
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 

RAČUNALNIKAR / 2022 

 

KATALOG ZNANJA 

 

1. Ime modula: UPRAVLJANJE STROJNE OPREME  

 

2. Usmerjevalni cilji: 

 

Dijak: 

● odkriva in odpravlja napake v računalniških sistemih,  

● računalniški sistem optimalno nadgradi glede na potrebe,  

● upravlja in vzdržuje računalniške sisteme, 

● pripravi kalkulacije za izračun stroškov materiala in opravljenih storitev, 

● vodi evidence, delovno dokumentacijo in pripravlja poročila,   

● ustrezno komunicira s stranko,   

● upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja.  

 

Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov. 

 

3. Poklicne kompetence: 

 

1. Upravljanje in vzdrževanje informacijsko komunikacijske opreme in storitev 

(IKOS). 

2. Komercialna in administrativna dela. 

3. Sodelovanje z uporabniki, svetovanje, uporaba strokovne terminologije in literature 

ter priprava ustrezne dokumentacije. 

4. Zagotavljanje kakovosti opravljene storitve in dela ter odgovarjanje zanjo. 

 

 

4. Operativni cilji: 

 

 

1. Upravljanje in vzdrževanje informacijsko komunikacijske opreme in storitev 

(IKOS). 

 

Informativni cilji Formativni cilji 

 Dijak: 

● pozna komponente računalniškega 

sistema (računalnika/strežnika), 

● pozna programska orodja za 

diagnostiko napak računalniške 

opreme, 

● prepozna simptome pogostih 

napak strojne opreme,  

● pozna vlogo pomen in vlogo 

operacijskega sistema in gonilnika 

za komponento v operacijskem 

sistemu,  

● zna poiskati ustrezen gonilnik za 

računalniško opremo 

     Dijak: 

● ugotovi najverjetnejši vzrok za nastanek 

okvare,  

● načrtuje postopek odkrivanja napake,  

● samostojno testira komponente,  

● ugotovi mesto okvare,  

● poišče, predlaga in izbira nadomestne 

komponente,  

● zamenja okvarjeno komponento,  

● poišče in namesti gonilnike,  

● izvrši vse možne ukrepe za zaščito 

podatkov,  

● uporablja odprtokodne rešitve IKOS,  

● analizira potrebe uporabnika in izbere 

ustrezno IKOS,  



SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 

RAČUNALNIKAR / 2022 

 

(komponento) na osnovi številke 

strojne opreme, 

● zna zagnati novo komponento, 

● pozna elemente servisnega obrazca 

ob sprejemu računalnika na servis, 

 

 

 

● razloži pomen varovanja podatkov,  

● opiše načine reševanja podatkov,  

● upošteva različne strojne zahteve 

glede na namembnost osebnega 

računalnika, 

● pozna vpliv zmogljivosti 

posameznih komponent na 

zmogljivost sistema.  

 

 

 

 

● pozna uporabniške programe za 

delo v pisarniškem okolju, 

● pozna različne operacijske sisteme, 

● pozna varnostne incidente in vrste 

zlonamerne kode, 

● pozna storitve v oblaku, 

● pozna protokole za upravljanje 

IKOS na daljavo, 

● pozna programe za obvladovanje 

varnostnih incidentov, 

● pozna procese in servise v 

operacijskem sistemu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Pozna komponente računalniške 

opreme 

● sprejema prijave napak, odpravlja 

enostavne napake na IKOS (OTRS ...),  

● izpolni servisni obrazec ob sprejemu 

računalnika na servis, 

 

 

● priklopi vhodno/izhodne naprave v 

računalniški sistem, 

● analizira učinkovitost sistema in svetuje 

optimalno nadgradnjo, 

● primerja in vrednoti zmogljivosti sistemov,  

● izvede nadgradnjo sistema,  

● nadgrajuje računalnik/strežnik v skladu z 

načrti in navodili proizvajalca, nadgrajuje 

komponente,  

● upošteva navodila proizvajalca.  

 
 

● uporablja preproste različne storitve v 

oblaku (XaaS), 

● administrira OS osebnih računalnikov in 

strežnikov (Linux, MS Windows …), 

● zbira sistemska opozorila IKOS (syslog 

...),  

● izvaja procesno obdelavo podatkov o 

IKOS (skripte ...), 

 

 

● sodeluje pri rednih vzdrževalnih delih v 

skladu z navodili proizvajalca,  

● aktivira pogodbenega vzdrževalca,  

● namešča in zamenjuje sklope IKOS,  

● posodablja programsko opremo 

(sistemsko, vmesno, uporabniško ...),  

● zna uporabiti in namestiti naprave za 

varovanje podatkov (UPS, diskovna polja). 



SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 

RAČUNALNIKAR / 2022 

 

 

 

2. Komercialna in administrativna dela. 

 

Informativni cilji Formativni cilji 

 Dijak: 

● razume principe organizacije dela, 

 

 

 

 

 

 

● pozna različne vrste kalkulacij, 

● pozna strukturo lastne in prodajne 

cene proizvodov in storitev, 

● pozna normative za porabo časa in 

materiala, 

● obračuna stroške, ki sestavljajo 

lastno ceno proizvodov in storitev, 
● pozna kalkulacije cene storitve ali 

izdelka, stroške uvajanja in 

vzdrževanja,… 
 

● pozna vrste evidenc, ki jih mora 

voditi (katere je odvisno od 

delovnega mesta npr.: pogodba o 

delu, vodenje evidence prisotnosti, 

sodelovanje pri inventuri, potni 

nalogi, nakup v imenu delodajalca 

...),  

● uporablja obrazce za vodenje 

posameznih vrst evidenc, 

● uporablja računalnik in 

programsko opremo za vnos 

podatkov, obdelavo besedil, 

preglednice in elektronsko 

komunikacijo, 

● ažurno, natančno, sistematično in 

namensko spremlja in vpisuje 

podatke v evidence  v skladu s 

pravili (katere evidence je odvisno 

od delovnega mesta) 

     Dijak: 

● sprejme pisna in ustna navodila za delo 

ter skladno z njimi načrtuje svoje delo v 

skupini, 

● sodeluje pri vrednotenju informacij 

(tehnična navodila oz. dokumentacija, 

ogledi), 

 

● izračuna prodajno ceno in pripravi 

račun, 

● pripravlja manj zahtevne ponudbe za 

naročnika,  

● nabavlja in shranjuje materiale in 

izdelke, 

 

 

 

 

 

● ažurno, natančno, sistematično in 

namensko spremlja in vpisuje podatke v 

evidence  v skladu s pravili (katere 

evidence je odvisno od delovnega 

mesta), 

● pripravlja dnevna in druga poročila, 

● arhivira dokumente v fizični in/ali 

elektronski obliki 

 

 

 

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

literature ter priprava ustrezne dokumentacije. 
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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, 

● razume pomembnost komunikacije 

s stranko,  

● pozna pravila profesionalnega 

vedenja do stranke,  

● zna poiskati dodatne vire 

informacij v zvezi s konkretnim 

problemom. 

 

     Dijak: 

● napiše, ažurira in shrani ustrezno tehnično 

dokumentacijo,  
● uporablja strokovno terminologijo,  
● nudi podporo in tehnično pomoč 

uporabnikom IKOS, 
● vodi zbirko podatkov, 
● odgovorno in spoštljivo komunicira z 

uporabnikom,  

● pravilno postavlja vprašanja,  

● iz razgovora prepozna želje uporabnika,  

● prepozna nivo strokovnega znanja 

uporabnika in temu primerno prilagodi 

terminologijo,  

● kritično presoja različne vire podatkov,  

● sodeluje pri ozaveščanju uporabnikov o 

varni uporabi IKOS, 

● predlaga rešitve pri nakupu opreme IKOS. 

 


