
 
 
 
 

Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj 
 

Naziv programa USPOSABLJANJE ZA VOZNIKE VILIČARJEV 

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 je namenjen pridobivanju in dopolnjevanju znanja v 

proizvodnih organizacijah. 

Sestavljavljen je iz teoretičnega in praktičnega dela.  

Vsebine teoretičnega dela so:  

- Varnost in zdravje pri delu 

- Opis in delovanje viličarja 

- Elektrotehnika 

- Cestno prometni predpisi 

- Vzdrževanje 

Vsebine praktičnega dela :  

- Vzdrževanje 

- Praktično usposabljanje 

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
V skladu z Resolucijo o Nacionalnem programu izobraževanja 
odraslih v RS 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 dela. Ena od ciljnih skupin 
tega področja so zaposleni oz. samozaposleni, ki potrebujejo 
in želijo dopolnjevanja in usposobljenost specifičnih znanj na 
določenem strokovnem področju, na že doseženi stopnji 
zahtevnosti. Ponudb neformalnih usposabljanj za to storitveno 
področje ni dovolj, potrebe po tovrstnih usposabljanjih pa so 
velike. 
Glede na zahteve dela v industriji, storitvenih dejavnostih in 
logistiki naj bi dobršen del zaposlenih, po potrebi, izvaja tudi 
dela transporta z viličarji v okviru sistemiziranih opravil za 
svoje delovno mesto. Pri izvajanju del voznika viličarja se 
pojavlja povečano tveganje za poškodbe pri delu oziroma 
tveganje za nastanek materialne škode v primerih 
nepoznavanja ali neupoštevanja navodil za upravljanje 
viličarja ter izvajanje sistema transporta tovora in 
skladiščenja. 
Izvajanje programov usposabljanja za to področje bi 
pripomoglo k izboljšanju učinkovitosti, kakovosti dela in 
varnosti izvedbe.  
 

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Zaposleni ali samozaposleni, ki v okviru delovnih nalog 
občasno ali stalno opravljajo transport tovora z viličarjem : 

- Vozniki viličarjev v skladiščih, odpremi  
- Delavci v proizvodnji, ki opravljajo v okviru svojih del 

tudi transport tovora z viličarji 



 
 
 
 

- Delavci vzdrževanja, ki pri svoje delu uporabljajo 
viličar 

 

Pogoji za vključitev v 

program  
(v skladu z razpisom) 

Izkazane potrebe pri delodajalcih ali s.p. pri katerih se izvaja 
transport materiala in skladiščno poslovanje z viličarji za 
strokovno usposobljene delavce – voznike viličarjev. 
Za vključitev v program usposabljanja je pogoj status 
zaposlenega ali s.p. 

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Je razvijanje in krepitev poklicne kompetence upravljanja in 

transporta tovora z viličarjem. Z usposabljanjem želimo 

usposobiti udeležence, da znajo varno, ustrezno in učinkovito 

opravljati delo z viličarji. 

Obseg programa (skupno št. Ur) 52 ur 

Oblika dela Kontaktne 

ure 

On line delo 
(max 50 % 

celotnega 

programa) 

Izdelek ali 

storitev 

Drugo 
(navedite) 

Teoretični del (št. ur) 32    

Praktični del (št. ur) 20   Praktična 

vožnja 

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

   Lista 

prisotnosti 

Pogoji za končanje 

programa 

Po uspešno opravljenih strokovno teoretičnih izpitih in 

izvedenih vajah praktičnega dela z viličarjem, kandidati 

opravljajo praktično vožnjo z zagovorom s področja 

vzdržavanja viličarja. 

80% prisotnost na usposabljanju. 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa  

Kompetence, pridobljene s 

programom 

Udeleženec zna: 

- Upravljati plinske, motorne ali električne viličarje 

- Opravljati premike blaga z uporabo viličarja 

- Prepozna težo in vsebino tovora pred transportom 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

Pridobljene spretnosti z usposabljanjem: 

- Izvajanje manipulacij z viličarjem 

- Opredelitev načela in vsebine uporabe viličarja v 

posameznih situacijah 

- Izvajanje ukrepov varnega dela 

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

Udeleženci z usposabljanjem pridobijo: 

- Kritično in analitično mišljenje 

- Timsko delo 

- Načrtovanje in organizacija 

- Delo pod pritiskom 

- Prilagajanje in fleksibilnost 



 
 
 
 

Organizacija izobraževanja 
(navedba vsebinskih sklopov –

modulov, časovni obseg) 

Teoretični del usposabljanja se izvaja v klasičnih učilnicah - 8 

terminov po 4 šolske ure. 

Praktično usposabljanje izvajamo v podjetju – 5 terminov po 4 

šolske ure. 

Praktična vožnja in zagovor s področja vzdrževanja v podjetju  

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 
(stopnja in smer izobrazbe) 

VI/1 – var.inž. 

VII/1 -  dipl.inž.stroj. 

VII/2 -  univ.dipl.inž.stroj. oz. mag.str. 

 

Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  30.10.2018 DA ** 

Svet zavoda potrdil 23.11.2018 DA ** 

Popravek  

Svet zavoda potrdil 

9.12.2020 DA ** 

 


