
 
 
 
 

Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj 
 

Naziv programa USPOSABLJANJE ZA UPRAVLJALCE DALJINSKO 

VODENIH DVIGAL 

Področje Tehnika 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

SREDNJA ŠOLA JESENICE 

Pri pripravi so sodelovali : Tonček Čebulj, Marjan Teran, 

Tomislav Gerbec, Franc Sterle 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Program sestavljata teoretični in praktični del.  

Vsebine teoretičnega dela so:  

- Varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred požarom 

- Opis in delovanje dvigal 

- Elektrotehnika 

Vsebine praktičnega dela :  

- Praktično usposabljanje 

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Podjetje KOV, d.o.o., ki se ukvarja z vzdrževanjem in izdelavo 
kovinskih konstrukcij želi  usposobiti delavce za delo z 
daljinsko vodenimi dvigali. 
 

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Zaposleni delavci podjetja. 

Pogoji za vključitev v 

program  
(v skladu z razpisom) 

Delavci, kateri občasno  in v skladu z delovnimi nalogami 
opravljajo z daljinsko vodenimi dvigali.  

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Usposobiti zaposlene delavce za upravljanje z daljinsko 

vodenimi dvigali.. 

Obseg programa (skupno št. Ur) 55 

Oblika dela Kontaktne 

ure 

On line delo 
(max 50 % 

celotnega 

programa) 

Izdelek ali 

storitev 

Drugo 
(navedite) 

Teoretični del (št. ur) 15    

Praktični del (št. ur) 40   Praktično 

delo 

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

   Lista 

prisotnosti 

Pogoji za končanje 

programa 

Po opravljenih predavanjih in izvedenih vajah praktičnega 

dela z dvigal ter uspešno opravljenih strokovno tehničnih 

izpitih, kandidati opravljajo praktičen izpit : praktično delo z 

zagovorom. 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa  



 
 
 
 

Kompetence, pridobljene s 

programom 

Usposobljenost za upravljanje z daljinsko vodenim dvigalom. 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

Sposobnost samostojnega opravljanja daljinsko vodenega 

dvigala.  

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

Pridobivanje in razvijanje novega znanja in veščin. 

Organizacija izobraževanja 
(navedba vsebinskih sklopov –

modulov, časovni obseg) 

Teoretični del usposabljanja se izvaja v klasičnih učilnicah na 

SŠ Jesenice - 3 terminov po 5 šolskih ur. 

Praktično usposabljanje izvajamo v podjetju KOV, d.o.o. – 8 

terminov po 4 šolske ure. 

Praktična delo z zagovorom v podjetju KOV d.o.o. 

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 
(stopnja in smer izobrazbe) 

Tonček Čebulj, var. Inž. 

Marjan Teran, dipl.inž.stroj. 

Tomislav Gerbec, univ.dipl.inž.stroj. 

Vsi predavatelji so redno zaposleni na Srednji šoli Jesenice. 

Franc Sterle, univ.dipl.inž.stroj. 

Ima dolgoletne izkušnje kot predavatelj in opravljeno 

pedagoško andragoško usposabljanje.  

 

 

 

Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  30.10.2018 DA ** 

Svet zavoda potrdil 23.11.2018 DA ** 

 


