
 
 
 
 

Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj 
 

Naziv programa Porgramiranje industrijskih krmilnikov in zaslonov na 

dotik 

Področje Tehnika 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

Šolski center Kranj 

Andrej Arh 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Siemensovi krmilniki so že dolga leta najpogosteje uporabljen 

krmilnik v industriji. 

Z usposabljanjem bodo udeleženci spoznali Siemensovo 

orodje TIA Portal, s katerim se bodo naučili programirati 

krmilnike in zaslone na dotik. Usposabljanje bo temeljilo 

predvsem na praktičnem delu, tako da bodo udeleženci 

osvojili znanje, ki je potrebno za začetnike oz. bodo znali sami 

sprogramirati preprosto napravo. 

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
V skladu z Resolucijo o Nacionalnem programu izobraževanja 
odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 je 
potrebno v okviru tretjega prednostnega področja – 
usposabljanje in izpopolnjevanje za potrebe dela – spodbujati 
razvoj in izvajanje izobraževalnih programov in dejavnosti, ki 
bodo prilagojene razvojnim potrebam trga dela.  
Ena od prednostnih ciljnih skupin tega področja so zaposleni 
v strojegradnji, elektro, strojni ... industriji, ki  za svoje delo 
potrebujejo poznavanje krmilnikov in zaslonov na dotik.  

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Ciljna skupina so zaposleni, se želijo naučiti programiranja 
krmilnikov in zaslonov na dotik : 
- zaposleni odrasli, ki se (bodo) pri svojem delu srečevali s 

programiranjem industrijskih krmilnikov in zaslonov na 
dotik 

- zaposleni serviserji industrijskih naprav, 
- učitelji, ki želijo nadgraditi/naučiti svoje znanje s področja 

avtomatike,  

Pogoji za vključitev v 

program  
(v skladu z razpisom) 

- Status zaposlenega, samostojnega podjetnika ali kmeta. 

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Cilj razvoja programa je omogočiti pridobivanje novih znanj 
posamezniku, prek katerih bo lahko aktivno in samostojno 
razvijal veščine in dopolnjeval svoja znanja s področja 
avtomatizacije oz. programiranjem industrijskih krmilnikov in 
zaslonov na dotik. 
Ob zaključku usposabljanja bo udeleženec pridobil sodobno 

znanje in veščine, ki mu bodo omogočale večjo fleksibilnost 

ter možnost osebnega in profesionalnega razvoja. 

Obseg programa (skupno št. ur) 50 



 
 
 
 
Oblika dela Kontaktne 

ure 

On line delo 
(max 50 % 

celotnega 

programa) 

Izdelek ali 

storitev 

Drugo 
(navedite) 

Teoretični del (št. ur) 2    

Praktični del (št. ur) 28 20   

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

Lista 

prisotnosti 

   

Pogoji za končanje 

programa 

- 80% prisotnost 

- Avtomatizirana naprava upravljana preko zaslona na 

dotik 

 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa PLC (kmilnik S7 300) 

- avtomatizacija z industrijskimi krmilniki – uvod, 

- osnovni pojmi v zvezi z industrijskimi krmilniki, 

- zgradba in konfiguracija krmilnikov družine SIMATIC S7-

300, 

- programsko okolje TIA Portal, 

- standard za programiranje PLC IEC 61131-3 in definirani 

programski jeziki (FBD, LAD, SFC), 

- modularna zasnova uporabniškega programa in osnovne 

programske organizacijske enote (OB, FB, FC), 

- osnovne logične funkcije, primerjava s kontaktnimi načrti 

- časovniki in števniki, 

- izdelava preprostega uporabniškega programa v LAD in 

SFC, 

- zagon uporabniških programov, testiranje v načinu 

ONLINE, odpravljanje napak in simuliranje programov, 

- dopolnjevanje programa, optimizacija cikla, 

- varnost. 

HMI (zasloni na dotik) 

- lastnosti in funkcije HMI, 

- avtomatski režim, 

- ročni režim, 

- opozorila, alarmi, 

- parameteriziranje naprave, 

- alarmi, 

- diagnosticiranje simulirane okvare. 

 

Kompetence, pridobljene s 

programom 

Udeleženci izobraževanja razvijajo in krepijo naslednje 

kompetence: 

- inovativnost in podjetnost 

- zmožnost integracije novih idej 

- skupinsko delo 

- algoritemsko razmišljanje 

- skrb za varnost ljudi in opreme 



 
 
 
 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

Udeleženci izobraževanja razvijajo in krepijo naslednje 

sposobnosti: 

- načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo 

- varuje zdravje in okolje 

- sodeluje in komunicira z ekipo 
- razvija inovativnost in podjetnost 
- algoritemsko razmišlja 
- integrira želje naročnika 

- diagnosticira napake in jih odpravlja (programske in 

strojne) 

- vzdržuje in nadzira pravilnost naprave 

- vzdržuje programsko opremo 

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

- razvija računalniško pismenost 

- skrbi za red na delovnem mestu 

- zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja 

podatkov, informacij in konceptov 

Organizacija izobraževanja 
(navedba vsebinskih sklopov –

modulov, časovni obseg) 

Vsebinski sklopi: 

(2h - T) - zgradba krmilnikov in krmilnih sistemov 

(2h - P) - orodje TIA Portal 

(5h - P) - jezik LAD, FBD (preprosti programi) 

(6h - P) - bloki in funkcije OB, FC, FB 

(20h - P) - načrtovanje sekvence v GRAPH na napravah 

FESTO 

(15h - P) - zasloni na dotik 

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 
(stopnja in smer izobrazbe) 

Izvajalec programa mora imeti vsaj 7. stopnjo izobrazbe, 

praktične izkušnje pri programiranju krmilnikov in zaslonov na 

dotik, ustrezna pedagoško-andragoška znanja in osnovna 

znanja s področja avtomatike. 

 

 

 

Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  1.2.2019 DA / 

Svet zavoda potrdil 18. 3. 2019 DA / 

 


