
MODUL, KI JE SKUPEN VSEM TREM IZBIRAM: 

NAČRTOVANJE AVTOMATIZIRANIH POSTROJEV 

Dijak pri tem modulu loči med krmiljenjem in regulacijo, zna predstaviti elemente krmilnih 

sistemov. Nauči se opisati krmilje na različne načine, predstavi elemente senzorike in jih zna 

uporabljati v praksi. Zna izbrati in opisati ter uporabljati merilne pretvornike, razloži in sestavi 

pnevmatska in hidravlična krmilja, uporablja postopke izdelave in vzdrževanja avtomatiziranih 

postrojev. Nauči se postopke za odpravljanje napak v avtomatiziranem postroju. Zna  priključiti 

izvršilne člene in jih uporabiti. Spozna delovanje in uporabo frekvenčnega pretvornika, 

prepozna in sestavi pnevmatsko inštalacijo ter njene elemente, zna opisati enostavno 

pnevmatsko krmilje, spozna hidravlično inštalacijo ter njene elemente in zna opisati enostavno 

hidravlično krmilje. Dijak zna opisati proces gradnje avtomatiziranega postroja in  sprogramirati 

enostavnejši avtomatizirani postroj ter prepozna nepravilnosti v delovanju in jih zna odpraviti.  

Pri praktičnem pouku dijak sestavi logično vezje, pri čemer uporabi različne vrste senzorjev, 

pravilno priključi elemente krmilne tehnike, priključi elemente senzorike in izvršilne člene. 

Izvede enostavno vezavo elektropnevmatskega krmilja, vezavo hidravličnega krmilja in izvede 

montažo enostavnega avtomatiziranega postroja. Programira enostavnejše postroje, 

diagnosticira napake v postroju in odpravlja napake v avtomatiziranem postroju. Uporablja 

priročnike, tabele, diagrame, standarde in navodila proizvajalcev. 

 
1. SKLOP IZBIRNIH MODULOV ELEKTROTEHNIK (en) 
 

• NAČRTOVANJE ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ 

• POGONSKA TEHNIKA 

• UPORABA REGULACIJ 

• DELOVANJE ELEKTROENERGETSKIH SISTEMOV 

• NAČRTOVANJE AVTOMATIZIRANIH POSTROJEV 

 

 
NAČRTOVANJE ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ  
 

Pri tem modulu se seznaniš s projektno in tehniško dokumentacijo. Usvojil boš znanja za 

dimenzioniranje vodnikov in varovalnih elementov s katerimi varujemo električne inštalacije in 

nanje priključene porabnike. Pridobil boš temeljna znanja s področja načrtovanja notranje in 

zunanje razsvetljave ter spoznal svetlobno – tehnični izračun razsvetljave. V ta namen je 

potrebno poznati tudi svetlobne vire in njihove značilnosti. 

Tudi človek lahko pride v stik z deli pod napetostjo. Seznanil se boš z vzroki za to. 

Spoznal boš vplive električnega toka na človeško telo in zaščito ljudi pred temi vplivi ter vrste 

kontrole zaščit. To je tudi najpomembnejše poglavje pri električnih inštalacijah.  

Vsa ta znanja so potrebna za izvedbo električnih inštalacij od samega načrtovanja pa vse do 

izvedbe. 

 

 

 



POGONSKA TEHNIKA  
 
Ta strokovni modul je namenjen spoznavanju pretvornikov električne energije v mehansko 
energijo. To so elektromotorji. Ti se uporabljajo tako v industriji (razni proizvodni procesi v 
papirni tekstilni, železarski industriji, …), kot tudi v vsakdanjem življenju (gospodinjstvo: ročna 
električna orodja, gospodinjski aparati, …; dvigala, …) 
Spoznal boš zgradbo raznih motorjev, njihovo delovanje, značilnosti, uporabo, spreminjanje 

števila vrtljajev, zagone, vplive na ostale električne porabnike, … 

Seznanil se boš z izmeničnimi in enosmernimi motorji ter razliko med njimi tako v konstrukciji 

kot tudi v uporabi. 

Kot vse porabnike, je potrebno tudi elektromotorje varovati pred preobremenitvami in kratkimi 

stiki. Tudi to tematiko je potrebno poznati za čim daljšo življenjsko dobo pogonskih strojev. 

Za delovanje elektromotorjev je potrebno znanje o magnetnih poljih. Zato boste na začetku 

poglobili znanja o magnetnih veličinah in feromagnetnih materialih. 

 
Pri praktičnem pouku boš spoznal priklope elektromotorjev na električno napetost, izvajal boš 

različne vrste zagonov in tudi zaviranje motorjev. 

 

UPORABA REGULACIJ  
 
Pri tem strokovnem modulu spoznaš razliko med krmiljenjem in regulacijo. Brez tega si danes 

ne moremo zamisliti življenja ne doma in ne v industriji, kjer je razvoj tega področja zelo hiter. 

Seznaniš se z elementi krmilnih in regulacijskih sistemov in jih priključuješ v 

krmilno/regulacijski krog. Spoznal boš tudi simulacije regulacijskih sistemov. Regulacijske 

funkcije boš uporabil pri pisanju programov za programsko logično krmilje (PLK). Seznanil se 

boš  s senzorji in izvršilnimi členi PLK. Izdelal boš tudi preprost regulacijski sistem, se seznanil 

z nadzornimi sistemi in različno signalizacijo. 

 

Pri praktičnem pouku sledi izvajanje ožičenj gradnikov krmilno regulacijskih sistemov, 

priključevanje in nastavljanje elementov krmilno-regulacijskega kroga, programiranje in 

nastavljanje parametrov regulacijskih sistemov, izvajanje preprostih regulacij (temperatura v 

prostoru, nivo in temperatura tekočine ter podobno), pa mogoče še kaj več. 

 

DELOVANJE ELEKTROENERGETSKIH SISTEMOV  
 
Danes si življenja brez električne energije ne moremo več predstavljati. To energijo pa je 

potrebno nekje proizvesti. Zato boš pri tem strokovnem modulu spoznal objekte za proizvodnjo 

električne energije – elektrarne, ki se ločijo po vrsti primarne energije. Tako ločimo 

hidroelektrarne, termoelektrarne in jedrske elektrarne. Seznanil se boš z načini pretvarjanja 

neke energije v električno energijo in s tem povezano opremo ter tudi z vplivi na okolje. 

Ker smo v obdobju, ko moramo poskrbeti za razogljičenje, boste spoznali tudi alternativne vire 

energije, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov.   

 

Električno energijo je potrebno tudi prenesti na večje razdalje in jo potem razdeliti. Zato 

potrebujemo električna omrežja in seveda transformatorje za prilagajanje električne napetosti. 

Danes je napredek pri tem delu elektroenergetskega sistema zelo velik, tako, da se ukvarjamo 

s pametnimi omrežji, daljinskim odčitavanjem porabe električne energije in še kaj.  

 



2. SKLOP IZBIRNIH MODULOV ELEKTROTEHNIK (el) 

• UPORABA MIKROPROCESORSKIH NAPRAV 

• PRENOS IN ZAPIS INFORMACIJ 

• VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME 

• ZAJEMANJE IN OBDELAVA PROCESNIH VELIČIN 

• NAČRTOVANJE AVTOMATIZIRANIH POSTROJEV 

 

Dela, ki jih opravlja elektrotehnik elektronik, so sestavni del vseh faz nastanka nekega 

elektronskega izdelka. Tak izdelek je lahko samostojna naprava ali aparat, lahko pa je samo 

del kake naprave, aparata ali stroja. Lahko je tudi sestavljen iz več različnih ali podobnih 

naprav, povezanih v sistem. Dela samostojno ali v skupinah, kakršne so strokovne skupine v 

razvoju, v tehnologiji in v proizvodnji. Med samostojna dela sodijo: priprava postopkov meritev 

in meritve same na elektronskih vezjih ali izdelkih, kontrola delovanja ter preverjanje električnih 

in drugih funkcij. Samostojno opravlja tudi servisne in vzdrževalne posege na elektronskih 

vezjih v različnih izdelkih, v avdio in video napravah, avtomatiziranih strojih. Načrtovanje 

elektronskih vezij z računalniki, izdelava modelov in poskusnih izdelkov - prototipov in 

dokumentiranje, je vezano na delo v razvojnih skupinah, za manj zahtevne izdelke pa je lahko 

povsem samostojno. V skupini dela na področju priprave tehnoloških postopkov ter njihovega 

izvajanja in v pripravi same proizvodnje. Elektrotehnik-elektronik tudi načrtuje in izdeluje razne 

priprave, ki se uporabljajo v proizvodnji in pri kontroli izdelkov. Sodeluje pri prodaji izdelkov, 

pri katerih je zaradi njihove narave in zahtevnosti potrebno tehnično znanje. Elektrotehnik 

opravlja tudi montažo, vzdrževanje in servis zahtevnejših izdelkov, npr. računalnikov. 

 

UPORABA MIKROPROCESORSKIH NAPRAV 

Dijak pri tem modulu spozna zgradbo, delovanje in uporabo mikroprocesorskih vezij, uporablja 

razvojno okolje mikroprocesorja  in programira, razvije algoritmično razmišljanje, razvija 

sposobnost ustvarjanja v timu, pridobiva podatke iz različnih virov informacij. Nauči se  

osnovno zgradbo računalnika, spozna spominske enote, vhodno-izhodne enote (A/D 

pretvornik, časovnik, komunikacijski vmesnik),  vrste in lastnosti vodil, spozna preprosto 

mikroprocesorsko vezje. Nauči se programske jezike (strojni, zbirnik in višji),  razume načine 

naslavljanja v zbirnem jeziku, programiranje v zbirnem jeziku,  razume pomen 

prekinitev, spozna programiranje v višjem programskem jeziku. Dijak zna izdelati algoritem 

preprostega programa, uporabljati razvojno okolje za mikroprocesor (mikrokrmilnik), 

inicializirati in uporabljati vhodno izhodne enote, podprograme in prekinitve. Nadalje  

zna načrtovati preproste krmilnike z mikroprocesorjem, priključiti senzorje na 

mikroprocesor,  zajemati vhodne veličine (analogne in digitalne). Nauči se priključiti elemente 

za krmiljenje porabnikov večjih moči (tranzistor, rele, tiristor, triak, optospojniki) in na koncu 

izbrati iz kataloga ustrezne gradnike krmilnika.   

 

 



PRENOS IN ZAPIS INFORMACIJ 

Dijak pri tem modulu spozna osnovne značilnosti zvoka in psiho akustiko, principe delovanja 

mikrofonov ojačevalnikov in zvočnikov. Razume pretvorbo avdio signalov in pretvornike A/D, 

zna opisati osnovne principe zapisa informacij na različne medije. Nauči se kako deluje princip 

paketnega prenosa podatkov in princip IP prenosa podatkov. Spozna sestavo analognega 

video signala in princip zajemanja slikovne informacije. Zna predstaviti temeljni princip 

delovanja zaslonov (katodna cev, LCD, plazma …). Ponazori principe kodiranja avdio in video 

signalov,  pozna osnove digitalnih formatov AV. Razloži sestavo, lastnosti  in izvedbo 

računalniških omrežij (ethernet, IP …). Zna razložiti  osnovne značilnosti razširjanja 

elektromagnetnega valovanja (EMV), raztolmači princip VF prenosa podatkov in loči delovanje 

modulatorjev in demodulatorjev. Spozna delovanje, zgradbo in lastnosti anten (sprejemnih in 

oddajnih). Razume principe in strukturo brezžičnih komunikacijskih sistemov (radio, TV, 

satelitske komunikacije, GSM/UMTS, Bluetooth, WiFi …). 

Pri praktičnem pouku se nauči uporabljati  funkcijski generator, z zvočnikom zna izvesti slušni 

preizkus. Meri nivo zvoka na različni razdalji od vira, primerja izmerjene in računske vrednosti, 

meri in analizira lastnosti zvočnikov in mikrofonov in zna izmeriti osnovne parametre avdio 

ojačevalnika. Izdela in uporablja A/D in D/A pretvornik, podatke shrani v digitalni obliki ter 

primerja optične senzorje  in poišče tipične zglede uporabe. Izdela vezje z zvočnim ali 

svetlobnim senzorjem. Sestavi modulator in demodulator in meri lastnosti žičnih povezav 

(parica, UTP, koaksialni kabel). Izvede (žično in brezžično) povezavo med dvema 

računalnikoma, ali med računalnikom in mrežno opremo. 

 

VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME 

Dijak pridobi temeljno znanje o zgradbi in delovanju računalnikov, razume pomen in de lovanje 

posameznih komponent računalnika in razvija sposobnosti samostojnega odpravljanja napak 

delovanja računalnika. Zna namestiti, uporabljati, prilagoditi in posodobiti sistemsko in 

uporabniško programsko opremo ter spozna pomen in načine posodabljanja programske 

opreme. Spozna pogoste programske vsiljivce in načine obrambe pred njimi, osnovne merske 

enote in količine v računalništvu. Loči med  strojno opremo računalnika po imenu, namenu in 

značilnostih, primerja in razlikuje periferno opremo, kable in konektorje po imenu, namenu in 

karakteristikah. Zna razvrstiti postopke za varno dodajanje ali odstranjevanje posameznih 

komponent računalnika. Spozna programska orodja za diagnostiko napak strojne opreme in 

prepozna simptome pogostih napak strojne opreme. Pozna pomen in načine posodabljanja 

informacijske programske opreme in loči med sistemsko in uporabniško programsko opremo. 

Zna našteti in primerjati različne vrste uporabniške programske opreme. Našteje in primerja 

različne operacijske sisteme in pozna naloge operacijskega sistema, pozna možne napake v 

delovanju operacijskega sistema in načine za njihovo odkrivanje ter odpravljanje in spozna 

možnosti za ponovno vzpostavitev delovanja operacijskega sistema po napakah. 

Pri praktičnem pouku spozna razširitvene kartice, se nauči nastavitve v BIOS-u, samostojno 

načrtuje sestavo računalnika. Zna predpostaviti najverjetnejši vzrok za nastanek okvare in 

načrtuje postopek odkrivanja napake, samostojno testira komponente, ugotovi mesto okvare, 

poišče nadomestne komponente in izvrši vse možne ukrepe za zaščito podatkov.                                 

Zna poiskati licenco za izbrano programsko opremo in se nauči namestiti, odstraniti in 

posodabljati uporabniško programsko opremo. Nauči se namestiti različne operacijske 



sisteme, posodobitve operacijskega sistema in odkriva napake v delovanju operacijskega 

sistema in v primeru napak ustrezno ukrepa.  

 

ZAJEMANJE IN OBDELAVA PROCESNIH VELIČIN 

Dijak pri tem modulu spozna osnove merilne teorije, razume osnovna pravila varnega izvajanja 

meritev, spozna osnovne merilne metode, zna razložiti splošne lastnosti merilnikov in principe 

njihovega delovanja. Usposobi se za pravilno in optimalno izbiro merilnih instrumentov in 

sistemov, metod in postopkov. Spozna principe A/D in D/A pretvorbe. Samostojno izdela 

merilni protokol, spozna osnovne merilnike neelektričnih veličin, delovanje merilnih 

pretvornikov in principe pretvorbe fizikalnih veličin v električne. Nadalje loči tipične vrste 

senzornih elementov in zgradbo senzorjev, pozna priključitve in način uporabe senzorjev,  

načine povezovanja merilnih dajalnikov in merilnih instrumentov v merilni sistem. Usposobi se 

za uporabo programske opreme za zajemanje in obdelavo procesnih veličin, spozna 

računalniški program za merjenje, spremljanje in avtomatiziran nadzor procesnih veličin.  

Pri praktičnem pouku zna priključiti senzorje in druge signale na računalniško podprt merilni 

sistem,  pripraviti avtomatsko merilno mesto, upošteva vpliv raznih vrst motenj na merilni 

rezultat. Zna določiti merilne pogreške (absolutne, relativne), varno in pravilno uporabljati 

merilnike in pribor, sestavi merilno vezje in priključi merilnike, izvede merjenje napetosti, toka 

(uporovno vezje). Določi merilno napako, meri upornost (po metodi UI, primerjalno, 

zamenjalno). Uporablja osciloskop za merjenje enosmernih in izmeničnih napetosti, nauči se 

meriti in analizirati frekvenčne karakteristike ojačevalnikov in pasivnih vezij (RC, RL in RLC), 

meri in analizira analogne senzorne elemente. Načrtuje in izdela prilagoditveno (in napajalno) 

vezje, ožičenje za senzor in meri neelektrične veličine. Meri linearnost in dinamične lastnosti 

vezij, meri in analizira analogne senzorne elemente in neelektrične veličine. Poveže samodejni 

merilni sistem in programira vhode, izhode in obdelavo (prikaz, alarmi in shranjevanje). 

 

 

3. SKLOP IZBIRNIH MODULOV ELEKTROTEHNIK (mo) 

• VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME 

• OPREMA ZA MULTIMEDIJSKO TEHNIKO 

• AV KOMUNIKACIJE 

• SPLETNE APLIKACIJE V MULTIMEDIJSKI TEHNIKI 

• NAČRTOVANJE AVTOMATIZIRANIH POSTROJEV 

 

VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME 

Dijak pridobi temeljno znanje o zgradbi in delovanju računalnikov, razume pomen in delovanje 

posameznih komponent računalnika in razvija sposobnosti samostojnega odpravljanja napak 

delovanja računalnika. Zna namestiti, uporabljati, prilagoditi in posodobiti sistemsko in 

uporabniško programsko opremo ter spozna pomen in načine posodabljanja programske 



opreme. Spozna pogoste programske vsiljivce in načine obrambe pred njimi, osnovne merske 

enote in količine v računalništvu. Loči med  strojno opremo računalnika po imenu, namenu in 

značilnostih, primerja in razlikuje periferno opremo, kable in konektorje po imenu, namenu in 

karakteristikah. Zna razvrstiti postopke za varno dodajanje ali odstranjevanje posameznih 

komponent računalnika. Spozna programska orodja za diagnostiko napak strojne opreme in 

prepozna simptome pogostih napak strojne opreme. Pozna pomen in načine posodabljanja 

informacijske programske opreme in loči med sistemsko in uporabniško programsko opremo. 

Zna našteti in primerjati različne vrste uporabniške programske opreme. Našteje in primerja 

različne operacijske sisteme in pozna naloge operacijskega sistema, pozna možne napake v 

delovanju operacijskega sistema in načine za njihovo odkrivanje ter odpravljanje in spozna 

možnosti za ponovno vzpostavitev delovanja operacijskega sistema po napakah. 

Pri praktičnem pouku spozna razširitvene kartice, se nauči nastavitve v BIOS-u, samostojno 

načrtuje sestavo računalnika. Zna predpostaviti najverjetnejši vzrok za nastanek okvare in 

načrtuje postopek odkrivanja napake, samostojno testira komponente, ugotovi mesto okvare, 

poišče nadomestne komponente in izvrši vse možne ukrepe za zaščito podatkov. Zna poiskati 

licenco za izbrano programsko opremo in se nauči namestiti, odstraniti in posodabljati 

uporabniško programsko opremo. Nauči se namestiti različne operacijske sisteme, 

posodobitve operacijskega sistema in odkriva napake v delovanju operacijskega sistema in v 

primeru napak ustrezno ukrepa.  

 

OPREMA ZA MULTIMEDIJSKO TEHNIKO 

Pri tem modulu dijaki spoznavajo strojno in programsko opremo za multimedijsko tehniko. 

Naučijo se pravilno uporabljati naprave za zajem fotografije, video posnetkov in zvoka. Dijaki 

se teoretično in praktično naučijo napredno uporabljati fotoaparate, video kamere in sisteme 

za snemanje zvoka. Spoznavajo pravila za postavitev ozvočenja, razsvetljave v fotografskih 

studiih in odrske razsvetljave. Prav tako spoznavajo različne projekcijske naprave in video 

konferenčne sisteme. Multimedijske vsebine urejajo v programih Adobe Photoshop, Premiere, 

After Effects in Audition. Teoretični pouk podpremo s prakso v šolskem fotografskem in video 

studiu, kjer delamo s profesionalnimi fotoaparati (CANON in SONY) in video kamerami 

(Blackmagic URSA Mini 4K). Dijaki prav tako spoznavajo prenos slike v živo iz različnih video 

izvorov, kjer uporabljamo Blackmagic ATEM Television Studio Pro HD. 

 

AV KOMUNIKACIJE 

Predmet zajema vsa področja elektronske multimedije od zapisa besedila, grafike, videa, 

zvoka in ostalih medijskih vsebin. Čeprav je predmet po razdelitvi ur dokaj teoretično naravnan, 

lahko zaradi izjemno dobro opremljene učilnice A11, teorijo sproti prenašamo v prakso z 

uporabo Adobe aplikacij kot so: Audition, Premiere, Animate in Photoshop. Cilj predmeta je 

končni AV izdelek (video posnetek), ki ga dijak sam izdela s sredstvi, ki so mu na voljo v prej 

omenjenih aplikacijah in z lastnimi sredstvi, če jih ima (pametni telefon, fotoaparat, kamera, 

mikrofon ipd.). Na teoretičnem področju spozna strojno in programsko opremo, različne 

standarde in formate digitalnega zapisa AV vsebin. V enoletnem izobraževanju pridobi 2 oceni 

iz teoretičnega in 2 oceni iz praktičnega področja. 



SPLETNE APLIKACIJE V MULTIMEDIJSKI TEHNIKI 

Spletne aplikacije v multimedijski tehniki sestojijo iz 68 ur praktičnega pouka, ter 102 uri 

teoretičnega dela. 

Pri praktičnem delu je poudarek na dinamičnih spletnih straneh, saj zajemajo vsa potrebna 

znanja iz kataloga. Učimo se osnove jezika HTML, CSS kot tudi PHP in jih med sabo 

povežemo. Spoznamo tudi osnove podatkovnih baz, kjer dejansko pri praktičnem pouku 

povežemo spletno stran s podatkovno bazo za razne poizvedbe, ter dodajanje novih zapisov 

v bazo preko spletne strani. 

Dijak zna pri vajah izdelati preprosto dinamično spletno stran, upošteva varnostne vidike, ter 

jo zna vizualno všečno oblikovati. 

Pri teoretičen delu se posvetimo osnovam podatkovnih baz, načrtovanju (ER diagrami) in 

drugim modelom. Naučimo se pojasniti pomen podatkovnih tipov, ter jih na vajah primerno 

uporabiti. Dijak spozna delovanje naprednih SUPB (sistem za upravljanje s podatkovno bazo) 

ter pozna njegove funkcije. 

Pozornost je usmerjena tudi na predstavitev različnih spletnih portalov (CMS), kot tudi uporabi 

na različnih platformah. Dijaki spoznajo tudi različne protokole, različne programske jezike za 

izdelovanje spletnih aplikacij ter rešitve. Spoznajo pomen dokumentacije ter delovanja spletnih 

strani v ozadju. 

 


