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1 Uvod
Poklicni standard za vzdrževalce električnih vozil in polnilnih postaj definira znanja, poklicne
veščine in kompetence s področja diagnosticiranja, vzdrževanja in popravila glavnih
komponent EV in polnilnih postaj.
Za določitev poklicnega profila je potrebno definirati učne rezultate usposabljanja. Učni
rezultati so opredeljeni s kompetencami, ki zajemajo znanja, spretnosti in veščine.
Ob koncu usposabljanja naj bi udeleženci osvojili vse potrebne kompetence, ki so v dokumentu
navedene.
Hibridna električna vozila (HEV) niso zajeta v tem poklicnem profilu.
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2 Glavne opredelitve
2.1 Pridobljen naziv:
Vzdrževalec električnih vozil in polnilnih postaj.

2.2 Tehnično področje:
Tehnično področje zajema diagnosticiranje, vzdrževanje in popravilo glavnih komponent za
električna vozila (EV) in polnilne postaje (PP).

2.3 Glavni cilji:
Poklicni profil je namenjen zagotavljanju kompetenčnosti za diagnosticiranje, vzdrževanje,
servisiranje in popravilo električnih vozil ter polnilnih postaj za električna vozila.
Zajema tudi znanja za vgradnjo dodatnih elektronskih, mehanskih ali hidravličnih komponent v
električno vozilo v skladu z navodili proizvajalcev, pri čemer so zagotovljeni določeni časovni
okvirji, kakovost, varnost in ustrezno varovanje okolja.
Poklicni profil temelji na 4. stopnji poklicnega izobraževanja. Zagotavlja usmeritev splošnih in
specifičnih kompetenc v dveh smereh Evropskega kvalifikacijskega okvirja (EQF):



spodbujanje mobilnosti med različnimi državami,
omogočiti vseživljenjsko učenje.

Glavne cilje predvidenega usposabljanja lahko povzamemo:




pridobitev tehničnih in upravljalskih znanj, povezanih z glavnimi smernicami
izobraževanja,
večja konkurenčnost na trgu dela zaradi strokovne usposobljenosti,
doseganje transverzalnih znanj, ki omogočajo integracijo v različne delovne skupine s
sposobnostjo poznavanja in spoštovanja različnih vlog znotraj delovne skupine.

Na osnovi Evropskega kvalifikacijskega okvirja je predviden poklicni standard definiran s cilji, ki
jih bodo udeleženci dosegli pri usposabljanju. Učni rezultati predvidevajo, da bo imel
posameznik predvidena znanja, ki jih bo razumel in bo znal storitev tudi opraviti.
Poklicni profil zajema kognitivna, psihomotorična in funkcionalna področja izobraževanja in
usposabljanja.
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3 Vstopni pogoji za udeležence
Usposabljanja se lahko udeležijo kandidati, ki so zaključili srednje poklicno izobraževanje
tehničnih smeri ali so pridobili ustrezna znanja.
Poklicni profil ponuja dve možnosti:
1. šola lahko ponudi module za usposabljanje vzdrževalcev EV in polnilnih postaj v programu
avtoserviserja ali mehatronika operaterja v okviru odprtega kurikula in na tak način razširi
profile teh usmeritev.
2. ponuja se možnost priprave preverjanja znanj za priznavanje neformalno pridobljenega
znanja, v primeru kadar kandidat nima ustrezne formalne izobrazbe, ima pa določene
izkušnje na tem področju.
Predlog partnerjev projekta ELEVTRA je, da se obe možnosti proučita na nacionalnem nivoju.
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4 Delovna področja za imetnike certifikata
Po uspešno zaključenem usposabljanju se bodo lahko imetniki certifikata zaposlili na področju
diagnosticiranja, vzdrževanja in popravil glavnih komponent električnih vozil in polnilnih postaj.
S pridobljenimi kompetencami bodo tako pokrita naslednja področja:






diagnosticiranje, vzdrževanje in popravila električnih vozil,
tehnični pregledi električnih vozil in polnilnih postaj,
delo v proizvodnji električnih vozil in polnilnih postaj,
servisiranje električnih vozil in polnilnih postaj,
upravljanje z nadzornimi in polnilnimi postajami.
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5 Osnovna znanja
Po eni izmed definicij EQF je znanje produkt pridobivanja informacij med učenjem. Znanje je
skupek dejstev, načel, teorij in praks, ki so povezane s področjem dela ali študija. V kontekstu
EQF je znanje opisano kot teoretično in/ali praktično znanje.
Na stopnji srednjega poklicnega izobraževanja zajema usposabljanje teoretični in praktični del
pri usvajanju znanj diagnosticiranja, vzdrževanja in popravil električnih vozil in polnilnih postaj.
Znanja so definirana z naslednjimi kompetencami:
 poznavanje in razumevanje glavnih električnih, mehanskih, elektro‐mehanskih in
elektronskih komponent, vključno s poznavanjem električnih motorjev, elektro‐
mehanskih parametrov in veličin,
 poznavanje strukture EV in nekaterih postopkov, kot je menjava motorja z notranjim
zgorevanjem z električnim motorjem, optimiranje menjalnika za električni motor,
priključevanje motorja, motorji v kolesu,
 opisati komponente pogonskega sistema (električni motorji, električni pogoni,
menjalniki, vzmetenje in krmiljenje),
 opisati sisteme za shranjevanje energije (baterije, gorivne celice, super kondenzatorji,
vztrajnike in polnilne vmesnike),
 opisati senzorje, kontrolno in nadzorno elektronko enoto ter pomožne elektronske
sisteme,
 poznavanje varnostnih standardov in predpisov za uporabo,
 obvladovanje varnostnih protokolov pri uporabi posebnih orodij, opreme in elektro‐
mehanskih meritev; osebna zaščita pri visokonapetostnih pogojih, hitro vrtečih se delih
in nevarnih snoveh,
 obvladovanje varnostnih protokolov pri delu z električnimi spoji, priklopu
razelektritvenega kabla in zaščito pred električnim udarom,
 poznavanje specifičnih preventivnih protokolov,
 poznati in opisati osnovne postopke polnjenja električnih avtomobilov in infrastrukture
električnega polnjenja (EV polnilni sistemi, EV sistemi za oskrbo z električno energijo,
osebna zaščita pri EV oskrbi z električno energijo),
 opisati posamezne komponente, njihovo delovanje in osnovne funkcije polnilnih
postaj,
 opisati stopnje polnjenja polnilnih postaj in prepoznati njihove električne in časovne
parametre,
 opisati različne sisteme brezžičnega polnjenja,
 razume osnove podjetništva,
 razume in definira osnove upravljanja podjetij vključno s poslovnim načrtom ter
poznavanjem vlog in odnosov v podjetju,
 pozna predpise in norme ter strukturo trga dela
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6 Formativni cilji
Formativni cilji opredeljujejo sposobnost uporabe znanja in uporaba znanja za izvedbo nalog in
reševanje problemov. V okviru Evropskega kvalifikacijskega okvirja (EQF) so formativni cilji
opisani kot kognitivni (vključujejo uporabo logičnega, intuitivnega in ustvarjalnega mišljenja) in
praktični (zajemajo ročne spretnosti in uporabo metod, materialov, orodij in instrumentov).
V strokovnem poklicnem izobraževanju so formativni cilji opredeljeni kot kognitivne in
praktične spretnosti, ki jih potrebujemo za rešitev specifičnega problema. V našem primeru gre
za tehnično področje diagnosticiranja, vzdrževanja in popravil električnih vozil in polnilnih
postaj.

6.1 Splošni formativni cilji
SFC‐1.
SFC‐2.
SFC‐3.
SFC‐4.

Upravljanje podatkov: iskanje, analiza in sinteza posebnih tehničnih informacij.
Poznavanje in uporaba tehničnih informacij, podatkov in postopkov.
Načrtovanje in organizacija dela.
Pridobivanje veščin, potrebnih za timsko delo, prepoznavanje različnih vlog v skupini
in organiziranje skupin na različne načine.
SFC‐5. Skrb za kakovost in motiviranje za dosežke.
SFC‐6. Pridobivanje veščin za samostojno odločanje in vodenje.
SFC‐7. Skrb za samostojno učenje in vseživljenjsko učenje.
SFC‐8. Pridobivanje komunikacijskih spretnosti.
SFC‐9. Sposobnost kritičnega razmišljanja, sprejemanja odgovornih odločitev v družbenih in
etičnih okvirjih.
SFC‐10. Poznavanje informacijske in komunikacijske tehnologije.

6.2 Posebni formativni cilji
PFC‐1.
PFC‐2.
PFC‐3.
PFC‐4.

PFC‐5.
PFC‐6.
PFC‐7.
PFC‐8.
PFC‐9.

Uporaba splošnih in posebnih orodij, instrumentov ter merilne in kontrolne opreme
za diagnostiko in kontrolo električnih vozil in/ali polnilnih postaj.
Izbira ustreznih strojev in orodij ter pravilnih postopkov, ki so potrebni za izvedbo
vzdrževalnih del na električnih vozilih in polnilnih postajah.
Analizirati in kritično sprejemati postopke dela na podlagi informacij, ki jih dobimo s
pomočjo senzorjev in merilnih naprav.
Demontaža, montaža in menjava različnih komponent mehanskih sistemov,
električnih strojev, električnih vezij, elektronskih vezij in naprav za shranjevanje
energije.
Vzdrževanje (popravilo in/ali menjava) različnih podsistemov in komponent EV
(menjalnik, vzmetenje, krmiljenje, luči, zavore, pomožni sistemi).
Vzdrževanje (popravilo in/ali menjava) različnih podsistemov in komponent polnilnih
postaj (razni priključki, hlajenje, električna napeljava, zaščita, komunikacija).
Diagnosticiranje napak v posameznih sistemih, podsistemih in komponentah EV.
Diagnosticiranje napak v posameznih sistemih, podsistemih in komponentah PP.
Popravila različnih sistemov, podsistemov in komponent EV na osnovi tehničnih
navodil proizvajalcev.
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PFC‐10. Popravila različnih sistemov, podsistemov in komponent PP na osnovi tehničnih
navodil proizvajalcev.
PFC‐11. Redno vzdrževanje in menjava potrošnega materiala.
PFC‐12. Opraviti garancijska popravila in zagotoviti pregled po zajamčenem garancijskem
roku.
PFC‐13. Izdelati potrebne kalkulacije, sheme in poročila za diagnostiko, vzdrževanje,
nastavitve in popravila.
PFC‐14. Poznati ustrezno dokumentacijo, tehnologije in postopke vzdrževanja za določeno
znamko vozila in različne tipe polnilnih postaj.
PFC‐15. Oceniti tveganje pri uporabi elektro‐mehanskih sistemov, razumeti pomen uporabe
varnostnih elementov, zaščite in označevanja.
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7 Kompetence
Po definiciji Evropskega kvalifikacijskega okvirja (EQF), "kompetenca" pomeni zmožnost za
uporabo znanja, spretnosti in osebnih, socialnih in/ali metodoloških veščin teoretičnega ali
praktičnega dela v strokovnem in osebnem razvoju. Kompetenca je opisana v smislu
odgovornosti in samostojnosti.
Predvidene kompetence zajemajo precej znanja, ki jih v srednjem poklicnem izobraževanju
ponuja program avtoserviser.
Kompetence zajemajo znanja povezana z motorji z notranjim izgorevanjem, mehanskim
prenosom sil, vzmetenjem, diagnosticiranjem klasičnih vozil, standardnimi meritvami vozila,
postopki popravil standardnih vozil, varnostnimi sistemi, skrbjo za varovanje okolja, itd.
Nekatere kompetence so že razvite v ustreznih programih srednjega poklicnega izobraževanja,
nekatere kompetence pa bo potrebno razviti vzporedno z razvojem projekta ELEVTRA.
Po definiciji Evropskega kvalifikacijskega okvirja so kompetence opisane kot:



samostojno delovanje v okviru smernic na področju dela ali študija, ki so običajno
predvidljive, vendar so lahko predmet sprememb,
nadzor rutinskega dela drugih in prevzem delne odgovornosti za vrednotenje in
izboljšanje teoretičnih ali praktičnih dejavnosti.

7.1 Splošne kompetence
7.1.1
SK‐1.
SK‐2.
SK‐3.
SK‐4.
SK‐5.
SK‐6.
SK‐7.
SK‐8.

Osnovne kompetence
Samostojno delovanje v okviru smernic na področju dela ali študija, ki so običajno
predvidljive, vendar so lahko predmet sprememb.
nadzor rutinskega dela drugih in prevzem delne odgovornosti za vrednotenje in
izboljšanje teoretičnih ali praktičnih dejavnosti.
Poznavanje različnih metod učenja, uporabe virov informacij, funkcionalna pismenost.
Uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij, uporaba ustreznih virov
informacij, učinkovita obravnava informacij.
Razumevanje nalog in prepoznavanje problemov, izvajanje sprejemljivih rešitev, biti
sposoben delati samostojno in v skupini.
Obvladati ustno in pisno komunikacijo v enem tujem jeziku na osnovni ravni.
Uporaba osnov matematike in temeljnih načel fizike in kemije v vsakdanjih situacijah.
Obvladati finančno pismenost ‐ priprava ustreznih finančnih dokumentov.

7.2 Upravljanje
SK‐9.

Razumeti gibanje tržnih mehanizmov, poznati razmerje delodajalec‐zaposleni,
sprejemati odgovorne karierne odločitve, razumeti pomen vseživljenjskega učenja.
SK‐10. Prilagoditi se na različna delovna mesta in delovne razmere, ki izhajajo iz novih
tehnoloških in organizacijskih sprememb v proizvodnih procesih.
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SK‐11. Poznati svoje pravice in izpolnjevanje dolžnosti na delovnem mestu v skladu z veljavno
zakonodajo.
SK‐12. Skrbeti za svojo kariero, spremljati možnosti zaposlovanja, samozaposlovanja in
učenja.
SK‐13. Delovati v skupini, sprejemati konsenz in se obnašati odgovorno in tolerančno.
SK‐14. Podpirati vrednote na lokalni, državni in Evropski ravni, prepoznati svetovne življenjske
nazore.
7.2.1 Varnost in predpisi
SK‐15. Izvajati ukrepe za varovanje zdravja, varstva pri delu ter požarne preventive in
varnosti, v skladu z obstoječimi standardi in predpisi.
SK‐16. Izvajanje predpisov in odredb na tem področju.
SK‐17. Izvajanje zakonov s področja varovanja okolja na ustrezen način in v skladu s
strategijami za trajnostni razvoj.
7.2.2 Dodatne (generične) kompetence
SK‐18. Primerjanje rezultatov izvedenih postopkov z uveljavljenimi standardi kakovosti.

7.3 Kompetence
7.3.1
TK‐1.

Tehnične kompetence
Ustrezna izbira in uporaba primerne tehnologije in servisne dokumentacije ter navodil
za uporabo za določene znamke EV ali PP.
TK‐2. Izbira ustrezne metode merjenja, merilnih naprav in diagnostične opreme ter sredstev
za določanje tehničnega stanja EV in PP.
TK‐3. Izbira ustreznih metod merjenja, diagnostike, kontrole in testiranja funkcionalnosti
posameznih komponent EV in opreme za pravilno polnjenje električnih vozil in
vzdrževanja polnilnih postaj.
TK‐4. Izvedba meritev za oceno kakovosti opravljenega dela in jih primerjati s parametri
proizvajalci EV in PP.
TK‐5. Analizirati pridobljene podatke s specifikacijami, ki jih določa proizvajalec in izbrati
ustrezen postopek vzdrževanja in popravil.
TK‐6. Interpretirati dobljene izmerjene podatke in izbrati najprimernejši postopek popravila.
TK‐7. Analizirati delovanje elektronskih kontrolnih enot, prenesti, arhivirati ali izbrisati
podatke za diagnosticiranje, vzdrževanje ali popravilo.
TK‐8. Upoštevati ustrezne zakonitosti električnih in elektronskih vezij za izračun in
opredelitev popravila.
TK‐9. Izvajanje meritev in ugotavljanje tehničnega stanja EV in PP.
TK‐10. Določiti obseg popravila EV, obvladati izbiro načina diagnosticiranja in postopek izdaje
vozila.
TK‐11. Določiti obseg popravila PP in obvladati izbiro načina diagnosticiranja.
TK‐12. Ugotovite napake na vozilih in posameznih komponent z uporabo standardnih
merilnikov, merilnih instrumentov in diagnostičnih naprav.
10
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TK‐13. Ugotovite napake na polni postaji in posameznih komponent z uporabo standardnih
merilnikov, merilnih instrumentov in diagnostičnih naprav.
TK‐14. Izdelati načrte in potrebne izračune vzdrževalnih del.
TK‐15. Izvedba montaže, namestitve, popravila in prilagoditve EV.
TK‐16. Izvedba montaže, namestitve, popravila in prilagoditve PP.
TK‐17. Ustrezna izbira električnih, elektronskih in mehanskih delov, osnovnih in posebnih
orodij za montažo, ročno‐električnih orodij, strojev in opreme.
TK‐18. Montaža in demontaža zglobov, delov za prenos sil, mehanizmov in naprav, kontrola
sestavljenih delov.
TK‐19. Izvajanje rednih popravil EV, zamenjava, popravilo in prilagoditev posameznih
elementov, nastavitev zahtevanih parametrov, izvedba voznega preizkusa
popravljenega vozila.
TK‐20. Izvajanje rednih popravil PP, zamenjava, popravilo in prilagoditev posameznih
elementov, nastavitev zahtevanih parametrov, izvedba operativnega preizkusa
popravljene polnilne postaje.
TK‐21. Izdelava delovne dokumentacije sprejetega vozila in predaja vozila.
TK‐22. Uporaba osebne zaščitne opreme pri delu, skladno z upoštevanjem predpisov in
standardov.
7.3.2 Upravljanje dela
TK‐23. Prepoznavanje poslovnih priložnosti, analiza stanja na trgu za zagon malih servisnih
podjetij.
TK‐24. Poznati in analizirati postopke dela za preprečevanje poklicnih in okoljskih tveganj, ki
jih je treba sprejeti v določenih primerih, v skladu s standardnimi pravili.
TK‐25. Prepoznati svoje pravice in dolžnosti kot aktivni član družbe.
TK‐26. Spoznati in oceniti nepredvidljive dogodke in ugotoviti ter odpraviti vzroke, ki jih
povzročajo.
TK‐27. Izvajati postopke za preprečevanje poklicnih tveganj in varstvo okolja, v skladu z
določbami zakona.
TK‐28. Izvesti optimalno ureditev delovnega okolja, ob upoštevanju predpisov in standardov.
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Dokument so pripravili:

Univerza v Oviedu
(Španija)

V sodelovanju z:

Ustanovitelj projekta:
Fundación Metal Asturias
(Španija)

Univerza v Bochumu
(Nemčija)

Združena srednja šola za avtomobilizem – ISSA
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