
AKTIVEN POUK, IZDELEK ZA POKLICNO MATURO IN 
NADARJENI DIJAKI - TRI MUHE NA EN MAH! 

 
Vasja Markič 

vasja.markic@gmail.com 
 

TŠC Kranj 
 

 Povzetek: 
 
Iz prakse vemo, da ima nek konkreten problem lahko več rešitev, 
še več - rešitev je lahko zelo veliko. Stara pedagoška doktrina 
nam vsiljuje takšno poučevanje, da se dijaki naučijo le en 
pravilen odgovor, razmišljajo konvergentno, lahko bi rekli, da so 
se prilagodili na izobraževalni proces in tako z najmanj napora 
(ustvarjalnega) prebredejo svoje šolanje. Kako pri dijakih torej 
vzpodbuditi ustvarjalno, divergentno razmišljanje? Na 
konkretnem primeru bom z dijaki 3. letnikov tehnike mehatronike 
predstavil poskus, ki je pozitivno presenetil tako mene kot dijake 
same. 
 
 



 
PRIPRAVA DIJAKOV NA USPEŠEN ZAČETEK 

POKLICNE POTI 
Izdelki oz. storitve za 4. izpitno enoto 

 
Primož Kurent 

kurent.primoz@gmail.com 
 

TŠC Kranj 
 

Povzetek:  
 
Živimo v času hitrega napredka in modernih tehnologij. Uspešen 
je tisti, ki naredi izdelek ali storitev bolje, hitreje, ceneje. Prav 
tako je z dijaki, ki končajo šolanje. Pripravljeni morajo biti na 
izzive, ki jih čakajo. Prestop iz šolskih klopi v prakso mora biti 
hiter in kar se da »neboleč«. To jim v času izobraževanja lahko 
zagotovimo s kvalitetnim poukom, ki povezuje teorijo s 
praktičnimi primeri.  
V zaključnem letniku se pridobljeno znanje in kompetence dijaka 
zelo lepo prikažejo pri nastanku izdelka oz. storitve. Zelo je 
pomembno, da sta izdelek oz. storitev iz »realnega okolja« in 
imata dodano vrednost. To najlažje dosežemo v povezovanju z 
industrijo, da dijaki razvijejo in izdelajo konkretno aplikacijo, ki 
je primerna že za trženje. S tem gredo čez celoten proces 
(projektno delo) nastanka izdelka od ideje, izvedbe do prodaje oz. 
v našem primeru do predstavitve. Tovrstno pridobljeno znanje 
jim omogoča po zaključku šolanja poznavanje procesov v 
industriji ter lažji in bolj suveren začetek poklicne poti. 
V predstavitvi bo predstavljeno sodelovanje s podjetjem Proloco 
Trade, d.o.o., pri zasnovi in izdelavi izdelka za odzračevanje 
blažilnikov pri kolesu. 



ČISTILNA NAPRAVA 
 

Zvone Cencen 
zvone.cencen@guest.arnes.si 

 
ŠC Velenje 

 

Povzetek:  
 
S skupino 18 dijakov in dvema mentorjema smo se lotili izdelave 
učila – biološke čistilne naprave. Dijaki so samostojno proučili 
delovanje komercialnih naprav, izdelali idejni projekt, sheme za 
napravo, elemente naprave, sestavili celotno napravo, jo povezali 
z vodovodnimi in elektro inštalacijami, napisali program in 
analizirali rezultate naprave. Z metodo timskega dela smo nalogo 
realizirali v enem tednu. Mentorja sva bila organizatorja in 
koordinatorja opravil. Naloga je interdisciplinarna in zajema 
znanja področij: biologija, kemija, okoljska vzgoja, mehanika, 
tehnologija, elektrika, programiranje in dokumentiranje. 
 



 
SESTAVA ROBOTKA 

 
Mojca Petkovič 

pet.mojca@gmail.com 
 

ŠC Novo mesto 

 

Povzetek:  
 

V okviru projektnega dela smo se odločili, da z dijaki oblikujemo 
izdelek, v katerem se odražajo znanja strojništva, elektronike in 
računalništva. Pri izdelavi robota dijaki združijo vsa strokovna 
znanja, poleg tega pa razvijajo čut za delo v skupini in 
pridobivanje znanj integriranih ključnih kvalifikacij. Da bi bil 
izdelek čim bolj atraktiven, je obliki dodan svetlobni učinek. 
Izdelek spada na področje igrač in je izdelan iz profila aluminija. 
Na trupu utripajo svetleče diode, ki jih programiramo s pomočjo 
programskega orodja BASCOM AVR. 
V aluminijasto ohišje, ki so ga dijaki izdelali sami, je vgrajena 
elektronika, ki krmili utripanje LED diod. Utripanje diod je 
odvisno od vpisanega programa v integriranem vezju ATTNY36. 
Dve diodi sta nameščeni kot očesi, štiri pa predstavljajo gumbe 
robotka. Robotek je napajan preko 9V baterije.  
Temeljna naloga, ki smo si jo zadali pri izdelavi robotka, je 
svetovanje in vodenje pri vseh zastavljenih nalogah in izbranih 
delovnih postopkih. Dijaki so izdelavo robotka sprejeli kot 
potrditev svojih sposobnosti. Zadovoljstvo dijakov se je pokazalo 
tudi, ker je izdelek vsem uspelo izdelati brez napak. Ob analizi 
opravljenega dela pa se je med dijaki porodilo vprašanje možnosti 
izdelave robotka, ki bi se premikal. Lastni izdelek so vsi dijaki 
tudi odnesli domov. 



 
KRMILJENJE DC-MOTORJEV S POMOČJO 

MIKROKONTROLERJEV, PROGRAMIRANIH V 
ORODJU FLOWCODE 

 
Peter Zoroja 

peter.zoroja@tsc.si 
 

TŠC Nova Gorica 
 

Povzetek:  
 
Mikrokontroler je čip, ki vsebuje skoraj vse sestavine 
mikroračunalnika. Za popoln mikroračunalnik mikrokrmilniku 
manjkajo le vhodno-izhodne enote, ki niso primerne za vgradnjo 
v čip. Mikrokrmilnike srečamo v večini modernih elektronskih 
naprav.  
Flowcode je komercialna programska oprema za programiranje 
mikrokontrolerjev, ki ga je razvilo podjetje Matrix Multimedia.  
Je eden izmed najbolj naprednih grafičnih jezikov za 
programiranje mikrokrmilnikov. Njegova največja prednost pred 
ostalimi je, da omogoča programiranje kompleksnih sistemov tudi 
tistim, ki se šele spoznavajo z mikrokrmilniki. Na voljo je za 
PICmicro, AVR ali ARM mikrokrmilnike. 
 
Opis dela na testnem vezju s PIC16f877a mikrokontrolerjem 
 
Na podlagi učnega modela, testnega vezja z mikrokontrolerjem 
PIC16f877a (glej sliko, url:  
"https://dl.dropbox.com/u/47161030/mikrokontroler/testno%20ve
zje%20pic16f877a.jpg") so podani primeri in vaje, na katerih 
dijaki in slušatelji spoznavajo krmiljenje naslednjih DC-motorjev: 
•  krmiljenje DC-motorja s PWM-impulzi, 
•  krmiljenje koračnega motorja, 
•  krmiljenje servo motorja. 



NAROČANJE V KATALOGU FESTO 
 

Meta Arnež 
meta.arnez@gmail.com 

 
TŠC Kranj 

 
Povzetek:  

 
Avtorica prispevka je dijakom 3. letnika programa tehnik 
mehatronike želela prikazati, kako se v njihovi stroki in v 
resničnem življenju prepletajo vsebine predmetov, ki se jih učijo 
v šoli, še posebej dveh poglavitnih, krmilno-regulacijskih 
sistemov in angleščine. Vendar ni želela, da bi znanje 
posredovala na klasičen, frontalni način, temveč je dijake 
motivirala, da so po novem znanju kopali sami, ga obdelovali, 
spravili v primerno obliko in predstavili širši javnosti. V skladu s 
sodobnimi vsebinami, metodami in tehnikami poučevanja je 
avtorica želela, da se dijaki ukvarjajo s pojmi in problemi, ki jih 
zanimajo, so iz njihove stroke in bodo v prihodnosti zelo verjetno 
vključeni v njihov delovni proces. Ključni cilj projekta je bil, da 
se dijaki naučijo samostojnega študija tehnične literature za 
konkretne aplikacije, se soočijo s prednostmi in slabostmi 
timskega dela ter znajo svoje izsledke javno predstaviti v 
angleškem jeziku. Za primer izvedbe jim je bila predstavljena 
uporaba kataloga pnevmatske opreme podjetja Festo in naročanje 
določene komponente. 
 



 
iCIM - INTEGRIRAN MODULARNI PROIZVODNI 

SISTEM 
 

Amir Džambić, Aljaž Prislan in Roberto Josič  
amir.dzambic@yahoo.com 

 
ŠC Velenje 

Povzetek:  
 
iCIM je nazoren primer sposobnosti podjetja Festo didactic, ki je 
zasnovan na več kot 40-letnih izkušenjah na področju tehničnega 
izobraževanja in treninga. Model iCIM je zasnovan na tehnologiji 
porazdeljenega krmiljenja. Vse iCIM postaje imajo svoje lastne 
industrijske krmilnike in lahko delujejo samostojno kot tudi v 
iCIM mreži. Za komunikacijo se uporabljajo izključno standardni 
protokoli in  je  zaradi tega dejstva večina industrijskih 
komponent in podsistemov,  kot so CNC stroji,  proizvajalca 
EMCO, Mitsubishi roboti, sistemi vida, Siemens PLC-ji 
združljivih z iCIM sistemom. Programska oprema CIROS 
Automation  Suite omogoča učenje tehnologije avtomatizacije v 
3D-simulacijskem okolju z izredno grafično vizualizacijo in 
spremljanje ter kreiranje novega učnega scenarija. Kljub temu da 
je celotna zadeva z didaktičnim prizvokom in je v prvi vrsti 
namenjena dijakom oz. študentom z  željo po osvajanju znanja s  
področja kompleksnejših industrijskih sistemov,  jo je možno 
zaradi natančnosti uporabljati za proizvodnjo serije manjših 
dimenzij, kadar je govor o mehkejših materialih tipa aluminij, 
plastika … itd. Sistem iCIM je ravno tako zanimiv za izvajanje 
dodatnih usposabljanj  v industriji že zaposlenih, saj ponuja 
vpogled v osnovo izvajanja določenih strokovnih prijemov, ki so 
nuja za razumevanje vseh naslednjih nivojev na poti k želenem 



znanju.  



 
IZDELAVA DOKUMENTACIJE S PROGRAMOM 

PROENGINEER 
 

Tomislav Gerbec 
tomislav.gerbec@guest.arnes.si 

 
Srednja šola Jesenice 

 
Povzetek:  

 
Dijaki zaključnega letnika programa mehatronik operater so za 
zaključni izpit izdelovali pnevmatsko napravo za stiskanje 
pločevink. Potrebno je bilo izdelati tudi tehnično dokumentacijo. 
Odločil sem se, da bomo v okviru odprtega kurikula to naredili s 
pomočjo programske opreme za prostorsko modeliranje 
(ProEngineer). Naprava je narejena iz delov enostavnih oblik, 
zaradi omejitve na 32 ur pouka smo začeli program spoznavati 
kar na konkretnih primerih. Najprej smo naredili modele 
sestavnih delov, nato smo na osnovi modelov naredili delavniške 
risbe. Modeliranje sestava je bilo zanje preveč zahtevno, zato so 
na podlagi danega modela samo izdelali sestavno risbo, na koncu 
so svoje izdelke tudi natisnili. Dijaki so delali zelo zavzeto, 
drugačen pristop jim je bil všeč, prav tako pa seveda tudi to, da ni 
bilo potrebno klasično risanje. Nekateri dijaki so bili še dodatno 
motivirani, ker nameravajo nadaljevati šolanje v tretjem letniku 
programa strojni tehnik, kjer bodo ta znanja nujno potrebovali. 
Naj omenim še, da so pri vsebinskem sklopu Proizvodni procesi 
spoznali tudi osnove programiranja CNC-strojev ter za en 
sestavni del naredili program in ga tudi izdelali. 
 



 
KRIOGENO ODREZAVANJE IN POMEN 

TRAJNOSTNEGA RAZVOJA 
 

Aljaž Rogelj 
aljaz.rogelj@gmail.com 

 
TŠC Kranj 

 
Povzetek:  

 
Trajnostni razvoj obdelovalnih postopkov mora uravnoteženo 
upoštevati gospodarsko, socialno in okoljsko sestavino. Področje 
trajnostnega razvoja postaja vse bolj zahtevno in kompleksno ter 
terja interdisciplinarne raziskave in razvoj. Udejanjanje načel 
trajnosti obdelovalnih postopkov v industrijskem okolju je 
poseben izziv. Kriogeno odrezavanje predstavlja alternativo 
konvencionalnim odrezovalnim postopkom v luči trajnostnega 
razvoja. Namesto hladilno-mazalnih emulzij na bazi olj se v 
rezalno cono dovaja enega od kriogenih medijev. Kriogen medij v 
rezalni coni predstavlja dober hladilni in mazalni učinek in tako 
pozitivno vpliva na karakteristike odrezovalnega procesa (obraba 
orodja, hrapavost obdelane površine ...). 
Članek bo obsegal pregled, pojasnilo in učinkovitost kriogenega 
odrezavanja oz. obstoječih aplikacij omenjene vrste odrezavanja 
ter možnosti aplikacij na ostale procese. Izpostavljeni bodo 
problemi dovoda kriogenih medijev (tekočega dušika) v rezalno 
cono pri procesih struženja, frezanja in vrtanja. Predstavljene 
bodo smernice razvoja trajnostnega inženirstva na področju 
kriogenike in možnost izdelave omenjenega modela v praksi. 
Tema predstavlja dobro osnovo za medpredmetno povezovanje 
kemije in strokovnih predmetov iz smeri strojništva. 
 



 
NADARJENOST SAMA PO SEBI ŠE NE POMENI 

DOSEŽKOV 
 

Franc Vrbančič in Blaž Vidovič 
franc.vrbancic@gmail.com 

 
ŠC Ptuj 

 
Povzetek:  
 
V prispevku predstavimo pristop k delu z nadarjenimi dijaki, ki 
smo ga v šolskem letu 2011/12 tudi empirično preizkusili. 
V uvodu predstavimo strokovne in znanstvene ugotovitve, na 
katerih smo utemeljili delo z nadarjenimi posamezniki. Opišemo 
tudi lastnosti, po katerih se nadarjeni razlikujejo od preostalih 
dijakov, ter najpogostejše težave, ki se lahko pojavijo, če se z 
nadarjenimi ne ukvarjamo. 
V nadaljevanju predstavimo oblike in kriterije dela z nadarjeni ter 
kazalnike, s katerimi smo vrednotili to delo. Opišemo tudi 
najpogostejše ovire, s katerimi smo se srečali pri delu z 
nadarjenimi. 
V zadnjem delu prispevka predstavimo empirične izkušnje in 
rezultate dela z nadarjenimi v šolskem letu 2011/12. Predstavimo 
tudi odmevnejše dosežke teh dijakov. Zadovoljstvo dijakov ter 
njihovi dosežki potrjujejo smiselnost nadaljevanja omenjenega 
pristopa tudi pri generacijah, ki prihajajo. 



 
INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE UČITELJEV IN 

PROFESORJEV V PROGRAMU TEHNIK 
MEHATRONIKE 

 
Franc Vrbančič, Matic Žargi in Matej Reberc 

franc.vrbancic@gmail.com 
 

ŠC Ptuj 
 

Povzetek:  
 
V prispevku predstavljamo interdisciplinarno interakcijo med 
učiteljem, dijakom in vsebinami modulov slovenščina, tuji jezik 
(nemščina, angleščina), mehatronika, praktični pouk in 
informacijski sistemi v programu tehnik mehatronike. 
V uvodu predstavljamo, zakaj mora biti aktivnost 
interdisciplinarnega sodelovanja vodena, strokovna in 
nadzorovana, da ne izzveni kot kaotično podajanje vsebin in ne 
dosega zastavljenih ciljev. Nadaljujemo s predstavitvijo 
časovnega in vsebinskega načrta sodelovanja ter predstavljamo 
vlogo in naloge posameznega modula, vključenega v sodelovanje. 
V nadaljevanju predstavljamo rezultate tovrstnega sodelovanja v 
programu tehnik mehatronike za šolsko leto 2010/11, ko so dijaki 
po podanih navodilih načrtovali, izvedli in ustrezno dokumentirali 
izdelek. Načrtovali so tudi ustno predstavitev ter jo izvedli. V 
ustni predstavitvi so predstavili opravljeno delo, dosežke in 
izsledke. Opravljeno delo so dijaki lahko v celoti uporabili tudi 
pri četrti izpitni enoti poklicne mature. 
Za našo šolo opravimo tudi kritično primerjavo rezultatov četrte 
izpitne enote poklicne mature za šolski leti 2010/11 in 2011/12. 



 
UČNA SITUACIJA NA SREDNJI IN VIŠJI STROKOVNI 

ŠOLI TŠC KRANJ NA PRIMERU PNEVMATIKE IN 
HIDRAVLIKE 

 
Tomaž Štular 

tomaz.stular@guest.arnes.si 
 

TŠC Kranj 
 

Povzetek:  
 
V prispevku bosta prikazana različna pristopa k istima učnima 
situacijama pri delu z dijaki srednjega strokovnega izobraževanja 
in študenti višjega strokovnega izobraževanja TŠC Kranj. Pri 
dijakih je večinoma pomembneje utrjevanje znanja potem, pri 
študentih pa tudi njihova samostojna priprava pred učno situacijo. 
Oboji pa imajo domače naloge. Razlikujejo se tudi nivoji oz. 
poglobljenost znanj: srednješolsko je bolj splošno usmerjeno, 
višješolsko pa v probleme iz prakse. 
 



 
IZDELAVA RAZVOJNEGA SISTEMA V 

MEDNARODNEM PROJEKTU – MICROEDUCATION 
 

Ertuğrul Şenol in Miran Kozmus 
ertugrulnet@gmail.com 

 
Gülşehir Çok programli Lisesi 

 
Povzetek:  
 
V okviru projekta Microeducation (LdV partnerstvo) smo razvili 
učno situacijo "Izdelava razvojnega sistema". Ena od nalog je 
vključevala priključitev motorjev na mikrokrmilniški sistem. 
Možnih rešitev je več. Uporabili smo rešitev, ki je 
najenostavnejša, najcenejša in didaktično najbolj ustrezna. 
 



 
EVALUATING GUIDE 

 
Milorad Murić 

muricmilorad@gmail.com 
 

Technical school Uzice 
 

Povzetek:  
 
The aim of evaluating guide is to provide a lot simpler, more 
practical and objective approach of teacher to very sensitive 
subject such as grading and, on the other hand it provides students 
the possibility of better and comprehensive preparation. 
 



 
PRIMER IZVEDBE PROJEKTNEGA TEDNA S 

PODROČJA MEHATRONIKE NA TEMO KOLO NA 
ELEKTRIČNI POGON 

 
Miloš Frelih 

milos.frelih@guest.arnes.si 
 

TŠC Kranj 
 

Povzetek:  
Prenovljeni programi srednjega poklicnega in srednjega 
strokovnega izobraževanja imajo v svojih izhodiščih med cilji 
prenove tudi uveljavitev pretežno učnociljnega in problemskega 
načrtovanja. Pomembna je povezava strokovnega in splošnega 
znanja, povezovanje teorije s prakso ter uvajanje inovativnih 
metod učenja in poučevanja. Doseči želimo čim večjo aktivnost 
dijakov, ob tem pa razvijati tudi njihovo odgovornost, širši 
osebnostni razvoj - njihove poklicne in tudi ključne kompetence. 
Za dosego zgoraj naštetih ciljev pa je v učni proces potrebno 
uvesti drugačne oz. nove metode dela. Ena od njih je gotovo tudi 
problemski pouk s projektno metodo dela.  Ta način dela dijaku 
omogoči maksimalno aktivnost, saj je aktivno postavljen v 
situacijo, kjer lahko razvija svojo odgovornost, ustvarjalnost, 
iznajdljivost,  sposobnost  sodelovanja z drugimi in  nastopanja 
pred drugimi ... Problemski pouk je torej pouk, kjer je dijak v 
središču dogajanja. 
Na TŠC Kranj smo v drugih letnikih programa tehnik 
mehatronike in mehatronik operater izvedli projektni teden na 
temo Kolo na električni pogon.  Vsebina je dijakom blizu kot 
primer iz vsakdanjega življenja, hkrati pa se skriva v njem veliko 
področij mehatronike. Dijaki so v 7 mešanih skupinah  intenzivno 
proučevali električno kolo, nato pa ugotovitve predstavili staršem 
in profesorjem. Iz evalvacije ob koncu sledi, da je tak način 
učenja dijakom všeč. 



 
TEKOČI TRAK KOT DIDAKTIČNO UČILO 

 

Matej Pinosa, Marko Bratina, Juretič Vitijan 

matej.pinosa@tsc.si, marko.bratina@tsc.si, vitjan.juretic@tsc.si 

 
TŠC Nova Gorica 

 
Povzetek:  
 
Na osnovi enostavnega učila, ki so ga dijaki izdelali v preteklih 
letih, bomo prikazali primer sodelovanja med učitelji strokovnih 
modulov in splošnega predmeta fizike. Prav povezava med 
učitelji je novost, kjer vidimo napredek v primerjavi s 
tradicionalnimi metodami pouka. Vsi poznamo mnogo didaktične 
opreme, ki je pogostokrat slabo izkoriščena in jo uporabljamo le 
za prikaz, prave didaktične vrednosti pa nima, saj učilu manjkajo 
pripravljene naloge za poglobitev. Samo učilo brez izdelanih 
konkretnih vaj in primerov nima velike didaktične vrednosti. Zato 
smo se trije učitelji dogovoril, da na enotnem učilu sestavimo 
različne učne primere, ki bi naše učilo bolje izkoristili in 
oplemenitili tako s teoretičnega kot tudi praktičnega vidika. 

 

 

 

 

 

 

 


