik 
Priročnik Učinkovita raba energije in obnovljivi viri, Vitra (http://nep.vitra.si/datoteke/URE-
OVE_prirocnik_2016.pdf ) 
Pa tudi strokovne revije, gradiva projekta Ensvet, spletni članki, katalogi domačih in tujih 
proizvajalcev. 
 

 Delovanje krmilnih in električnih komponent 
 

 
 
Večina učiteljev (73 % oz. 8/11) navaja, da uporabljajo potrjeni učbenik Krmilna tehnika. 63 % teh 
učiteljev (5/ 8) zahteva, da imajo ta učbenik tudi dijaki. 25 % učiteljev (2/8), ki ta učbenik uporabljajo, 
meni, da je v celoti uporaben. En učitelj omenja, da bi bilo treba vključiti programabilne logične 
krmilnike (plk) in dopolniti poglavje o hidravliki. Eden pa meni, da bi lahko določene vsebine bolj 
razumljivo predstavili in da se razlage in predstavljene vaje ponekod ne ujemajo. 
Velik del učiteljev navaja, da uporabljajo tudi druga objavljena in interna gradiva, med katerimi 
omenjajo: 

http://nep.vitra.si/datoteke/URE-OVE_prirocnik_2016.pdf
http://nep.vitra.si/datoteke/URE-OVE_prirocnik_2016.pdf
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Pintarič, Tomaž: Avtomatizacija in robotika (učbenik za višje strokovno izobraževanje) 
Festo: Osnove pnevmatike 
Noe, Dragica: gradivo o pnevmatiki 
 

 Obdelava gradiv 
 

 
 
Večina učiteljev (63 % oz. 20/ 32) navaja, da uporabljajo potrjeni učbenik Odrezavanje. 55 % teh 
učiteljev (11/ 20) zahteva, da imajo ta učbenik tudi dijaki. 75 % učiteljev (15/ 20), ki ta učbenik 
uporabljajo, meni, da je v celoti uporaben. Eden omenja, da se osnove lahko dijaki učijo tudi na 
modernejših cnc strojih in da manjkajo tabele s parametri odrezavanja. Po mnenju enega od učiteljev 
manjka tudi poglavje o meritvah. 
Slaba polovica učiteljev uporablja tudi druga objavljena in interna gradiva, med katerimi omenjajo: 
Jakopič, Franc, Plazar, Slavko: Tehnologija odrezovanja kovin 
Učbenik Mehatronika 
http://www2.sts.si/arhiv/tehno/ 
Zerspantechnik (založba Lehrmittel) 
Pa tudi članke iz revij, s spleta, podatke o orodjih in strojih. 
 

 Računalniško podprte tehnologije 
 

 
 
Večina učiteljev (88 % oz. 15/17) navaja, da uporabljajo potrjeni učbenik Računalniško podprta 
proizvodnja. 67 % teh učiteljev (10/15) zahteva, da imajo ta učbenik tudi dijaki. 40 % učiteljev (6/15), 
ki ta učbenik uporabljajo, meni, da je v celoti uporaben. Ostali poročajo, da bi ga bilo treba dopolniti: 
narejen je le za ciljno skupino krmilnikov, zajeti bi moral sodobnejše programe in najnovejše 
tehnologije. 

http://www2.sts.si/arhiv/tehno/
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Le en učitelj navaja, da uporablja druga objavljena gradiva, nekaj več učiteljev (6/17) ima interna 
gradiva. Konkretnih naslovov ne navajajo, kar bi lahko pomenilo, da literature za področje na splošno 
primanjkuje. 
 
Za modula Kleparstvo in Krovstvo, kjer tudi obstaja potrjeni učbenik, nismo dobili podatkov o 
uporabnosti učnih gradiv. 
 

Iz odgovorov učiteljev lahko ugotovimo, da so potrjeni učbeniki – tam, kjer obstajajo – precej dobro 
uveljavljeni. Učitelji za module s potrjenimi učbeniki v manjši meri navajajo potrebo po novih 
učbenikih, največ jih pravi, da bi morali že obstoječa gradiva dopolniti. 

 

 Ostali moduli 
 
Potrjeni učbenik obstajajo le za 10 modulov rednega in en modul odprtega kurikula. Za 53 ostalih 
modulov v izobraževalnih programih strojništva in avtoservisne dejavnosti pa ni gradiv. To pomeni, 
da se morajo ob primanjkljaju učnih gradiv učitelji v teh modulih znajti po svoje: poiskati druge vire, 
predvsem pa pripraviti lastna gradiva. Ti učitelji zato tudi v večji meri izražajo potrebo po novih učnih 
gradivih. 
 
Posebnost so izobraževalni programi v avtoservisni dejavnosti, kjer obstaja celosten priročnik 
Motorno vozilo, ki ga založnik Tehniška založba Slovenije tudi posodablja. Ta priročnik ni potrjen kot 
učbenik, vendar ga učitelji v programih Avtokaroserist, Avtoserviser in Avtoservisni tehnik PTI dobro 
poznajo in omenjajo, da ga redno uporabljajo. Zaradi prisotnosti tega priročnika, ki celostno pokriva 
celotno področje avtoservisne dejavnosti in ki ga učitelji kombinirajo z uporabo podatkov 
proizvajalcev (npr. Bosch Autodata), so potrebe po novih gradivih  za avtoservisno dejavnost manjše. 
 

Rezultati ankete vsekakor kažejo na to, da učitelji tam, kjer nimajo ustreznih učnih gradiv, uporabljajo 
kombinacijo različnih objavljenih in neobjavljenih gradiv ter tudi orodij.  

 
Zgovorne so opombe anketirancev:  
 
»Jaz osebno za predmet pmpd imam napisan lastni priročnik in tudi posnetega veliko video-
izobraževalnega gradiva. Izkazalo se je kot odlična rešitev za vzdrževanje višjega nivoja znanja kakor 
tudi za zviševanje znanja pri dijakih, ki so bolj sposobni.« 
 
»Obstoječe knjige niso namenjene samo enemu modulu oz. enemu izobraževalnemu programu ... 
zato imamo učitelji veliko dela, da iz gradiva izluščimo tisto, kar je pomembno za nek izbraževalni 
program.« 
 
»Strojništvo je stroka, kjer se dnevno pojavljajo nove tehnologije in kot učitelj moraš vedno slediti 
temu napredku in ga vpeljati v svoja gradiva, najlažje je to preko posnetkov in tutorialov na youtube 
(lastnih in od drugih, ki delijo svoje znanje). Tako dijaki lahko samostojno doma znova pregledajo 
postopek in se samostojno učijo. Pisna gradiva dijakom posredujem v elektronski obliki (pdf, ppt) 
preko google drive ali e-učilnice in jih vsako leto dopolnjujem.« 
 
Seznam gradiv, ki so jih učitelji navedli kot uporabne vire pri pouku, je v prilogi tega poročila. 
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Potrebe po novih gradivih (po izobraževalnih programih)  
 
Učitelje smo spraševali, kakšna gradiva bi potrebovali za posamezne module. Izbirali so lahko med 

naslednjimi vrstami gradiv: učbenik. i-učbenik, delovna gradiva za dopolnjevanje, AV gradiva in 

drugo. Pri tem se je pokazala razlika med potrebami po učbenikih in i-učbenikih med 3-letnimi 

programi srednjega poklicnega izobraževanja (SPI) ter 4-letnimi programi srednjega strokovnega (SSI) 

in poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI). 

 

Slika 5: Razmerje med potrebami po različnih vrstah učnih gradiv v programih srednjega poklicnega izobraževanja 

 

Slika 6: Razmerje med potrebami po različnih vrstah učnih gradiv v programih srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega 
izobraževanja 

V programih SSI in PTI se kažejo približno enake potrebe po učbenikih in i-učbenikih, v programih SPI 

pa so izražene potrebe po klasičnih učbenikih bistveno večje kot po i-učbenikih. Le pri dveh modulih v 

programih SPI so učitelji dali prednost i-učbenikom pred klasičnimi gradivi. Zanimiva je tudi velika 

potreba po delovnih gradivih za dopolnjevanje, ki je izražena tako pri 3- kot tudi pri 4-letnih 

programih. Prav tako je visok delež odgovorov, ki sporočajo, da učitelji potrebujejo AV gradiva. Med 

drugimi vrstami gradiv so učitelji omenili še priročnike, animacije, video posnetke, sodobne slike, 

konstantna izobraževanja na audaxu. 

 

 Pregled potreb po novih gradivih v modulih, ki niso pokriti s potrjenimi učbeniki  
 

V tabeli je za vsak modul, ki nima potrjenega gradiva označeno: 

 koliko učiteljev meni, da obstoječa gradiva zadostujejo, 

 koliko jih pravi, da bi bilo treba obstoječa gradiva dopolniti, 
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 koliko jih ugotavlja, da bi potrebovali nova gradiva. 

Z oranžno barvo so označeni moduli, pri katerih največji del učiteljev meni, da bi potrebovali nova 

gradiva. 

Program Modul Obstoječe 
zadostuje 

Treba je 
dopolniti 

Nova 
gradiva 

Skupaj 
odgovorov 

Programi SPI Elementi konstrukcij 8 6 7 21 

Programi SPI Organizacija in poslovanje 1 1 3 5 

Avtokaroserist, 
Avtoserviser 

Osnove motornih vozil 3 6 2 11 

Avtokaroserist, 
Avtoserviser 

Električni sistemi na 
vozilu 

2 5 4 11 

Avtokaroserist, 
Avtoserviser 

Karoserijska oprema z 
diagnostiko 

1 1 3 5 

Avtokaroserist Karoserijska dela 1 1 2 4 

Avtokaroserist Ličarska dela 0 0 1 1 

Avtokaroserist Oblikovanje 0 0 0 0 

Avtoserviser Podvozja in prenosne 
naprave 

5 9 2 16 

Avtoserviser Pogonski motorji 2 9 3 14 

Avtoserviser Diagnostika 1 4 6 11 

Avtoserviser Gospodarska vozila 2 0 1 3 

Inštalater 
stroj. inštalacij 

Strojne inštalacije 3 3 2 5 

Inštalater 
stroj. inštalacij 

Osnove energijskih 
procesov 

1 2 5 8 

Inštalater 
stroj.Inštalacij, 
Izdelovalec 
kov.konstrukci 

Plamensko varjenje, 
lotanje in lepljenje 

3 2 3 8 

Inštalater 
stroj. inštalacij 

Ogrevalni in hladilni 
sistemi 

0 2 2 4 

Inštalater 
stroj. inštalacij 

Klimatski in prezračevalni 
sistemi 

0 0 1 1 

Inštalater 
stroj. inštalacij 

Vodovod in kanalizacija 2 2 2 6 

Inštalater 
stroj. inštalacij 

Plinske inštalacije 0 0 1 1 

Izdelovalec 
kov.konstrukcij  

Priprava delov za spajanje 0 1 0 1 

Izdelovalec 
kov.konstrukci 
Klepar-krovec 
Stroj.mehanik 

Transport, montaža in 
zaščita delov in 
konstrukcij 

0 0 0 0 

Izdelovalec 
kov.konstrukci 

Ročno obločno varjenje 0 1 0 1 

Izdelovalec 
kov.konstrukci 

Varjenje v zaščiti plinov 0 1 0 1 

Klepar-krovec Kleparska dela 0 0 0 0 

Klepar-krovec Krovska dela 0 0 0 0 
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Klepar-krovec Plamensko varjenje 0 0 0 0 

Oblikovalec 
kovin-orodjar 

Osnove oblikovanja 
materialov 

5 2 3 10 

Oblikovalec 
kovin-orodjar 

CNC programiranje 2 1 1 4 

Oblikovalec 
kovin-orodjar 

Avtomatizacija strojev in 
naprav 

3 1 6 10 

Oblikovalec 
kovin-orodjar 

Oblikovanje materialov 3 5 6 14 

Oblikovalec 
kovin-orodjar 

Posebne obdelave 3 6 4 13 

Oblikovalec 
kovin-orodjar 

Orodja in priprave za 
množično proizvodnjo 

1 3 8 12 

Oblikovalec 
kovin-orodjar 

Sestavljanje in 
preizkušanje orodij 

0 2 2 4 

Strojni 
mehanik 

Obdelava materiala 1 2 1 4 

Strojni 
mehanik 

Fluidna tehnika in krmilja 0 0 0 0 

Strojni 
mehanik 

Montaža in vzdrževanje 
strojev 

0 0 0 0 

Strojni 
mehanik 

Spajanje 0 0 1 1 

Strojni 
mehanik 

Vzdrževanje inštalacij na 
strojih 

0 0 0 0 

Strojni 
mehanik 

Vzdrževanje in popravilo 
mehatronskih sistemov 

0 1 0 1 

Strojni 
mehanik 

Vezava električnih 
tokokrogov 

0 0 0 0 

Strojni tehnik Poslovanje in organizacija 0 0 4 4 

Strojni tehnik Lastnosti materialov, 
primarno oblikovanje in 
preoblikovanje 

2 5 6 13 

Strojni tehnik Spajanje gradiv in 
toplotna obdelava 

5 4 5 14 

Strojni tehnik Prostorsko modeliranje in 
priprava dokumentacije 

6 6 10 22 

Strojni tehnik Orodja in naprave za 
množično proizvodnjo 

2 2 5 9 

Strojni tehnik Načrtovanje proizvodnih 
procesov v strojništvu 

1 2 6 9 

Strojni tehnik Avtomatizacija in robotika 4 2 3 9 

Strojni tehnik Energetski sistemi 1 2 4 7 

Strojni tehnik Načrtovanje stavbnih 
instalacij 

0 0 2 2 

Strojni tehnik Proizvodnja in distribucija 
energije v strojništvu 

0 0 2 2 

Avtoservisni 
tehnik 

Pogonski agregati 0 4 1 5 

Avtoservisni 
tehnik 

Podvozja motornih vozil 1 4 1 6 
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Avtoservisni 
tehnik 

Električni in elektronski 
sistemi 

1 2 2 5 

Avtoservisni 
tehnik 

Popravilo in vzdrževanje 
karoserij 

0 3 2 5 

Avtoservisni 
tehnik 

Organizacija poslovanja in 
dela 

1 0 0 1 

Avtoservisni 
tehnik 

Elektronski sistemi 
motornih vozil 

1 3 1 5 

Avtoservisni 
tehnik 

Diagnostika na motorjih 1 2 3 6 

Avtoservisni 
tehnik 

Prenosni sistemi 
motornih vozil 

2 5 0 7 

Avtoservisni 
tehnik 

Zavorni sistemi motornih 
vozil 

1 1 1 3 

Avtoservisni 
tehnik 

Električna oprema vozila 2 1 2 4 

Avtoservisni 
tehnik 

Karoserijska oprema in 
diagnostika 

0 1 2 3 

 

Iz tabele lahko razberemo, da je največja potreba po novih učnih gradivih izražena v programu Strojni 

tehnik, pa tudi v programih Oblikovalec kovin-orodjar ter Inštalater strojnih inštalacij. V programih 

avtoservisne dejavnosti smo že omenili prisotnost celostnega priročnika Motorno vozilo, ki se kaže 

kot zelo uporabno gradivo, kljub temu pa učitelji v veliki meri navajajo, da bi bilo treba obstoječa 

gradiva dopolniti. Pri nekaterih programih/modulih je bilo malo oz. ni bilo nič odgovorov, kar pa ne 

pomeni, da gradiva za te vsebine niso potrebna. 

Učitelji so podali svoje mnenje tudi glede stanja učnih gradiv za module odprtega kurikula, ki se od 

šole do šole razlikujejo, tako da ni mogoče pripraviti neka enotna gradiva. Če pa bi ugotovili, da so 

neke vsebine aktualne za več šol, bi bilo smiselno razmisliti tudi o posebnih gradivih za te vsebine.  

 

Kako do ustreznih gradiv? 
 
Zanimalo nas je, kako bi se učitelji  lotili priprave novih gradiv za izobraževalni program, v katerem 
poučujejo. Na izbiro so imeli 4 odgovore: 

 po logiki en modul-eno gradivo 

 eno temeljno gradivo za cel program (tako kot Motorno vozilo, Mehatronika), ki ga potem lahko 
dopolnjujemo z drugimi gradivi 

 smiselna kombinacija različnih gradiv po strokovni logiki 

 drugo  
V programih SPI se je najmanj učiteljev odločilo za prvo varianto, bolj primerni sta se jim zdeli druga 
in tretja, torej temeljno gradivo za cel program ali pa smiselna kombinacija gradiv po strokovni logiki. 
V programu Oblikovalec kovin-orodjar, kjer je odgovarjalo največ učiteljev (20), je bilo razmerje 
sledeče: 
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Pod drugo je bilo navedeno: 
»kot priročnik, da ga uporabljajo tudi v praksi« 
»v tesnem sodelovanju z delodajalci izbrati nabor potrebnih znanj z poudarkom na praktičnem delu« 
 
V programu Strojni tehnik SSI je največ učiteljev izbralo prvo varianto, torej posebno gradivo za vsak 
modul, takoj za tem pa smiselno kombinacijo gradiv po strokovni logiki. Le 5 od 40 učiteljev je kot 
najbolj ustrezno varianto izbralo temeljno gradivo. 

 
Pod drugo je bilo navedeno: 
»nemški dijaki imajo in uporabljajo temeljna gradiva za cel program. le takšno gradivo je možno 
uporabljati pri projektnem delu in ob prepletanju modulov. gradiva za določen modul dostikrat 
postanejo preobširna. glede na spreminjanje vsebin so edina logična alternativa e-gradiva« 
 
V programu Strojni tehnik PTI so variante enakomerno razporejene, v programu Avtoservisni tehnik 
PTI pa so učitelji najbolj naklonjeni 2. varianti, torej temeljnemu gradivu za cel program. Morda je to 
povezano s priročnikom Motorno vozilo, ki je primer takšnega temeljnega  gradiva in ki se v 
programih avtoservisne dejavnosti dobro obnese. 
 
Glede na to, da sta na področju strojništva tudi dva vajeniška programa, nas je zanimalo, kakšna je 
vloga učnih gradiv v vajeniških programih. Odgovarjalo je 29 učiteljev. 
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Odgovori učiteljev nakazujejo na to, da imajo učna gradiva pomembno dodano vrednost pri izvajanju 
vajeništva. Zanimivo bi bilo izvedeti mnenje delodajalcev in vajencev. 
 
Sicer pa gredo druge sugestije učiteljev glede učnih gradiv v različne smeri: 

 Največ učiteljev izpostavlja nujnost priprave učnih gradiv, tudi zaradi poklicne mature. 
Opozarjajo, da je treba zagotoviti enotne vire ter pozivajo k večjemu angažmaju na tem področju. 

 Nekateri menijo, da je treba pripraviti bolj sodobna gradiva, interaktivna, prilagojena sodobnemu 
času, tudi zaradi hitrega razvoja tehnologije. Takšna gradiva omogočajo tudi individualno 
prilagajanje, popravljanje, sprotno posodabljanje.  

 Nekaj učiteljev ima dobre izkušnje z video izobraževalnimi vsebinami in bi želeli okrepiti AV 
gradiva. 

 2 učitelja sta omenila, da bi lahko prevedli nemška učna gradiva. 

 1 učitelj je izpostavil potrebo po konkretnem gradivu za varstvo pri delu. 
 
Pripravo novih gradiv je nujno finančno podpreti, saj so ciljne skupine uporabnikov v večini primerov 
premajhne, da bi bila gradiva tržno uspešna. Pomembna je tudi vsebinska podpora v procesu 
izdajanja učnih gradiv, saj je treba poiskati avtorske time za pripravo specializiranih strokovnih gradiv. 
Anketirance smo vprašali, ali bi bili pripravljeni sodelovati pri nastajanju novih učnih gradiv. Kot 
pozitiven odgovor je svoj kontakt pustilo 29 učiteljev, na katere se bomo obrnili s konkretnimi 
predlogi za pripravo gradiv. 
 
MIZŠ/CPI vsako leto organizira projekt priprave novih učnih gradiv za strokovne module v programih 

srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Cilj je poskrbeti za trajnostno oskrbo z gradivi na 

različnih področjih, torej tudi na področju strojništva: od načrtovanja gradiv, ki so najbolj smiselna in 

potrebna, prek racionalne in kakovostne izvedbe v sodelovanju z založniki in drugimi izvajalci, pa do 

rezultata – gradiv, ki bodo na voljo vsem zainteresiranim in jih bomo lahko sproti po potrebi 

posodabljali. 
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Priloga:  

Seznam gradiv, ki so jih učitelji navedli kot uporabne vire pri pouku 
 

 Glodež, Srečko: Tehnično risanje. TZS, 2005 

 Prebil, Zupan: Tehnična dokumentacija. Stri svetovanje, 2011 

 Klobučar, Praprotnik: Praktični pouk in tehnologija. TZS, 2003  

 Jereb, Janez: Osnove kovinarstva in strojništva - delovna navodila in vaje. TZS, 1986  

 Krautov strojniški priročnik 

 vis_scv_meh_ost_sno_razstavljive_zveze_zatici_sorniki_vijacne_zveze_01 in 

vis_scv_meh_ost_sno_osi_gredi_01 ter vis_scv_meh_ost_sno_gredne_vezi_sklopke_01 

 Fachkunde Kraftfahrzeugtechnik, Europa Lehrmittel 

 Motorno vozilo, TZS. 

 Bosch Autodata 

 Viri od pooblaščenih serviserjev 

 Japelj, Tomaž: Strojne instalacije. TZS, 1990 

 Pintarič, Tomaž: Avtomatizacija in robotika [elektronski vir] : gradivo za 2. letnik / tomaž 
pintarič ... [et al.]. - el. knjiga. - ljubljana : zavod irc, 2011 

 Čretnik, Darja: Tehnologija spajanja in preoblikovanja. TZS, 2003 

 Werkzeugbau, Europa Lehrmittel 

 Jakopič, Plazar: Tehnologija odrezavanja kovin 

 Moderno proizvodno inženirstvo, priročnik. 

 Mehatronika. Pasadena 

 Vzdrževanje strojev in naprav. Ciril Grilj, izza d.o.o. 2005 

 Stropnik, Jože: Statika 

 Konstanjšek, A.: Snovanje in konstruiranje 

 Herr, Horst: Nauk o toploti 

 Jordan, Božo: Termodinamika 

 Oprešnik, Miran: Termodinamika 

 Dobovišek, Želimir: Tehniške meritve v strojništvu 

 Priročnik Učinkovita raba energije in obnovljivi viri, Vitra (http://nep.vitra.si/datoteke/URE-
OVE_prirocnik_2016.pdf ) 

 Festo: Osnove pnevmatike 

 Noe, Dragica: gradivo o pnevmatiki 

 Zerrspanungstechnik 

 Priročniki z izobraževanj ptc creo 

 Bezjak, Jožica: Materiali v tehniki 

 Gradiva z izobraževanj ptc audax  

 Solidworks 

 Čretnik: priročniki za Proengineer 

 Catia v5r19 for designers 

 https://grabcad.com/questions/catia-tutorials-for-beginners 

 Buchmeister, Borut: Priprava proizvodnje za delo v praksi. Fakulteta za strojništvo, 2000 

 revija Vzdrževalec, cd vzdrževanje 

 Orel, B.: Energetski pretvorniki. FER, 1992  

 Černigoj, B.: Plinske turbine. FS, 1982 

http://nep.vitra.si/datoteke/URE-OVE_prirocnik_2016.pdf
http://nep.vitra.si/datoteke/URE-OVE_prirocnik_2016.pdf
https://grabcad.com/questions/catia-tutorials-for-beginners
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 Hočevar: Uvod v hidroenergetske sisteme, parni kotli... FS 

 Energija za prihodnost. DMFA, prevod 

 Mala enciklopedija jedrske energije, 2005  

 Slikovni ilustrirani atlas jedrske tehnologij, 2004 

 Ugodje v prostoru in klimatizacija. Termotehnika d.o.o 

 Friščić, F.: Transportna sredstva (pogonski in gnani stoji). TZS, 2004 

 Podgoršek, Vrtačnik: Tehnologije obnovljivih virov energije. Zavod irc ljubljana, 2011 

 Tuma, Sekavčnik: Energetski sistemi, preskrba z električno energijo in toploto, 2004 

 Rožman. R.: Reaktorska sredica.  

 Rožman, R.:Temeljna znanja iz jedrske tehnike.  

 

 


