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Program splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (SNIO) 
 
 
IME PROGRAMA 
 

TEHNIŠKA DOKUMENTACIJA IN MERITVE V TEHNIKI 
 
 
CILJI PROGRAMA 
 
Cilj programa je krepitev matematične in tehnišne kompetence ter samospoznavanje, 
samozaupanje in vedenje, ki nam bo lastno, naravno, spontano  ter nam bo omogočalo odzvati se 
na kakršen koli nastali položaj v interakciji s samim sabo in konstruktivnim sodelovanjem v 
poklicnem  življenju. Cilj programa je doseči več osebne svobode za bolj samostojno in 
kakovostno življenje s komunikacijo, ki združuje, razvija napredek človeka pri vključevanju v 
socialne medosebne odnose ter razvija odgovornosti za svoja ravnanja. 
 
CILJNA SKUPINA UDELEŽENCEV 
 
Ciljna skupina so zaposleni na področju tehnike in proizvodnje, ki so nižje izobraženi (manj kot 
štiriletna oz. štiriletna srednja šola)  in manj usposobljenji s poudarkom na starejših od 45 let. 
 
VSEBINE PROGRAMA 
 
UVODNO SREČANJE: Predstavitev programa, predstavitev mentorja in organizatorja 
izobraževanja.   
 
TEHNIŠKA DOKUMENTACIJA 
- risalno orodje in pribor, 
- vrste risb, 
- formati in opisovanje risb, 
- merila in razmerja na risbah, 
- geometrijske konstrukcije, 
- projekcije,  
- kotiranje, 
- znaki in navedbe za stanje površin, 
- tolerance in ujemi, 
- risanje strojnih delov, 
- risanje zvarnih spojev 
 
MERITVE V TEHNIKI 
- osnovni pojmi v merjenju, 
- merske enote, 
- natančnost merjenja in merilni pogreški, 
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- merilne metode in merilni sistemi, 
- merilne naprave, 
- ravnanje in vzdrževanje merilnih naprav, 
- merjenje dolžin in kotov, 
- osnovna merilna in kontrolna orodja, 
- računaje površin, obsegov in volumnov 
 
IZDELAVA IZDELKA PO NAČRTU 
- spoznavanje orodja, strojev in naprav, 
- varnost in zdravje pri delu (ukrepi za varno delo), 
- izbiranje ustreznega materiala, 
- prenašanje mer iz načrta na surovec, 
- uporaba različnih postopkov obdelave, 
- uporaba različnih postopkov spajanja, 
- kontroliranje med in po izdelavi, 
- površinska zaščita, 
- vzdrževanje orodja, strojev in naprav  
 
 
KOMPETENCE, KI JIH UDELEŽENCI PRIDOBIJO S PROGRAMOM 
 
Udeleženci bodo s programom pridobili matematične kompetence ter osnovne kompetence v 
znanosti in tehnologiji, ki bodo posamezniku omogočile temeljna matematična načela in 
postopke v vsakodnevnih okoliščinah in sposobnost rokovanja z orodji in stroji. To znanje 
posamezniku omogoča boljše razumevanje, prednosti  in omejitve zaradi človeške dejavnosti. 
Posameznik bo sposoben in pripravljen uporabiti matematični način mišljenja, kar vključuje 
logično in prostorsko razmišljanje, predstavljanje različnih formul, modelov in konstrukcij. 
Pridobili bodo pozitiven odnos, ki temelji na spoštovanju resnice in pripravljenosti za iskanje 
razlogov ter za ocenjevanje njihove veljavnosti.    
 
 
POGOJI ZA ZAKLJUČEK PROGRAMA 
 
Program je uspešno dokončan, če je udeleženec prisoten najmanj 80 odstotkov ur programa. 
Prav tako je pomembno, da  udeleženci aktivno sodelujejo, se vključujejo v izvajanje skupinskih 
aktivnosti ter sodelujejo po navodilih izvajalcev programa. 
 
Po uspešno zaključenem izobraževanju prejmejo udeleženci potrdilo o usposabljanju s popisom 
pridobljenih kompetenc. 
  
Povzeto po opisu programa: »Priloga 1A k elaboratu« za javni razpis »Pridobivanje temeljnih in 
poklicnih kompetenc«. 
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