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KATALOG ZNANJA 

 

 

1. Ime modula: STROJNA IN SISTEMSKA OPREMA 

 

2. Usmerjevalni cilji: 

 

Dijak: 

 

● uporablja ustrezna tehnična navodila pri svojem delu,  

● izbira in uporablja ustrezna orodja za izvedbo priklopa in namestitve IKOS, 

● samostojno izvede namestitev in priklop različne opreme IKOS ter preveri njeno 

delovanje, 

● pozna in razume delovanje komponent računalnika/strežnika in skrbi za njegovo 

nemoteno delovanje,  

● seznani uporabnika z delovanjem različne opreme IKOS in sodeluje pri pripravi navodil 

uporabnikom,  

● namešča, uporablja, posodablja in vzdržuje različno licenčno in odprtokodno 

programsko opremo, 

● poskrbi za ustrezno delovno mesto, timsko delo in načrtovanje svojega dela. 

● pri delu upošteva varnostne in okoljske standarde, 

● uporablja strokovno terminologijo in ustrezno komunicira s strankami in zaposlenimi.  

 

 

 

3. Poklicne kompetence: 

 

1. Sestavljanje računalnika/strežnika v skladu z navodili proizvajalca. 

2. Vzdrževanje in odpravljanje napak strojne opreme računalnika/strežnika. 

3. Nameščanje, upravljanje, posodabljanje in konfiguriranje manj zahtevne licenčne 

in odprtokodne programske opreme.  

4. Nameščanje, upravljanje in zavarovanje operacijskega sistema.  

5. Sodelovanje z uporabniki, svetovanje, uporaba strokovne terminologije in 

literature ter priprava ustrezne dokumentacije.  

 

 

4. Operativni cilji: 

 

1. Sestavljanje računalnika/strežnika v skladu z navodili proizvajalca. 

 

 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak: 

● opiše delovanje računalnika, 

● razlikuje različne komponente 

računalnika/strežnika, 

● primerja in razlikuje periferno 

opremo, kable in konektorje po 

imenu in namenu, 

Dijak: 

● izbere ustrezna orodja za namestitev in 

priklop strojne opreme, 

● sestavi računalnik/strežnik v skladu z 

načrti in navodili proizvajalca, 

● namešča komponente na različna vodila 

matične plošče,  

● priključi ustrezne podatkovne priključke 

in napajanje,  
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● načrtuje sestavo 

računalnika/strežnika v skladu z 

navodili in načrti proizvajalca, 

● določi pravilni vrstni red dodajanja 

ali zamenjave komponent 

računalnika/strežnika, 

● razume postopke zaščite komponent 

pred elektrostatično elektriko,  

● razume principe delovanja 

posameznih komponent 

računalnika/strežnika,  

● oceni pomen sistemskih virov. 

● izbere in uporabi ustrezne komponente 

računalnika (matično ploščo, CPE, 

notranji pomnilnik, zunanji pomnilnik, 

grafične podsisteme, notranja in zunanja 

vodila, vmesnike, V/I naprave), 

● preveri ustreznost hlajenja sistema in 

poskrbi za nadgradnjo ali zamenjavo,  

● analizira delovanje sestavljenega 

računalnika/strežnika,  

● analizira porabo energije 

 

 

 

2.     Vzdrževanje in odpravljanje napak strojne opreme računalnika/strežnika. 

 

 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak: 

● pozna nastavitve v BIOS/UEFI, 

● predpostavi najverjetnejši vzrok za 

nastanek okvare, 

● načrtuje postopek odkrivanja napake, 

● samostojno testira komponente, 

● ugotovi mesto okvare, 

● poišče nadomestne komponente in jih 

zamenja, 

● pozna programska orodja za 

diagnostiko napak strojne opreme,  

● razloži pomen varovanja podatkov,  

● opiše načine reševanja podatkov 

● poišče dodatne vire za pomoč pri 

reševanju konkretnega problema,  

● upošteva navodila proizvajalca. 

● zaveda se pravilnega ravnanja z 

elektronskimi odpadki. 

Dijak: 

● loči med BIOS in UEFI ter izvede 

ustrezno konfiguracijo,  

● preizkusi delovanje nove informacijsko 

komunikacijske opreme, 

● preveri sistemske vire in po potrebi 

optimizira in nadgradi sistem,  

● izvaja redna vzdrževalna dela v skladu z 

navodili proizvajalca, 

● namesti in zamenjuje strojno opremo 

računalnika/strežnika, 

● odkriva napake v delovanju in izvede 

ustrezno zamenjavo komponent,  

● uporabi programsko opremo za 

odkrivanje napak v delovanju strojne 

opreme,  

● uporabi ustrezno tehnično 

dokumentacijo, podporo, spletno stran 

proizvajalca za reševanje problema, 

● vrednoti zmogljivost komponent. 

● ločuje elektronske odpadke v skladu s 

predpisi o varovanju okolja. 
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3. Nameščanje, upravljanje, posodabljanje in konfiguriranje manj zahtevne 

licenčne in odprtokodne programske opreme.  

 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak: 

● pozna različne vrste programske 

opreme,  

● loči prednosti in slabosti licenčne in 

odprtokodne programske opreme,  

● zaveda se pomena avtorskih pravic,  

● loči med sistemsko in uporabniško 

programsko opremo,  

● uporablja odprtokodne rešitve IKOS,  

● posodablja programsko opremo, 

zagotavlja upravljanje z licencami, 

domen in certifikatov 

● spoštuje avtorske pravice, 

Dijak: 

● administrira posamezne osebne 

računalnike (Linux, MS Windows, …) 

● izvede posodobitev programske opreme 

(sistemsko, vmesno, uporabniško) 

● načrtuje in izvede posodobitev 

programske opreme, 

● poišče in pridobi licenco za izbrano 

programsko opremo, 

● poišče, namesti in posodobi gonilnike 

različnih naprav, 

● poišče, namesti, odstrani in posodablja 

uporabniško programsko opremo,  

● izbere in prilagodi uporabniško 

programsko opremo glede na potrebe in 

zmožnosti, 

 

 

4. Nameščanje, upravljanje in zavarovanje operacijskega sistema.  

 

 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak: 

● razlikuje med različnimi operacijskimi 

sistemi,  

● našteje ključne naloge operacijskega 

sistema,  

● razume postopke za odpravo napak v 

delovanju operacijskega sistema  

● namesti programe za obvladovanje 

varnostnih incidentov (za odkrivanje 

zlonamerne kode) 

Dijak: 

● izbere, poišče in namesti ustrezen 

operacijski sistem glede na 

konkreten problem, 

● namesti odprtokodne in licenčne 

operacijske sisteme,   

● izvede prilagajanje osnovnih 

nastavitev operacijskega sistema,  

● izvede posodobitev operacijskega 

sistema,  

● odkrije in odpravi osnovne napake, 

ki se pojavijo v delovanju 

operacijskega sistema, 

● izbere in namesti program za 

zaznavo in odkrivanje zlonamerne 

programske kode 
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5. Sodelovanje z uporabniki, svetovanje, uporaba strokovne terminologije in 

literature ter priprava ustrezne dokumentacije.  

 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak: 

● sodeluje pri usklajevanju tehničnih 

rešitev z uporabniki,  

● predlaga in sodeluje pri izbiri IKOS,  

● pripravi krajša 

navodila/dokumentacijo za 

uporabnika,  

● nudi tehnično podporo uporabniku  

 

 

Dijak: 
● napiše, ažurira in shrani ustrezno tehnično 

dokumentacijo,  

● uporablja strokovno terminologijo,  

● prepozna želje uporabnika in mu ustrezno 

svetuje,  

● predlaga in sodeluje pri pripravi tehničnih 

rešitev uporabniku,  

● izvaja tehnično podporo uporabnikom,  

● vodi zbirko podatkov.  

 

 


