
 
 
 
 

Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj 
 

Naziv programa KRMILNA TEHNIKA IN MEHANSKI ELEMENTI V 

VZDRŽEVANJU 

Področje TEHNIKA 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

ŠOLSKI CENTER KRANJ, JURE MEDEN, udis IN PRIMOŽ 

KURENT 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Program je namenjem delavcem, ki se v industrijskem 

okolju kot vzdrževalci strojev in naprav srečujejo s 

pnevmatskimi in hidravličnimi komponentami in 

različnimi mehanskimi elementi, kot so verižni, zobniški 

in polžni prenosi, ležaji itd. Namenjen je tako delavcem, ki 

imajo ustrezno tehnično izobrazbo in potrebujejo 

osvežitev ali nadgraditev znanja, kot tudi delavcem, ki 

nimajo predhodne tehnične izobrazbe, a so zaposleni na 

delovnem mestu, koder je potrebno razumevanje 

delovanja obravnavanih elementov in sistemov. 

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Slovenska industrija se sooča z velikimi kadrovskimi problemi, 
saj primanjkuje ustrezno izobraženega tehničnega kadra in 
zato zaposluje tudi ljudi, ki nimajo tehnične izobrazbe, 
pogosto pa se izkaže, da bi tudi delavci, ki so v procesu 
izobraževanja pridobili ustrezno tehnično izobrazbo, 
potrebovali nadgradnjo tega znanja ali poglobljeno 
razumevanje posameznih področij s katerimi se srečujejo na 
delovnem mestu. 

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Zaposleni v industriji, ki se srečujejo s problemi 
vzdrževanja in obratovanja tehničnih sistemov, ki 
vsebujejo elemente pnevmatike, elektropnevmatike in 
hidravlike, ter vključujejo ležaje in različne prenosnike 
moči. 

Pogoji za vključitev v 

program  
(v skladu z razpisom) 

Kandidat mora biti zaposlen. 

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Udeleženci poznajo teoretične osnove pnevmatike, hidravlike 

in elektro-pnevmatike. Usposobijo se za samostojno delo pri 

vzdrževanju naprav in opreme, iskanje napak v krmiljih ter 

načrtovanju naprav in izdelavi dokumentacije. Prepoznajo 

osnovne napake na stroju in jih sanirati tudi s tehniko 

varjenja. 

Obseg programa (skupno št. ur) 50 ur 

Oblika dela Kontaktne 

ure 

On line delo 
(max 50 % 

celotnega 

programa) 

Izdelek ali 

storitev 

Drugo 
(navedite) 

Teoretični del (št. ur) 25    



 
 
 
 
Praktični del (št. ur) 25    

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

Lista 

prisotnosti 

   

Pogoji za končanje 

programa 

Najmanj 80 % prisotnost. 

Ob zaključku izobraževanja kanadidati opravijo praktični 

test tako, da na pnevmatski tabli sestavijo delujoči sestav 

po shemi, ki ga obrazložijo. 

Ob zaključku izobraževanja kandidati opravijo test 

reševanja praktičnih primerov in problemov s področja 

mehanske opreme in varjenja. Kandidat mora pri testu 

doseči vsaj 50% uspešnost. 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa PNEVMATIKA IN HIDRAVLIKA 

 Osnove regulacije in krmiljenja 

 Fizikalne osnove pnevmatike in hidravlike 

 Zgradba pnevmatskih, hidravličnih in 

elektropnevmatskih naprav ter opis komponent 

 Osnovni izračuni v pnevmatiki 

 Osnovne pnevmatske in elektropnevmatske sheme 

 Diagnostika napak v krmiljih 

 Vzdrževanje naprav in komponent 

 Praktični primeri uporabe pnevmatike, hidravlike in 

elektro- pnevmatike 

 Izdelava dokumentacije 

MEHANSKA OPREMA 

 Verižni prenosi 

 Zobniški prenosi 

 Polžni prenosi 

 Polžni, zobniški in zobniško-polžni reduktorji 

 Drsni ležaji 

 Kotalni ležaji 

 Osnove konstrukcij 

  
VARJENJE 

 Osnove RO, TIG in MIG/MAG varjenja 

 Pomen zaščitne atmosfere 

 Priprava zvarnih mest 

 Varjenje aluminija in podobnih kovin 

 Napake pri varjenju 

 Problem vodika pri varjenju 
 

Kompetence, pridobljene s 

programom 

Udeleženec pridobi potrdilo o uspešno končanem 

usposabljanju z navedenimi kompetencami:     

 



 
 
 
 

 zna pregledovati krmilne sheme pnevmatskih, 

elektropnevmatskih in hidravličnih krmilj 

 pozna posamezne elemente, ki tvorijo pnevmatska, 

elektropnevmatska in hidravlična krmilja 

 pozna razlike med posameznimi načini prenosa moči 

(vrtilnega gibanja/momenta) 

 pozna razlike med posameznimi tipi ležajev 

 zna uporabljati kataloge za izbiro ustreznih nadomestnih 

elementov 

 razume delovaje kotalnih in drsnih ležajev 

 razume delovanje verižnih, polžnih in zobniških prenosov 

moči in zna izbirati ustrezne nadomestne dele ali sklope. 

 Razume postopke RO, TIG in MIG/MAG varjenja 

 Razume pomen ustrezne priprave zvarnih mest in izbire 

pravilnega dodajnega materiala 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 
 Zna tvoriti enostavne sheme pnevmatičnih, hidravličnih in 

elektropnevmatičnih krmilij 

 zna ustrezno povezovati elemente pnevmatičnih, 

hidravličnih in elektropnevmatičnih krmilij 

 Zna izbrati ustrezno nadomestni komponentno krmilja in jo 

ustrezno priklopiti 

 Zna odkrivati napake v pnevmatnih in hidravličnih krmiljih 

 Zna izbrati ustrezen nadomesten mehanski element ali 

sklop 

 Zna izbrati primeren postopek varjenja za izbrano delo 

 Zna ustrezno zaščiti zvarno mesto pred zunanjimi vplivi, ki 

bi lahko pokvarili kvaliteto zvarnega spoja 

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

Poznavanje tehnološkega postopka. 

Razvijanje kompetence učenja, posameznik razvija pozitiven 

odnos do učenja in motivacijo za nadaljnje izobraževanje. 

Organizacija izobraževanja 
(navedba vsebinskih sklopov –

modulov, časovni obseg) 

Pnevmatika in hidravlika (20ur – 10T/10P) 

Mehanska oprema (15ur – 10T/5P)) 

Varjenje (15 ur – 5T/10P) 

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 
(stopnja in smer izobrazbe) 

Teoretični del: univerzitetna izobrazba s področja strojništva 

Praktični del: praktično znanje za varjenje  

 

 

Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  21.2.2019 DA  

Svet zavoda potrdil 18. 3. 2019 DA / 

 


