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Poročilo za evalvacijo vsebine in aktivnosti programa
usposabljanja
Kot je bilo zapisano že v prvotni vlogi, ta DP8 zaključuje PDCA cikel projekta faze “ACT”.
Vsebuje analizo študij primerov, ki temeljijo na rezultatih testne faze (e‐tečaj in praktične vaje),
da bi s tem ugotovili, če didaktično gradivo izpolnjuje pogoje za kvalifikacijo pri vzdrževanju in
servisiranju električnih vozil (EV) in polnilnih postaj (PP). Posledično, ta dokument vsebuje tudi
refleksijo rezultatov izvajanja e‐tečaja in praktičnih vaj (torej refleksijo na podlagi praktičnih
izkušenj).
Analizirana je bila uspešnost strokovnega profila, s stališča pristopnega profila in didaktičnih
gradiv (vsebine e‐tečajev in praktičnih vaj). Na podlagi te analize so bila opredeljena
potencialna področja, ki jih je v prihodnjih različicah razvitega gradiva moč izboljšati, predlagan
je bil tudi niz konkretnih izboljšav.

Analize študij primerov.
Cilj metodologije študij primerov je, da iz skupka določenih situacij (primerov) potegne splošne
zaključke in pri tem upošteva kontekst znotraj katerega se te situacije odvijajo. Ta
metodologija, ki je definirana kot zbirka kvalitativnih in kvantitativnih orodij, metod in
postopkov, je ena od pogostih načinov analize za vrednotenje programov usposabljanja.
Če želimo, da je študija učinkovita, je najprej potrebno jasno opredeliti primere, ki bodo
vključeni v študijo, ter navesti pričakovane zaključke študije in kontekstualizacijo za validacijo
teh zaključkov.

Opredelitev študij primerov
V okviru projekta Elevtra bodo v študijo vključeni primeri vseh izvedenih tečajev vključno z
razvitimi programi usposabljanja (e‐tečaji in praktične vaje) na vsakem od PIU centrov članic
partnerstva. Primeri bodo poimenovani po državi članici, npr Primer Španija, Primer Nemčija,
Primer Republika Češka, Primer Slovenija.
Pridobljenimi zaključki bodo služili kot izhodišče za izboljšave in spremembe opredeljenega
strokovnega profila in programov usposabljanja, pri čemer je potrebno kot kontekstualizacijo
upoštevati zahteve trga električnih vozil, ki so povezane s trenutnimi situacijami na tem trgu in
pa tudi predviden razvoj trga v srednjeročnem obdobju.
Za izvedbo tega poročila, je potrebno upoštevati štiri različne vire informacij:






Poročilo o razvoju in povratne informacije o e‐tečaju izvedenem s pomočjo e‐
platforme (poročilo iz DP6, ‘’Poročilo o oceni didaktičnih gradiv’’)
Poročilo o poteku ur praktičnih vaj (poročilo iz DP7, ‘’Poročilo o potrditvi didaktičnih
gradiv’’)
Informacije zbrane na PIU centrih partnerstva, pri čemer se upoštevajo izkušnje
podane s strani inštruktorjev.
Poročila prejeta od zunanjih ocenjevalcev o zasnovi, izvedbi in razvoju e‐tečaja in
praktičnih vaj.
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Omeniti je potrebno, da so se pri ocenjevanju uspešnosti pripravnikov upoštevale tudi njihove
predhodne izkušnje (življenjepis in pretekle izkušnje so informacije na pristopnem profilu), s
čimer se utemelji modularna zasnova programov usposabljanja. Na ta način ima končni
program veliko bolj splošen obseg.

Nekaj informacij o primerih
Od 89 sodelujočih v spletni anketi o e‐tečaju, je bila večina moških, bilo jih je kar 76%, žensk pa
le 14% (približno 10% udeležencev na to vprašanje ni odgovorilo).
Pri vseh obravnavanih primerih je starostna porazdelitev udeležencev precej enakovredna;
Republika Češka in Slovenija sta imeli največji delež mlajših udeležencev; v razponu med 18 in
21 let je imela Republika Češka 60%, Slovenija pa 90% udeležencev, kar se sklada tudi s
starostno porazdelitvijo njunih drugih programov. Nemčija je imela največ udeležencev v
starostni skupini med 22 in 25 letom (68%), Španija pa je imela veliko starejših udeležencev, iz
česar je razvidno, da je tečaj zajemal širok starostni razpon. Spol in starost udeležencev sta
povzeta na Sliki 1.
Zaradi starostnih razlik udeležencev, se pojavljajo tudi razlike pri količini delovnih izkušenj.
Udeleženci s šolskih centrov (Slovenija in Republika Češka) so imeli malo (manj kot 4 leta) ali
nič predhodnih delovnih izkušenj. Univerzitetni študentje (Nemčija) so v poprečju imeli malo
več delovnih izkušenj, vendar je večina udeležencev vseeno imela manj kot 4 leta delovnih
izkušenj. Poseben primer je Španija, kjer je na PIU centru kar 34% ljudi z več kot 10 let delovnih
izkušenj, kar odraža visoko stopnjo brezposelnosti v tej državi.

Slika 1. Razporeditev sodelujočih po spolu (levo) in starosti (desno) združena iz vseh štirih primerov.

Predhodna izobrazba udeležencev je prikazana na Sliki 2, večina udeležencev je imela po EOK
(evropsko ogrodje kvalifikacij) tretjo ali višjo stopnjo izobrazbe; Republika Češka in Slovenija, ki
sta imeli najmlajše udeležence, sta imeli najnižjo povprečno stopnjo izobrazbe. Večina
udeležencev usposabljanja je imela izobrazbo iz področja električnih disciplin; 31% je bilo avto
električarjev, 25% je imelo elektrotehnično izobrazbo in 18% izobrazbo iz elektronike ali
mehatronike. 22% udeležencev na vprašanje ni odgovorilo, ali so izbrali ‘’druga izobrazba’’.
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Slika 2. Predhodna izobrazba udeležencev združena iz vseh štirih primerov

Analiza poslovnega stanja na področju EV v EU
Ker je cilj študije, da pridemo do veljavnih sklepov, je za kontekstualizacijo študij primerov
potreben pregled trga električnih vozil in polnilnih postaj. Izvedena bo splošna analiza, ki bo
vključevala število prodanih električnih vozil, razmerje prodanih električnih vozil v primerjavi s
svetovnim trgom vozil, spodbude za nakup električnih vozil in s tem povezano delovno silo ter
vprašanja povezana z infrastrukturo polnilnih postaj. Na ta način bodo obravnavana glavna
vprašanja povezana s trgom električnih vozil v EU in bodo rezultati študije in projekta samega
postavljeni v primeren kontekst.

Splošen pregled trenutne situacije…
Kot je bilo omenjeno v zadnjem predlogu spremembe v okviru projekta, se je partnerstvo pri
implementaciji določenih delov delovnega načrta srečalo z določenimi težavami, še posebej pri
praktičnih vajah (DP6) ali praktični izvedbi. Zaradi svetovne ekonomske krize se industrija
električnih vozil ni razvila kot je bilo sprva predvideno in posledično je zato število prodanih
vozil zelo nizko. To je povzročilo podaljšanje roka za dokončanje projekta dokler se število
električnih vozil in polnilnih postaj, ki so na voljo za testiranje ne poveča.
Podatki iz leta 2013 kažejo na to, da so bila začetna pričakovanja previsoka. Če ni drugače
navedeno, se spodnje informacije nanašajo na izključno električna vozila, npr električna
akumulatorska vozila, ne vključujejo pa hibridnih električnih vozil, ki se polnijo preko
električnega omrežja.
Povzetek stanja na področju električnih akumulatorskih vozil v državah EU, ki sodelujejo v
projektu EV:




V Republiki Češki je ocenjeno število novo registriranih vozil na električni pogon
400, ker je 150 vozil več kot leta 2012.
V Sloveniji se je v letu 2013 prodalo 50.091 novih običajnih vozil, električnih vozil
pa le 100. Februarja 2014 je bilo v Sloveniji vseh registriranih električnih vozil 315
[1].
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V Španiji se je v letu 2013 prodalo 1260 električnih akumulatorskih vozil [2], kar je
samo 0.17% nad svetovnimi tehnologijami novih avtomobilov [3], kljub temu, da je
Španija ena od držav s svetovno proizvodnjo večih električnih akumulatorskih vozil
(do leta 2013 je bilo idealnih 16.000 avtomobilov petih različnih znamk [4][5]). Za
primerjavo, je bilo leta 2013 vseh prodanih električnih vozil (električna
akumulatorska vozila in hibridna električna vozila, ki se polnijo preko električnega
omrežja) 11.000.
V Belgiji je bilo leta 2013 novo prodanih električnih akumulatorskih vozil 658. To
pomeni 0.13% novo prodanih avtomobilov [3][5].
V Nemčiji je bilo leta 2013 vseh novo prodanih avtomobilov 2,952,431, od tega je
bilo 6051 električnih akumulatorskih vozil, kar pomeni 0,2% vseh prodanih vozil
[6].

Statistike s področja električnih vozil ostalih pomembnih držav EU so povzete v tabeli I.
Država

Število električnih akumulatorskih
vozil prodanih v letu 2013 [2]

% od prodanih vozil [3]

Norveška

8007

5,75%

Nizozemska

6536

0,83%

Francija

14281

0,79%

Estonija

138

0,73%

Islandija

57

0,69%

Švedska

820

0,3%

Danska

522

0,28%

Tabela I: Statistika s področja električnih vozil nekaterih držav EU za leto 2013 [2][3]
Kot je prikazano na Sliki 3, se je na področju celotne EU prodaja električnih akumulatorskih
vozil in hibridnih električnih vozil, ki se polnijo preko električnega omrežja od zgodnje
komercializacije teh vozil v letu 2010 podvojila. Leta 2013 je število vseh prodanih vozil v EU
doseglo 50.000 enot, kar pomeni do 0.4% celotnega trga vozil [4][5]. 10% teh vozil je bilo
električnih akumulatorskih vozil, ostala pa so bila hibridna vozila in hibridna električna vozila, ki
se polnijo preko električnega omrežja.
Tudi po svetu se kažejo podobna razmerja rasti, od 45.000 prodanih avtomobilov v letu 2011
do okoli 225.000 v letu 2013, kar je približno 0.2% svetovnega trga vozil [4]. V letu 2013 je na
primer v ZDA bil delež električnih vozil, ki se polnijo preko električnega omrežja (PEV) na
svetovnem trgu vozil približno 0.36%. Na Japonskem je bilo 0,51% prodanih vozil v letu 2013
električnih akumulatorskih vozil [3]. V obdobju od januarja do septembra 2014 je bilo po svetu
prodanih več kot 350.000 električnih vozil [7].
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Slika 3. Svetovna letna prodaja električnih vozil (električna akumulatorska vozila in hibridna električna
vozila, ki se polnijo preko električnega omrežja) v zadnjih štirih letih. Vir: International Council for Clean
Transportation, citirano v “Vehículo Eléctrico (Vehículo Alternativo) Mercado e industria”, ANFAC. Mario
Armero, Agosto 2014. [4]

…in kritičen pregled napovedi leta 2009.
Po napovedih iz leta 2008 naj bi se trg električnih akumulatorskih vozil in hibridnih električnih
vozil/električnih vozil, ki se polnijo preko električnega omrežja razvijal dosti hitreje.
Pričakovano število električnih akumulatorskih vozil na področju EU za leto 2013 je bilo okoli
pol milijona, do leta 2020 pa naj bi to število naraslo do 1.5 milijona [8]‐[13].
Uradna napoved za Španijo je na primer predvidevala, da bi do leta 2014 skupno število vseh
prodanih električnih vozil in hibridnih električnih vozil doseglo 1.000.000 [14]. To neskladje
med napovedjo in dejanskim stanjem, je povezano s svetovno ekonomsko krizo in njenim
vplivom na trg električnih vozil.

Trenutni trendi in napoved
Vseeno pa razvoj trga električnih vozil kaže na vedno večjo in trajno rast letne prodaje. Poleg
tega je (kot je razvidno iz Slike 4) v Evropi rast prodaje električnih vozil, ki se polnijo preko
električnega omrežja (PEV) v začetnih fazah več kot 15‐krat hitrejša kot hibridna tehnologija
[4].
Iz situacije v Nemčiji je na primer razvidno, da je bilo januarja 2014 tam registriranih 12,156
električnih vozil in 85,575 hibridnih vozil, število javnih polnilnih postaj je bilo 4,500. Število
registriranih električnih vozil v Nemčiji je naraščalo iz 1.452 v letu 2008, na 1.588 v letu 2009,
2.307 v letu 2010, 4.541 v letu 2011, 7.114 v letu 2012 in 12.156 v letu 2013. Iz teh
kumulativnih podatkov lahko razberemo stopnjo rasti prodaje električnih vozil iz katere je
razvidno, da je bilo leta 2009 prodanih 162 novih električnih vozil, leta 2010 541, leta 2011
2154, leta 2012 2956 in leta 2013 6051 [6].
Napovedi EU trga električnih vozil kažejo na 100.000 prodanih vozil v letu 2015 in 500.000 v
letu 2020 [4][16]. Drugod po svetu so napovedi prodaje električnih vozil, ki se polnijo preko
električnega omrežja za leto 2020 okoli 1.200.000 prodanih vozil v ZDA, 1.600.000 na Kitajskem
in 600.000 na Japonskem [15]. Tako bi naj bila po podatkih Mednarodne agencije za energijo
leta 2020 zaloga električnih vozil po svetu okoli 20.000.000, s prodajo 6.000.000 vozil na leto
[15].
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Slika 4. Število mesečno kumulativno prodanih hibridnih električnih vozil v primerjavi z električnimi
vozili, ki se polnijo preko električnega omrežja (električna akumulatorska vozila in hibridna električna
vozila, ki se polnijo preko električnega omrežja) od trenutka, ko so se ta vozila prvič pojavila na trgu (v
primeru električnih akumulatorskih vozil in hibridnih električnih vozil, ki se polnijo preko električnega
omrežja je bilo to januarja 2011, v primeru hibridnih električnih vozil pa septembra 2000). Vir: “Vehículo
Eléctrico (Vehículo Alternativo) Mercado e industria”, ANFAC. Mario Armero, Agosto 2014 [4]

Vloga vlad: predpisi, spodbude in subvencije
Na ravni EU se uporaba električnih vozil spodbuja znotraj skupnega okvira zakonodaj kot so
Direktiva o obnovljivih virih [17], Direktiva o kakovosti goriv [18], Direktiva o čistosti goriv [19].
Vendar pa so prepisi za uporabo teh direktiv odvisni od držav članic. Večina držav EU na
različne načine (oprostitev ali znižanje davka, neposredne subvencije za nakup, itd) spodbuja
nakup električnih vozil, ki se polnijo preko električnega omrežja [20]. Zlasti:




Avstrija: oprostitev plačila davka na porabo goriva in mesečnega davka na motorna
vozila
Belgija: oprostitev plačila davka ob registraciji vozila, najnižja stopnja taks za uporabo
cest in druge davčne oprostitve



Republika Češka: oprostitev plačevanja taks za uporabo cest (samo za poslovna vozila)



Nemčija: oprostitev plačevanja taks za uporabo cest za obdobje desetih let



Danska: oprostitev davka ob registraciji vozila



Finska: minimalen davek ob registraciji vozila



Francija: 6.300€ premije ob nakupu in oprostitev plačila davka za službena vozila




Grčija: oprostitev plačila davka ob registraciji vozila in taks za uporabo cest ter
oprostitev plačila davka ob nakupu luksuznega blaga
Madžarska: oprostitev plačila davka ob registraciji vozila in taks za uporabo cest
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Irska: oprostitev plačila davka ob registraciji vozila



Italija: oprostitev plačevanja taks za uporabo cest za obdobje petih let



Luksemburg: 5.000€ premije ob nakupu



Latvija: oprostitev plačila davka ob registraciji vozila



Nizozemska: oprostitev plačila davka ob registraciji vozila



Portugalska: oprostitev plačila davka ob registraciji vozila in taks za uporabo cest



Romunija: oprostitev plačila davka ob registraciji vozila





Švedska: oprostitev plačevanja taks za uporabo cest za obdobje petih let, zmanjšan
davek za službena vozila in premija ob nakupu (do 40.000 SEK)
Španija: do 6.500€ premije ob nakupu (Plan MOVELE2014 [27][28])
UK: oprostitev plačevanja taks za uporabo cest, plačila davka za službena vozila in
premija ob nakupu (5.000£‐8.000£)

Kot je razvidno obstajajo pri spodbudah za nakup med državami članicami EU zelo velike
razlike.
Po drugi strani pa je spodbujanju trajnostnega prometa v EU namenjeno veliko število virov in
sredstev. Trenutno se na ravni EU financira do 18 raziskovalnih programov, ki so odvisni od
devetih različnih generalnih direktorjev, zato se pojavlja problem usklajevanja [21]. Tako mora
Komisija EU prevzeti vlogo koordinacije vseh programov, dejavnosti, subvencij in spodbud
znotraj EU.
Norveška, ki ni država članica EU je ena vodilnih držav na področju subvencioniranja nakupa
EV. To je posledica spodbud za nakup tovrstnih vozil, ki vključujejo oprostitev plačila davka in
cestnin, brezplačno uporabo pasov za avtobuse, brezplačne parkirne prostore in vožnje z
trajektom ter brezplačno polnjenje na javnih polnilnih postajah [22].
Če za primerjavo pogledamo ZDA, ugotovimo, da je tam situacija v veliki meri odvisna od
posameznih držav. V povprečju gre za mešanico politik kot so oprostitve davka, brezplačno
parkiranje, brezplačno polnjenje na javnih polnilnih postajah, subvencije ob nakupu/inštalaciji
polnilnih postaj, itd. Prihranek tako znese približno 1.000 USD na posamezno vozilo [23]. Med
pomembnejšimi državami ZDA, ki na različne načine spodbujajo nakup električnih vozil so:




Kolorado: 5.500 USD premije ob nakupu, oprostitev preizkusa emisij, brezplačni javni
polnilci
Georgia: 5.000 USD premije ob nakupu, subvencije za skupno uporabo avtomobilov,
brezplačni javni polnilci
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Kalifornija: 2.500 USD premije ob nakupu, visoke subvencije za skupno uporabo
avtomobilov, brezplačni javni polnilci, subvencije za polnjenje doma, oprostitve davkov
Louisiana: 2.500 USD premije ob nakupu, subvencije za polnjenje doma
Illinois: 2.500 USD premije ob nakupu, brezplačni javni polnilci, zmanjšanje davka ob
registraciji
Havaji: visoke subvencije za skupno uporabo avtomobilov, brezplačno parkiranje
Pensilvanija: 2.000 USD premije ob nakupu, oprostitev preizkusa emisij, brezplačni
javni polnilci

Poslovni model za električna akumulatorska vozila
Ker je na trgu malo število električnih vozil, ni na voljo skoraj nič specifičnih podatkov s
pomočjo katerih bi bilo moč oceniti stroške z njimi povezanih storitev, da pa se oceniti stroške
teh storitev v primerjavi s konvencionalnim trgom. Glavne storitve povezane z
elektromobilnostjo, ki se lahko upoštevajo so:









Vzdrževanje in popravila: komponente električnih akumulatorskih vozil v primerjavi s
konvencionalnimi motorji na notranje izgorevanje potrebujejo manj vzdrževanja. Poleg
tega imajo električna akumulatorska vozila manj sestavnih delov in komponent kot
konvencionalna vozila in so zato tudi skupni stroški vzdrževanja in popravil manjši (kot
je prikazano v [24] je znižanje teh stroškov lahko 30%‐60%). Pomanjkljivost
vzdrževalnih storitev je, da spada visokonapetostni pogonski sistem med nove
tehnologije in so zato potrebna obširna usposabljanja, da se tako zagotovi varnost
upravljavcev, kar pomeni dodatne stroške.
Souporaba avtomobilov: nagnjenje potrošnikov k temu da mora vsak posameznik imeti
svoj lasten avtomobil in s tem visoko stopnjo osebne svobode gibanja se spreminja v
smeri bolj racionalnega pogleda na situacijo. Souporaba osebnega avtomobila in
deljenje z avtomobilom povezanih stroškov lahko ima ekonomične koristi. Ta trend se
pojavlja le na razvitih trgih (kot so trgi držav EU), zato se v EU pomembnost lastništva
avtomobila zmanjšuje [24]. Nemčija ima najbolj razvit trg souporabe avtomobilov,
podoben trend pa se pojavlja tudi v drugih evropskih državah (razvrstitev po
pomembnosti): Velika Britanija, Švica, Francija, Španija, Nizozemska in Italija.
Tehnologija za polnjenje: Infrastrukture za polnjenje (zasebne in javne) nakazujejo
potrebo po komunikacijski infrastrukturi med avtomobilom in omrežjem, kar pomeni
možnost zagotavljanja večih dodatnih storitev (kot je na primer dostop do interneta)
za uporabnika med procesom polnjenja. Ko se vozilo polni doma, predstavlja napravo
za shranjevanje energije s precejšnjo zmogljivostjo, ki se lahko uporablja za
uravnavanje profila električne obremenitve za stabilizacijo omrežja.
Merjenje porabe energije: Porabo energije je potrebno meriti. Dodatno pa je lahko
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energijski števec opremljen tudi z drugimi komunikacijskimi vmesniki: PLK, TCP/IP,
GSM… Vsi, ki uporabljajo električna vozila morajo imeti doma nameščene električne
števce.



Recikliranje baterij električnih avtomobilov: Uspešen prehod avtomobilske industrije k
elektromobilnosti je tesno povezan z razpoložljivostjo potrebnih surovin in osnovnih
materialov za baterije. Za prvo generacijo električnih vozil se večinoma uporabljajo litij‐
ionske baterije. Za njihovo proizvodnjo so strateškega pomena tri surovine: litij,
neodim in kobalt. Domneva se, da te surovine niso na voljo v neomejenih količinah,
zato je potrebno uvesti obsežen sistem recikliranja baterij električnih vozil.

Napovedi in tržne priložnosti za nove akterje v storitvenem sektorju električnih vozil:









Vzdrževanje in popravila: študije predstavljene v [24] nakazujejo, da bo potreba po
storitvah vzdrževanja in popravil do leta 2020 naraščala, potem pa se bo začela
zmanjševati. Glavni razlog za to je razvoj delitve trga. Poleg tega se zdi, da sta
vzdrževanje in popravila še najmanj pomembna elementa storitvenega sektorja.
Souporaba avtomobilov: trg souporabe avtomobilov se bo verjetno razvijal podobo kot
trg najema avtomobilov, ki se je v zadnjih letih precej razširil [24]. Na splošno se
ocenjuje, da bo ta poslovni model v prihajajočih letih zelo pomemben.
Tehnologija za polnjenje: Razvoj in inštalacija polnilnih infrastruktur je pomemben
poslovni model prihodnosti. Več strokovnjakov [24] je mnenja, da bi glavni cilj
denarnih promocij vlad EU morale biti investicije v razvoj infrastrukture.
Pristojbinske priložnosti: vključitev IKT in drugih strategij usklajevanja s čimer se
zagotovi, da je uporaba energijskih zmožnosti inštalacij koristna, brezhibna in
dobičkonosna. Na ta način se je moč prilagoditi tudi uram, ko je elektrika najdražja in
se tako izogniti s tem povezanim stroškom. Iz tega se bodo razvili novi poslovni modeli
tako na tehničnem področju (npr. inštalacije za porazdelitev energetskih sistemov,
servisiranje, itd) kot tudi na storitvenem področju (podjetja, ki so specializirana za
ponudbo tovrstnih storitev) [21].
Recikliranje baterij električnih avtomobilov: Zaradi odvisnosti od surovin kar nekaj
študij [24] nakazuje, da imata trga recikliranja in odstranjevanja velik potencial za
razvoj. Poleg tega se pričakuje, da bodo zelo relevantni postali tudi načini za ponovno
drugačno uporabo baterij.

Sklepamo lahko, da se bo v naslednjih nekaj letih skupni trg avtomobilskega storitvenega
sektorja povečal, potrebne bodo inštalacije polnilnih in servisnih infrastruktur.
Poslovni modeli, kot je na primer souporaba avtomobilov, se bodo seveda pojavljali neodvisno
od specifičnih voznih tehnologij, vendar je na področju EV pričakovati nove poslovne modele
storitev souporabe avtomobilov , ki se bodo pojavljali ločeno od že obstoječih ponudnikov in
katerih ponudniki bodo izdelovalci in združenja voznikov. Še posebej se bo tržni potencial za
souporabo avtomobilov povečal v velikih mestih [24].
Zdi se, da bodo sprva storitve s področja vzdrževanja in popravil ostale v rokah izdelovalcev in
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njihovih trgovskih organizacij, saj imajo največ izkušenj iz tega področja, pa tudi iz varnostnih
razlogov in posebnih garancijskih predpisov. Ker pa bo vzdrževanje sčasoma postalo vse manj
zahtevno in bo potrebnih tudi manj popravil, se lahko dobiček s tega področja na dolgi rok
zmanjšal.
V letih, ki so pred nami bo pomemben poslovni model predvsem recikliranje električnih
akumulatorskih vozil. Ob prehodu na elektromobilnost je na prioritetnem mestu razvoj procesa
recikliranja baterij z namenom ponovne uporabe potrebnih relevantnih materialov.
Dolgoročno je na področju teh storitev povezanih z električnimi akumulatorskimi vozili
pričakovati znatno povečanje tržnega potenciala [24].

Trg dela na področju električnih akumulatorskih vozil
Začetki trga dela na področju električnih akumulatorskih vozil so podobni situaciji, ki je nastala,
ko so se na trgu pojavili hibridni električni avtomobili. Sprva notranje vzdrževanje in popravila
nudijo le prodajalci sami, šele z leti, ko novo tehnologijo sprejme veliko število kupcev in se
prodaja bistveno poveča, lahko tovrstne storitve začnejo nuditi tudi neodvisne servisne
delavnice.
Če povzamemo, se zdi, da bodo storitve s področja vzdrževanja in popravil zaenkrat ostale v
rokah izdelovalcev in njihovih trgovskih organizacij, saj imajo največ izkušenj s tega področja,
pa tudi iz varnostnih razlogov in posebnih garancijskih predpisov.
Vendar pa je glede na napovedi rasti poslovanja za prihajajoča leta in če upoštevamo nove
poslovne modele povezane z razvojem električnih akumulatorskih vozil, ki so bili predhodno
opisani, pričakovati, da se bosta ob že obstoječih prodajalcih, trgovcih, uradnih tehničnih
servisih ali inšpekcijskih podjetjih povečala tudi trg dela in potreba po ponudnikih
specializiranih za električna akumulatorska vozila [25].

Polnilne postaje : mejnik za povečanje uporabe električnih akumulatorskih vozil
Razvoj industrije električnih vozil mora spremljati tudi rast infrastrukture za polnjenje. V Evropi
je za razvoj te infrastrukture na voljo poleg zasebnih naložb tudi javno financiranje [26]. V
Veliki Britaniji bo na primer do konca leta 2015 javna naložba dosegla 44M€, v Franciji pa
50M€. Velika Britanija do konca leta 2015 načrtuje namestitev do 13.500 domačih polnilcev in
do 1.500 uličnih polnilcev [26]. V Španiji obstajajo kot posledica sodelovanja nacionalne vlade
in različnih regionalnih oblasti, javne pobude za pilotne in predstavitvene projekte. Razvoj
polnilne infrastrukture pa je spodbudil tudi program MOVELE z investicijo 10M€ v letih med
2008 in 2011 v Madridu, Barceloni in Sevili.
Španska vlada si je zastavila cilj, da bo do konca leta 2015 na voljo več kot 300.000 polnilnih
točk, vendar pa vse kaže, da je bila ta ocena zelo optimistična. Potrebno je upoštevati, da je
strošek domače polnilne postaje nekje med €600 in €2.300, javne polnilne postaje pa med
€3.000 in €6.300 [30], zato se bodo (kot lahko vidimo na sliki 5) ocenjeni prihodki iz tega
sektorja drastično povečali [31].
Ocenjuje se, da bo do konca leta 2020 po svetu okoli 2,4 milijone počasnih polnilnikov in 6.000
hitrih polnilnikov. K tako visokemu ocenjenemu številu največ prispeva Japonska, saj japonska
vlada do konca leta 2020 načrtuje namestitev dveh milijonov počasnih in 5000 hitrih polnilcev.
Če pogledamo ZDA se ta števila znižajo na 22.000 počasnih polnilcev in 350 hitrih polnilcev
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[32]. Države kot je Nemčija, podpirajo dejavnosti raziskav in razvoja induktivnih tehnologij in
tehnologij za hitro polnjenje ter lokalne oblasti spodbujajo k vzpostavitvi polnilnih
infrastruktur, vendar pa so mnenja, da je povečanje števila polnilnih postaj naloga zasebnega
gospodarstva.
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Slika 5. Ocena prihodkov povezanih z opremo za polnjenje električnih vozil v obdobju med letoma 2012
in 2020. Vir: Electric Vehicle Charging Equipment in Europe Residential, Commercial, DC Fast Charge,
and Wireless Electric Vehicle Supply Equipment: Market Analysis and Forecasts. Executive Summary.
Pike Research. Laurent J. Masson and John Gartner [31]

V [33] najdemo nekaj statistik povezanih s številom in lokacijami polnilnih postaj za električna
vozila, podatki so predstavljeni po državah in združeni za cel svet. Ti podatki kažejo, da je
skupno število polnilnih postaj za električna vozila na svetu 22.132, električnih vtičnic
namenjenih tem vozilom pa 60.371. Na sliki 6 lahko vidimo, da število namestitev polnilnih
postaj in vtičnic hitro narašča. Isti vir navaja podatke razčlenjene po državah. Podatki za
države, ki sodelujejo v tem projektu so sledeči: polnilnih postaj za električna vozila je v Nemčiji
2.743, v Španiji 479, v Belgiji 523, v Republiki Češki 26 in v Sloveniji 60; električnih vtičnic
namenjenih električnim vozilom pa je v Nemčiji 7872, v Španiji 1208, v Belgiji 1.555, v Republiki
Češki 51 in v Sloveniji 171.
Obstaja več pobud za pridobitev podatkov o lokacijah in stanju polnilnih točk, kot na primer
[34]‐[36]. V [37] lahko najdemo obsežen seznam spletnih strani, ki je razdeljen po državah in s
pomočjo katerega lahko poiščemo lokacije polnilnih točk.
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Slika 6. Število polnilnih postaj za električna vozila in vtičnic namenjenih tem vozilom po svetu. Vir:
http://chargemap.com/stats [34]

Kot je razvidno iz [38]‐[42] je večina predpisov povezanih s polnilno infrastrukturo zajetih v že
obstoječih standardih mednarodne elektrotehniške komisije za primere prevodnega polnjenja.
Vendar pa se nekatere države teh mednarodnih pravil še ne držijo in jih še vedno niso
spremenile v nacionalne predpise. Španija ima na primer osnutek predloga za vključevanje
informacij o namestitvah polnilnih postaj v nizkonapetostnem omrežju, vendar dokument še
vedno ni dokončen. Ureditev brezžičnega polnjenja pa po drugi strani ni tako razvita.
Z analizo podatkov povezanih s številom polnilnih postaj in njihovim razvojem pridemo do
zaključka, da kaže v naslednjih nekaj letih pričakovati velik porast števila polnilnih postaj in
vtičnic namenjenih polnjenju električnih vozil. Razvoj polnilne infrastrukture je bistvenega
pomena za uspešen razvoj celotnega koncepta elektromobilnosti. Z razvojem polnilne
infrastrukture bodo potrebni novi poslovni modeli povezani s temi aktivnostmi, izobraziti in
usposobiti pa bo potrebno tudi veliko novega strokovnega kadra primernega za zaposlitev v
tem novem sektorju. Zaenkrat še ni ocenjeno koliko strokovnjakov s tega področja se bo
potrebovalo po svetu ali v EU, vendar pa smo lahko zaradi napovedi števila načrtovanih novih
polnilnih postaj do leta 2020 zelo optimistični.

Drugi izobraževalni programi povezani z električnimi akumulatorskimi vozili in
polnilnimi postajami
Obstaja nekaj programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja (tretja/četrta stopnja EOK),
ki obravnavajo tematiko električnih vozil in vzdrževanje polnilnih postaj.
V Španiji se na primer ciljem tega evropskega projekta najbolj približa izobraževanje ‘’Serviserji
hibridnih in električnih vozil’’, ki se je razvilo v sodelovanju s španskim proizvajalcem vozil SEAT
in ga izvaja eden najbolj znanih španskih centrov za poučevanje na daljavo (CEAC) [43].
Nekatere univerze nudijo tudi diplomske programe povezane s to tematiko. Universidad
Católica de Ávila na primer preko svoje platforme za učenje na daljavo SEAS izvaja programe
‘’Hibridna in električna vozila’’ (150 ur/6ECTS) in ‘’Visokošolski program električne in vodikove
mobilnosti’’ (450 ur) [44][45]. UNED (španska univerza za učenje na daljavo, ki je financirana s
strani vlade) ponuja izobraževanje s področja električnih vozil na štirih različnih stopnjah:
magistrski študij (60 ECTS), specializacija (30 ECTS), strokovno izobraževanje (15 ECTS) in
usposabljanje za učitelje (5 ECTS). Vendar pa ti programi niso namenjeni za stopnjo PIU, saj je
minimalen pogoj za vpis univerzitetna diploma [46].
Še eno izobraževanje na daljavo je ‘’Diploma iz področja električnih vozil. Vzpostavitev
sistemov za polnjenje’’ (150 ur), ki ga nudi Universidad de Alcalá [47]. To izobraževanje je
namenjeno med drugimi tudi avtomehanikom in električarjem in se zato lahko primerja
izobraževanju, ki ga razvijamo s projektom Elevtra. Po obsegu je izobraževanje sicer bolj
omejeno kot Elevtra, saj se osredotoča predvsem na tehnične in pravne postopke povezane z
vzpostavitvijo sistemov za polnjenje, se pa po drugi strani bolj podrobno posveča vidikom
povezanim z namestitvijo polnilnih točk.
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Obstaja še nekaj izobraževanj s področja električnih vozil namenjenih usposabljanju izvajalcev
poklicnega izobraževanja in usposabljanja. CESVIMAP [48] (raziskovalni center podjetja za
avtomobilsko zavarovanje Mapfre) nudi izvajalcem PIU na primer tridnevni praktični tečaj (18
ur) s tematiko električnih in hibridnih vozil.
V Nemčiji je trenutno na voljo več diplomskih in magistrskih programov in tudi drugih
usposabljanj povezanih z elektromobilnostjo:
Diplomski in magistrski študij s tega področja je na voljo med drugim na Fakultetah uporabnih
znanosti v mestih Bochum, Weingarten, Heilbronn, Ulm in Regensburg, ter tudi na tehničnih
fakultetah in inštitutih v mestih Braunschweig, Stuttgart, Karlsruhe in Chemnitz.
Nemško združenje za prodajo in popravila motornih vozil (povezano z Mednarodno
organizacijo za prodajo in popravila motornih vozil), obrtna zbornica (Handwerkskammer) in
nekaj drugih podjetij in organizacij nudi usposabljanja s področja visoke napetosti (ECE R100 in
BGI/GUV‐I 8686) s katerimi se pridobijo kvalifikacije potrebne za delo z vozili, ki imajo
visokonapetostne sisteme.
V Sloveniji je nekaj ponudnikov za predelavo električnih vozil. Obstaja društvo električnih vozil,
ki se večinoma ukvarja s pripravo ustreznih predlogov povezanih s predpisi, skrbi pa tudi za
širjenje mreže polnilnih postaj [52].
Glavni ponudnik izobraževanj povezanih z električnimi vozili je Inštitut Metron [53], ki se med
drugim ukvarja z:



Predelavo serijskih vozil v električna



Razvojem novih električnih vozil



Izdelavo prototipov električnih vozil



Tehničnimi usposabljanji povezanimi z električnimi vozili



Storitvami povezanimi z avto‐elektroniko in diagnostiko



Študijami povezanimi z razvojem električnih vozil



Tehničnimi usposabljanji za vzdrževalce električnih in hibridnih vozil

Inštitut Metron nudi različna tehnična usposabljanja, ki so večinoma dvodnevna. Vendar pa se
njihove aktivnosti še vedno večinsko osredotočajo na predelavo klasičnih vozil v električne
avtomobile in ne toliko na vzdrževanje polnilnih postaj za električna vozila.

Zaključki študije poslovne plati električnih akumulatorskih vozil:
Po pregledu trenutne situacije na trgu in napovedi za prihodnost lahko zaključimo sledeče:



V začetnih fazah je na trg električnih akumulatorskih vozil precej vplivala svetovna
ekonomska kriza, zato so se pojavljale velike razlike med napovedmi in dejansko
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prodajo.

















Vseeno pa zaradi svoje preprostosti in možnosti za razvoj postajajo ta vozila dobra
alternativa drugim prevoznim sredstvom.
Trenutno se trg električnih akumulatorskih vozil razvija hitreje kot se je v svojih
začetnih fazah razvijal trg hibridnih vozil.
To bo imelo neposreden vpliv na trg delovne sile, saj bodo ključnega pomena za
uspešen razvoj trga strokovnjaki specializirani za področje električnih akumulatorskih
vozil. Vendar ta učinek na trg delovne sile ne bo takojšen.
Industrija električnih akumulatorskih vozil in glavne zainteresirane strani bodo morale
vložiti še veliko truda v dosego cilja, ki je, da potrošniki sprejmejo to novo tehnologijo
in predvsem tudi vse spremembe, ki so s tem povezane. Kljub temu pa socialni,
politični, okoljski, tehnološki, poslovni in energetski trendi kažejo, da je mogoče
upravičeno domnevati, da bo v obdobju desetih, petnajstih let e‐mobilnost v mestih
prevladujoča transportna opcija [21]. To pomeni tudi, da bo veliko možnosti za razvoj
novih poslovnih priložnosti.
Pri naložbah sodelujejo tudi vlade, tako v obliki spodbujevalnih ukrepov za nakupe
električnih akumulatorskih vozil kot tudi pri razvoju polnilne infrastrukture. Pričakuje
se, da bo sodelovanje vlad imelo pozitiven učinek na situacijo in nadaljen razvoj tega
področja.
Komisija EU mora sodelovati pri koordinaciji vseh financiranih programov, dejavnosti,
subvencij in spodbud namenjenih razvoju področja električnih vozil na vseh ravneh.
Izven konic je energetska zmogljivost sistemov, ki so že nameščeni dovolj visoka, da
prenese 100% obremenitev povezano s prevozom električnih vozil. Vendar pa je
vseeno potrebno razviti polnilno infrastrukturo in pametne strategije polnjenja (ki so
del koncepta pametnih omrežij in pametnih mest).
Število vseh vrst polnilnih postaj (domačih polnilcev, polnilcev v sklopu različnih
zgradb, komercialnih polnilnih postaj za električna akumulatorska vozila, javnih
polnilnih postaj, itd) trenutno v EU eksponentno narašča. Pričakovati je, da se bo ta
rast nadaljevala vse do leta 2020, kar pomeni, da se bo potrebovalo tehnično osebje
usposobljeno za namestitev, pregled in certificiranje teh objektov.
Tehnični predpisi in standardi povezani s polnilnimi postajami se trenutno prenašajo v
nacionalne predpise kar bo pripomoglo k oblikovanju dokončnih vsebin namenjenih
pridobivanju ustreznega znanja, veščin in kompetenc v okviru izobraževanj in
usposabljanj za bodoče tehnično osebje.
Trenutno se izvaja več e‐tečajev namenjenih specifično tehnikom, vodjem izobraževanj
ali tehničnim inšpektorjem, ki delujejo na področju električnih akumulatorskih vozil in
pa tudi monterjem polnilnih postaj in tehnikom s tega področja. Ti tečaji so obsežni in
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izčrpni. To kaže, da je v avtomobilski industriji trenutno že potreba po ustrezno
usposobljenih tehnikih s tega področja.









Proizvajalci električnih akumulatorskih vozil so za namene izobraževanja tehničnega
osebja na tem področju razvili svoje lastne programe, ampak so ti namenjeni samo
tam zaposlenim. Tako je strokovni in pristopni profil omejen na posamezna podjetja.
Težko je pridobiti tudi informacije povezane s temi izobraževanji (npr. kompetence,
vsebine, učne strategije), kar bi nam omogočilo, da bi jih lahko primerjali z drugimi.
Kot posledica razvoja električnih akumulatorskih vozil nastajajo novi poslovni modeli,
zaradi česar se pričakuje, da bo še dodatno naraslo število električnih akumulatorskih
vozil, polnilnih postaj ter tudi avtoservisnih delavnic, ponudnikov storitev in trgovcev
specializiranih za to področje.
V redne programe poklicnega izobraževanja in usposabljanja bi bilo smiselno vključiti
module posebej posvečene tematiki električnih akumulatorskih vozil in polnilnih
postaj, da bi se tako v okviru rednega šolanja pridobile vse potrebne kompetence in
vsa najnovejša znanja s tega področja.
Potrebno je tudi omeniti, da zaradi trenutnega stanja na trgu električnih
akumulatorskih vozil in polnilnih postaj sprva še ni pričakovati, da bi se pojavile
servisne delavnice specializirane samo za to področje. Poleg tega imajo uradni trgovci
vso potrebno znanje s področja popravil in vzdrževanja za usposabljanje lastnega
tehničnega osebja. Bo pa to usposabljanje (Elevtra) primerno za neodvisne servisne
delavnice, ki bodo želele poleg servisiranja ostalih vozil v svojo ponudbo dodati še
servisiranje električnih akumulatorskih vozil.

Pregled strokovnega profila
Ta strokovni profil je namenjen zagotavljanju ustreznih kompetenc in sposobnosti potrebnih za
opravljanje dejavnosti kot so diagnostika, vzdrževanje, servisiranje in popravila električnih
akumulatorskih vozil in polnilnih postaj za ta vozila. To vključuje tudi vgradnjo dodatne
opreme, znanja s področja elektrike‐elektronike, informatike ter mehaničnih in hidravličnih
sistemov v sektorju električnih vozil, vse v skladu z uveljavljenimi postopki in roki ter
specifikacijami kakovosti, upoštevajoč okoljske in varnostne vidike.
V nadaljevanju sledi analiza dojemanja tega profila z vidika različnih sodelujočih strani. V
nekaterih primerih zbrane informacije odražajo tudi mnenja zunanjih ocenjevalcev (združenja
prodajalcev/trgovcev, organizacije namenjene tehničnim inšpekcijam, itd).

Španija
Večina sodelujočih (več kot 60%) je navedla, da je profil zadostno izpolnil njihova pričakovanja.
Kljub subjektivni naravi tega mnenja je ta informacija glede na prejšnje izkušnje sodelujočih (po
večini gre za večletne delovne izkušnje na tem področju) pomembna.
Večina sodelujočih (več kot 95%) je bila mnenja, da je obravnava splošnih spretnosti in
kompetenc ustrezno integrirana v načrt usposabljanja. Poleg tega obravnava specifičnih
spretnosti po mnenju udeležencev vsebujejo zadostno količino praktičnega znanja za strokovni
profil.
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Mnenja s strani udeležencev poklicnega izobraževanja in usposabljanja kažejo na to, da je na
splošno profil ustrezen, vendar je jasno nakazana potreba po tem, da se razdeli na del
namenjen strokovnjakom na področju električnih vozil (profil, ki se osredotoča bolj na vozila
sama, njihove vrtljive dele in akumulatorsko tehnologijo) in del namenjen strokovnjakom na
področju polnilnih postaj (ki se osredotoča bolj na sisteme za polnjenje, polnilno
infrastrukturo, itd).
Tudi ostale strani so mnenja, da je na splošno profil ustrezen tako za uradne službe kot tudi
neodvisne servisne delavnice.

Nemčija
50% sodelujočih je bilo mnenja, da so učni cilji jasno zastavljeni, 60% pa jih je poročalo, da je
zasnova kompetenc dobra. Veliko udeležencev (30%) v tem primeru ni imelo jasno izraženega
mnenja.
Podobno je opaziti pri odgovorih povezanih s splošnimi in specifičnimi spretnostmi. Veliko
sodelujočih ni izkazalo jasnega mnenja. Kljub temu pa večina odgovorov kaže na to, da je
usposabljanje ustrezno zasnovano.

Republika Češka
65% sodelujočih je bilo mnenja, da so učni cilji jasni, 25% pa jih na to vprašanje ni odgovorilo.
Enaki procenti so vidni pri odgovorih na vprašanja o zasnovi kompetenc ter vključenosti
splošnih in specifičnih spretnostih v strokovnem profilu.

Slovenija
Večina sodelujočih (81%) je bila mnenja, da so učni cilji jasno predstavljeni. Podobni procenti
so vidni pri odgovoru na vprašanje o zasnovi kompetenc, vendar se tukaj pojavlja več
nestrinjanja.
V zvezi s pridobljenimi veščinami je bilo 70% sodelujočih mnenja, da so v načrtovano
usposabljaje splošne in specifične spretnosti ustrezno vključene.

Pregled pristopnega profila
Španija
Sodelujoči so imeli različne predhodne izkušnje. Večina je po evropskem ogrodju kvalifikacij
imela tretjo ali četrto stopnjo izobrazbe. Le 20% sodelujočih je ustrezalo ciljnemu pristopnemu
profilu (npr. avto‐električar), 20% je bilo elektrotehnikov, nadaljnjih 20% pa jih je bilo iz
področja elektronike in mehatronike. Iz tega je razvidno, da je profil ustrezen tudi za
strokovnjake iz drugih področij, ne le tistih za katere je bil prvotno namenjen.
V zvezi z delovnimi izkušnjami potrebnimi za vključitev v izobraževanje, izstopa dejstvo, da je
imelo 34% udeležencev več kot 10 let izkušenj s tega področja. To potrjuje domnevo izraženo v
začetnih fazah projekta, da bi bilo delovne izkušnje smiselno dodati k pogojem, ki jih je
potrebno izpolnjevati za vključitev v program. To vprašanje je potrebno dokončno razrešiti v
zaključnih fazah razvoja e‐tečaja.
Španske izobraževalne ustanove, ki sodelujejo v projektu, so odkrile možnost delitve profila ‐
pogoji, ki jih je potrebno izpolnjevati za vključitev v izobraževanje povezano z električnimi
akumulatorskimi vozili so splošno praktično znanje s področja avto‐servisiranja in poznavanje
osnov dela z elektriko; pogoj potreben za vključitev v izobraževanje o polnilnih postajah, pa je
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poznavanje celotnega električnega področja (elektro‐tehnične veščine, oprema in prostori, itd).

Nemčija
Primer Nemčije je bolj homogen. Približno 65% udeležencev je imelo četrto stopnjo izobrazbe
po evropskem ogrodju kvalifikacij. Glede predhodnih izkušenj je situacija podobna kot v
primeru Španije, saj je bilo le 23% avto‐električarjev (ciljni pristopni profil). Ostali procenti –
27% udeležencev z izkušnjami na področju elektronike in mehatronike in 36% s področja
elektro‐tehnike – prav tako kažejo na to, da je profil ustrezen tudi za strokovnjake z drugih
področij.
V tem primeru so imeli udeleženci dosti manj delovnih izkušenj, saj jih je večina sodelujočih
imela manj kot 4 leta.
Stališče centrov za poklicno izobraževanje in usposabljanje se lahko pristopni profil razširi še
na:





Redno avtomehanično izobrazbo (tretja ali četrta stopnja evropskega ogrodja
kvalifikacij)
Elektro‐tehnično izobrazbo (tretja ali četrta stopnja evropskega ogrodja kvalifikacij)
Univerzitetne elektro‐tehnične programe ter programe mehanike, elektronike in
mehatronike

Republika Češka
V primeru Češke je bila večina sodelujočih avto‐električarjev s tretjo stopnjo izobrazbe po
evropskem ogrodju kvalifikacij, zato je ta primer zanimiv, saj se najbolj ujema s ciljnim
pristopnim profilom. Vendar pa je precejšnje število (35%) sodelujočih vseeno imelo višjo
stopnjo izobrazbe.
Glede delovnih izkušenj so procenti precej podobni kot v primeru Nemčije, saj je večina
sodelujočih imela manj kot 4 leta delovnih izkušenj.
V tem primeru se zdi, da so mnenja o ustreznosti pristopnega profila skladna z uvodnimi
pričakovanji (30% se strinja, 10% se ne strinja). Vendar pa 60% neopredeljenost v tem primeru
kaže, da je potreben še kritičen pregled tega vprašanja. To je lahko tudi posledica različnih
izkušenj, ki so potrebne za modul o električnih akumulatorskih vozil in modul o polnilnih
postajah.
Predlog ocenjevalcev s strani poklicnih izobraževanj in usposabljanj je, da se določene teme, ki
se nanašajo na varnostna vprašanja povezana z visokonapetostnimi baterijami v programu bolj
podrobno obdelajo.

Slovenija
Tudi primer Slovenije je precej homogen. 80% udeležencev je bilo avtomehanikov s tretjo
stopnjo izobrazbe po evropskem ogrodju kvalifikacij in brez predhodnih delovnih izkušenj.
Glede na to, da so ustrezali pristopnemu profilu, lahko sklepamo, da izobraževanje primerno
tudi za udeležence, ki se ukvarjajo izključno z avtomehaniko.
Center za izobraževanje in usposabljanje predlaga tudi, da se pristopnemu profilu doda še:
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mehatronika



avtoservini tehnik

Analiza e‐tečaja
Španija
40% udeležencev je bilo mnenja, da je količina posredovanih informacij tokom usposabljanja
ustrezna, 28% pa jih je bilo mnenja, da je gradiva preveč.
40% sodelujočih je pričakovalo, da bo potrebnega več zapisovanja, 35% pa menilo, da
je količina potrebnega pisanja ustrezna. To nakazuje, da je e‐tečaj preveč pasivne narave.
90% sodelujočih je gradivo motiviralo. Udeleženci so bili tudi mnenja, da so teme obdelane v e‐
tečaju relevantne.
Struktura in oblika elektronskih gradiv se je sodelujočim na splošno zdela ustrezna, vendar jih
je nekaj izpostavilo vsebinske napake, nedelujoče povezave do nekaterih slik in težave na
katere so naleteli s praktičnega vidika (nepotrebno težka navigacija po enotah – ni gumbov
‘’naprej/nazaj’’, drsnikov, itd).
Samo delno so bili zadovoljni tudi z ustreznostjo nekaterih video primerov, kar pomeni, da so
na tem področju potrebne izboljšave.
Zunanji ocenjevalci (ITVASA) e‐tečaja so prišli do sledečih zaključkov:










Težavo predstavlja pomanjkanje stranskih drsnikov za pomikanje po strani (vsaj v
brskalnikih Internet Explorer in Crome). Pri androidih je zato pregled vsebine povsem
onemogočen.
Učni načrt bi moral biti bolj osredotočen na specifična potrebna znanja, posebej na
‘’Diagnostiko in servisiranje v avtoservisnih delavnicah’’
V nekaterih enotah je informacij premalo, ponekod pa so preveč teoretične narave
(praktična uporabnost ni jasna)
Vsebina začetnih poglavij (osnove, zgodovina EV, itd) je bolj primerna za referenčne
namene, kot dodatno gradivo in ne del glavnega učnega gradiva. Poleg tega bi se
dodatnemu gradivu lahko dodale kakšne informacije o prototipih, trendih za
prihodnost, itd.
Splošno gledano je v gradivu premalo slik in vizualnih elementov ter preveč teksta,
zaradi česar e‐tečaj ni najbolj privlačen
Smiselno bi bilo dodati povezave do predpisov vsake posamezne države.
Nekatere teme so obdelane preveč generično, kar omogoča splošen vpogled v
obravnavano tematiko, ni pa zadostno za pridobivanje vseh potrebnih praktičnih
spretnosti za ‘diagnostiko, vzdrževanje in popravila električnih akumulatorskih vozil in
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polnilnih postaj’.
Splošen zaključek, ki izhaja iz te zunanje evalvacije je, da vsebine tega izobraževanja niso
zadostne za zagotavljanje pridobivanja ciljnih zastavljenih kompetenc profila. Določene vsebine
so predstavljene preveč teoretično in v nekaterih primerih niso najbolj uporabne. Potreben je
večji poudarek na praktičnih, specifičnih vsebinah, ki se detajlno posvečajo področjem
diagnostike, vzdrževanja in popravil električnih akumulatorskih vozil in polnilnih postaj.
Glavni razlog za pomanjkanje praktičnih vsebin v e‐tečaju je dejstvo, da je na splošno
informacij povezanih s servisiranjem in popravili električnih vozil trenutno še bolj malo. Poleg
tega je bilo v fazi načrtovanja učnih gradiv potrebno upoštevati tudi, da neodvisne avtoservisne
delavnice specializirane za električna akumulatorska vozila še ne obstajajo. Zaradi majhnega
števila električnih vozil prodanih v Španiji so vse delavnice za vzdrževanje in popravila teh vozil
le znotraj posameznih podjetij, ki te avtomobile prodajajo. Trg še ni pripravljen za neodvisne
avtoservisne delavnice. Podobno situacijo je bilo opaziti v primeru hibridnih vozil, ko so se
sprva pojavljale le delavnice znotraj podjetij trgovcev posameznih znamk vozil, kasneje pa so se
postopno začele pojavljati tudi neodvisne delavnice. Sedaj se na centrih za poklicno
izobraževanje in usposabljanje izvaja več praktičnih programov povezanih s hibridnimi vozili
[49]‐[51], kar pomeni, da so informacije in vsa oprema potrebna za poučevanje tovrstnih
vsebin prosto dostopne.

Nemčija
Odgovori udeležencev kažejo, da jih je 55% bilo zadovoljnih s količino informacij vključenih v
izobraževanje, kar je občutno višji procent kot v primeru Španije. 36% udeležencev je bilo
mnenja, da je gradivo izobraževanja preveč obširno. Je pa v primeru Nemčije, le 18%
udeležencev pričakovalo, da bo z njihove strani potrebnega več pisanja.
Večina sodelujočih je navedla, da jih je vsebina zelo motivirala (še v večjem procentu kot v
primeru Španije). Ampak kljub temu, da je 41% udeležencev e‐tečaja bilo mnenja, da so
vsebine izobraževanja relevantne, nadaljnjih 41% ni podalo jasnega odgovora na to vprašanje,
kar morda nakazuje, da je potrebno vsebine še dodelati.
S strukturo in obliko e‐tečaja je bilo v primeru Nemčije na splošno zadovoljnih malo več
sodelujočih kot v primeru Španije. Glede vizualnih komponent e‐tečaja so sodelujoči v primeru
Nemčije podali precej različna mnenja; 33% jih je menilo, da so vizualne komponente ustrezne,
18% je bilo mnenja, da niso, 50% pa se glede tega vprašanja ni jasno opredelilo. Primeri,
diagrami, itd, so se zdeli 70% udeležencev ustrezni.
Glede količine pridobljenega praktičnega znanja se odgovori udeležencev skladajo z navedbami
zunanjih ocenjevalcev v Španiji; 45% udeležencev je bilo sicer mnenja, da so z usposabljanjem
pridobili ravno pravšnjo količino praktičnega znanja, vendar pa jih je 36% navedlo, da so ga po
njihovem mnenju pridobili premalo, po drugi strani pa jih je 17% tudi menilo, da je količina
vključenega praktičnega znanja prevelika. S stališča udeležencev izobraževanja so torej vsebine
usposabljanja uporabne, vendar bi bilo potrebno prilagoditi nekatere pedagoške metode in
strategije pri poučevanju e‐tečaja.
Ankete izvedene na centrih za poklicno izobraževanje in usposabljanje so nakazale, da so
določene enote e‐tečaja pomanjkljive; prav tako je bilo izpostavljeno pomanjkanje slikovnih
virov (posebej v drugem modulu) in predlagano, da se izboljša oblika določenih vsebin.
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Republika Češka
Prav tako kot v primeru Nemčije, je tudi v primeru Češke večina udeležencev bila mnenja, da je
količina gradiva predelanega v e‐tečaju ustrezna. Samo 20% udeležencev je izkazalo mnenje,
da je bilo podanih preveč informacij, 5% pa jih je menilo, da je bilo gradiva malo manj kot so
pričakovali. Glede vprašanja o količini pričakovanega zapisovanja je tu situacija drugačna in
sicer nekje med procenti v primeru Španije (udeleženci so pričakovali več pisanja) in Nemčije
(večinsko mnenje, da je bila količina pisanja v skladu s pričakovanji). 45% sodelujočih je bilo v
primeru Češke mnenja, da je bila količina pisanja zadostna, 25% jih je navedlo, da je bilo
pisanja manj kot so pričakovali, 25% pa jih na to vprašanje ni odgovorilo.
Večina sodelujočih (čeprav malo manjši procent kot v primeru Nemčije) je navedla, da jih je
gradivo zelo motiviralo. Nadaljnjo je 50% udeležencev bilo mnenja, da so vsebine e‐tečaja
ustrezne, le 15% se jih s tem ni strinjalo.
V zvezi s strukturo in obliko e‐tečaja so udeleženci v primeru Češke izrazili občutno višjo
stopnjo zadovoljstva kot v primerih Nemčije in Španije. Tudi v primeru Češke pa so mnenja v
zvezi z vizualnimi komponentami e‐tečaja deljena. Čeprav večinsko mnenje kaže na to, da so
vizualne komponente ustrezne, se 15% udeležencev s to izjavo ni strinjalo, 40% pa jih na
vprašanje ni (jasno) odgovorilo. So pa udeleženci v primeru Češke pokazali visoko stopnjo
zadovoljstva v zvezi z razlagami, diagrami, itd.
75% sodelujočih je bilo mnenja, da so tekom izobraževanja pridobili dovolj praktičnega znanja,
v nekaterih primerih celo malo več kot so pričakovali. V tem primeru ni bilo v zvezi s tem
nobenih pritožb.
Ankete s strani poklicnega izobraževanja in usposabljanja tudi tu nakazujejo na podobne
pomanjkljivosti kot v ostalih primerih – določene odvečne informacije, ne najbolj ustrezna
struktura in oblika e‐tečaja, premalo slikovnega gradiva pri določenih temah. Poleg tega je
predlog s strani poklicnega izobraževanja in usposabljanja, da se bi bilo smiselno osredotočati
bolj na specifične znamke in modele električnih akumulatorskih vozil in polnilnih postaj, ki jih
najdemo na trgu, ne samo na generično strukturo in sisteme. Ta predlog se sklada tudi s
predlogi za izboljšave s strani drugih sodelujočih držav. V nadaljnjih fazah razvoja projekta se
torej načrtuje bolj praktično usmerjen e‐tečaj zasnovan na enakem profilu in z enakimi
vsebinami.

Slovenija
Slovenski udeleženci so med vsemi sodelujočimi bili najbolj zadovoljni s količino predelanega
gradiva. Kar 81% udeležencev je bilo mnenja, da je bila količina gradiva popolnoma ustrezna, le
9% pa jih je menilo, da je bilo gradiva preveč. Poleg tega je 72% sodelujočih navedlo, da je po
njihovem mnenju bila količina potrebnega pisanja ustrezna, 9% jih je pričakovalo več pisanja,
9% pa jih je menilo, da je bilo pisanja preveč.
Tudi pri vprašanju o motivacijskih učinkih predelanega gradiva se je pri slovenskih udeležencih
pokazala največja mera zadovoljstva med vsemi sodelujočimi. 73% sodelujočih je navedlo, da
jih je gradivo zelo motiviralo, samo 9% pa se jih s tem ni strinjalo. V nadaljevanju je bilo 82%
sodelujočih mnenja, da so teme vključene v učni načrt relevantne in ustrezne, 18% pa jih na to
vprašanje ni odgovorilo ali pa so odgovorili z ‘niti da/niti ne’.
82% udeležencev je bilo (zelo) zadovoljnih tudi z uporabnostjo platforme za e‐učenje in nihče
ni izkazal nezadovoljstva v zvezi s tem specifičnim vprašanjem. Podobna situacija je pri
vprašanju o strukturi in obliki izobraževanja – 82 % udeležencev je navedlo, da so s strukturo in
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obliko delno ali popolnoma zadovoljni, 18% pa se jih ni jasno opredelilo glede tega. Prav tako je
podobno situacijo opaziti v primeru vprašanj povezanih z vizualnimi komponentami e‐tečaja.
Primeri so se zdeli ustrezni okoli 80% udeležencem, vendar pa se je glede tega vprašanja več
sodelujočih z izjavo le delno strinjalo. To se sklada z rezultati pridobljenimi v ostalih primerih, ki
kažejo na to, da je ta del e‐tečaja potrebno še izboljšati.
Z uporabnostjo vsebin je 36% slovenskih udeležencev bilo popolnoma zadovoljnih, 36% pa
delno zadovoljnih. To ponovno pomeni 82% zadovoljstvo s strani udeležencev in samo 9%
nezadovoljstvo.
Evalvacija e‐tečaja s strani centra za poklicno izobraževanje in usposabljanja kaže na
pomanjkanje predznanja o temah povezanih z elektriko, ki je za tečaj pomembno. To je seveda
povezano z dejstvom, da je bila večina udeležencev s področja mehanike kar posledično
pomeni, da je potrebno vložiti več truda pri usposabljanju povezanemu z električnimi
vsebinami. Manjše težave so se pojavljale tudi v zvezi z e‐platformo in sicer glede prevodov,
kvalitete slik, itd.

Praktične vaje
Pri ocenjevanju praktičnih vaj so se upoštevali sledeči viri informacij:





Analiza vsebin praktičnih vaj, ki so bile prilagojene vsakemu primeru posebej (zaradi
različnega predznanja udeležencev in različnih materialov in opreme, ki so jih v
različnih primerih imeli na voljo).
Analiza rezultatov (zelo podobnih) anket, ki so jih v vseh primerih reševali udeleženci.
Analiza povratnih informacij prejetih s strani partnerstva in zunanjih ocenjevalcev.

Španija
Praktične vaje so se izvajale v laboratorijih Univerze Oviedo. Sodelujoči so se udeležili sledečih
vaj:






Vaja 1: Opis karakteristik elektronskih naprav, stikalna tehnika in pretvorniki energije,
instrumentarija
Vaja 2: baterijski sistemi in električno vozilo
Vaja 3: Pogonski sistem: industrijski pogoni (I).
Vaja 4: Pogonski sistem: industrijski pogoni (II)
Vaja 5: Polnilne postaje: varnostna vprašanja in odkrivanje napak.

V laboratoriju so se konfigurirali različni električni in elektronski deli (npr deli sistemov za
polnjenje in pogon), z namenom, da so se lahko razložili, identificirali in nadzorovali podsistemi
EV in PP. Med to opremo in komponentami so bili enofazni in trifazni energijski viri, električne
naprave – motorji/generatorji, kodirniki, senzorji napetosti/toka, elektronski pretvorniki
električne energije, pretvorniki DC/DC , kontrolniki digitalnih signalov, sistemi iskanja napak za
mikrokrmilnike, digitalni osciloskopi, digitalni multimetri, funkcijski generatorji, sonde,
namenski računalniki, itd. Pri vaji so se izvajale naslednje dejavnosti: identifikacija terminalov
in polaritet električnih in elektronskih komponent, sestava enofaznega pretvornika z
modulacijsko shemo PWM. Opisane so bile tudi karakteristike baterije in prikazano je bilo
delovanje BMS. Pri vajah se je uporabljala prilagojena verzija EV (Bombardier NV2000) s
pomočjo katerega so se prikazali sistemi, podsistemi in deli vozila, vključno z baterijskim
sistemom ter BMS, električni motorji, elektronska krmilna enota (ECU), itd.
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Udeleženci so delali s pravo testno napravo, da so tako lahko poizkusili predvideti, zaznati in
najti napake v električnih napravah kot so PP in EV. Naučili so se meriti kontinuiteto varnostnih
žic in tudi kako preveriti varovalke, prekinjevalce toka in druge zaščite. Učili so se tudi o vplivu
sistema ozemljitve, kako izmeriti impedanco napake zank in oceniti vrednost tokov kratkih
stikov. Poleg testne naprave so udeleženci delali še s posebno ploščo za simulacijo, kar je
izvajalcem usposabljanja omogočilo, da so s pomočjo simulacij različnih napak in scenarijev
sodelujočim prikazali ne le pregled brezhibno delujočih sistemov, ampak tudi sisteme z resnimi
napakami.
Povratne informacije o praktičnih vajah s strani udeležencev vodijo do sledečih zaključkov:




Vsebine vaj so večinoma ustrezne, le nekaterim temam bi bilo potrebno posvetiti več
časa. Če bi bilo na voljo več časa bi bile zanimive bolj podrobne razlage. Splošno
mnenje je, da je število ur za praktične vaje glede na količino vsebin majhno.
Sodelujoči so pričakovali približno 80 ur praktičnega dela (kar je približno 2 polna
tedna).
Specifične teme za katere se je ocenilo, da bi se jim moralo posvetiti veliko več ur so
‘kako ravnati z merilnimi napravami in laboratorijsko opremo’, ‘varnostna preventiva
pri električnih sistemih’, ‘kako ravnati z baterijami’.

Če povzamemo, so te vaje uporabne kot uvod v področje, ki bo v prihodnosti nudilo veliko
priložnosti. Z izkušnjami se bodo odpravile tudi vse še obstoječe negotovosti. Področje bo z
razvojem ustrezne tehnologije postalo bolj produktivno, k čemur bodo pripomogli tudi
proizvajalci avtomobilov, ki si bodo prizadevali za razvoj tega področja.
Povratne informacije s strani Inšpekcije za tehnična vozila kažejo sledeče:






Oprema uporabljena na praktičnih vajah je bila ustrezna za merjenje električnih
parametrov.
Teme se skladajo s pričakovanimi tehničnimi koncepti, ki bi se naj razvijali v okviru
praktičnih vaj. Tema ‘ravnanje z odpadlimi materiali in odlaganje odpadlih materialov’
po poročilih na praktičnih vajah ni bila predelana.
Potrebne so praktične vaje s specifičnimi znamkami in modeli električnih vozil, da se
udeleženci pobližje spoznajo z različnimi sistemi.
Potrebne so vaje na pravih polnilnih postajah, da si udeleženci pridobijo izkušnje pri
delu s takšnimi sistemi.

Nemčija
Praktične vaje so se izvajale v povezavi z e‐tečajem na HBO. Izvedle so se sledeče vaje:





Vaja 1: Uvodna predstavitev različnih vozil
Vaja 2: Pravila o električni varnosti.
Vaja 3: Praktično usposabljanje v nizkonapetostnem (pod 60VDC/25VAC) okolju
osebnih vozil
Vaja 4: Praktično usposabljanje v visokonapetostnem okolju

Uvodna vaja je vključevala pregled priročnikov proizvajalcev nekaterih električnih vozil (kar je
vključevalo hibridna vozila, izključno električna vozila in tudi električno motorno kolo). Na vaji
se je izvedla tudi testna vožnja, subjektivno se je ocenilo in primerjalo delovanje električnega
pogona.
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Druga vaja zasnovana na didaktični enoti 4 modula 1 je vključevala sledeče dejavnosti: testne
meritve električne izolacije, AVL‐DiTest1000, VN izolacija v breznapetostnem stanju (potrditev,
da sistem ni pod napetostjo, meritev VN+ na karoserijo, meritev VN‐ na karoserijo) in meritev
izolacije SAE J1766 na delujočem sistemu (meritve VN+ in VN‐, meritev VN+ na karoserijo,
meritev VN‐ na karoserijo).
Na tretji vaji so udeleženci opravljali praktično delo na simulatorju vozila kjer se lahko simulira
različna hibridna električna in tudi popolnoma električna vozila. Opravljene meritve so med
drugim vključevale: napetost in tok, frekvenco in fazne premike električne energije med
generatorjem in motorjem, generatorjem in krmilnikom, krmilnikom in baterijo in krmilnikom
in elektromotorjem.
Zadnja vaja je bila namenjena izolaciji VN‐sistema VN vozil ob upoštevanju petih varnostnih
pravil, različnim meritvam neaktivnih VN‐sistemov in vodenim meritvam na delujočih VN‐
sistemih.
Povratne informacije s strani udeležencev kažejo na sledeče zaključke:




Z vsebino izobraževanja so udeleženci na splošno bili zadovoljni, vendar so nekateri
navedli, da so pričakovali več praktičnega dela. Minimalno število ur, ki se jim je za
praktične vaje zdelo ustrezno je okoli 60 ur.
Večina sodelujočih je bila mnenja, da so bile vaje dobro pripravljene in ustrezne ter da
je tako bilo tudi zaporedje tem in čas posvečen vsaki temi. Nekaj udeležencev pa je
navedlo, da bi bilo smiselno nameniti več časa sledečim temam: ‘’VN deli polnilnih
postaj’’, ‘’elektromotorji’’ in ‘’sistemi za shranjevanje energije’’.

Če povzamemo, so sodelujoči bili mnenja, da so z vajami dobili dober vpogled v različne načine
električnih vozil ter spoznali (hibridna) električna vozila, ki so trenutno na trgu in kakšne so
njihove zmogljivosti. Poleg tega so se jim zdele vaje praktičnih meritev koristne za pridobivanje
praktičnega znanja kot priprava za delo na pravih električnih vozilih in za opravljanje splošnih
meritev.

Republika Češka
Ko so zaključili z e‐tečajem so se udeleženci posvetili še praktičnim vajam. Za namene
praktičnih vaj so se izposodila prava e‐vozila (Nissan Leaf, VW e‐up!, Smart‐electric drive in dva
elektro‐skuterja), da so jih udeleženci lahko videli in z njimi delali.
Praktične vaje so se izvajale v šolski delavnici in elektro laboratoriju, omogočen pa je bil tudi
obisk polnilne postaje in avtoservisne delavnice opremljene za električna vozila pri VW
zastopniku Porsche Brno. Urnik vaj je bil sledeč:





Vaja 1: Labaratorij za električna vozila
Vaja 2: Delavnica za električna vozila (I)
Vaja 3: Delavnica za električna vozila (II)
Vaja 4: Elektro‐delavnica + polnilna postaja

Prva vaja se je posvečala najpogostejšim problemom, ki se pojavljajo v električnih delavnicah.
Najprej se je izvedla praktična ponovitev varnostnih pravil in prve pomoči v primeru nesreče
(vsebina enote 4, modula 1), potem se je predelala tema merilnih naprav (uvod, lastnosti
komponent, zaznavanje napak v različnih delih, osnove meritev napetosti, toka in impedance,
uporaba funkcijskih generatorjev, osciloskopov, sond, itd).
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V drugi in tretji vaji so se predstavili in opisali pogonski sistemi različnih električnih vozil in
njihovi različni načini delovanja. Pri teh vajah je bilo sodelujočim omogočeno tudi, da so
električna vozila poskusili voziti (po šolskem območju) in si nato izmenjali subjektivne vtise in
izkušnje. Pogovarjali smo se tudi o tem kakšne bodo v prihodnosti možnosti in priložnosti na
področju uporabe električnih vozil. Predelane so bile teme o meritvah na VN‐sistemu brez
napetosti, vodenih meritvah na delujočem VN‐sistemu in serijskih ter vzporednih diagnostikah
električnih vozil.
Udeležencem je bilo omogočeno delo na celotnem baterijskem sistemu pravega električnega
vozila, na sistemu so izvajali meritve, preverjali stanje baterije. V teh vajah so se predelale tudi
teme povezane z vzdrževanjem in popravili električnih vozil, kar je vključevalo nekaj
praktičnega dela s pravo testno opremo s pomočjo katere so se odkrivale napake v električni
opremi in polnilnem sistemu.
V okviru zadnje vaje so udeleženci obiskali pravo delavnico opremljeno za električna vozila, si
ogledali kako izgleda in kako tam poteka delo, lahko so se pogovarjali s tehniki, se pozanimali o
njihovih praktičnih izkušnjah pri delu z električnimi vozili in tudi kako bodo oni pridobljena
znanja in izkušnje lahko praktično uporabili. Poleg tega so si udeleženci ogledali tudi polnilno
postajo (kako deluje in kako se uporablja).
Povratne informacije s strani udeležencev kažejo na splošno mnenje, da je bilo časa
posvečenega praktičnim vajam manj kot so pričakovali in da posledično zato tudi nekatere
teme niso bile dovolj temeljito predelane. Udeleženci so mnenja, da bi bilo ustrezno število ur
za praktične vaje 50 ur. Kljub temu sta se obseg in vsebina predelanih vsebin zdela veliko
udeležencem ustrezna in v skladu z njihovimi pričakovanji. V tem primeru ni bila izpostavljena
nobena specifična tema, ki bi jo bilo potrebno dopolniti, vendar pa so udeleženci navedli, da bi
bilo bolj uporabno, če bi dele vozila videli ločeno (npr motor/pogonski sistem, baterija, BMS,
itd) in ne le že sestavljene v električnem vozilu.

Slovenija
Praktične vaje so se izvajale v okviru poučevanja naših dijakov v obdobju dveh mesecev, vaje so
potekale v delih, vsak del je trajal od 4 do 6 ur, skupen obseg vaj pa je bil 70 ur. V tem primeru
se je izvedlo 11 vaj, vendar pa so za namene te študije združene v več splošnih sklopov vaj
(zaradi enostavnosti in lažje primerjave).
Urnik vaj je bil sledeč:





Prvi sklop vaj: Uvod v temo električnih vozil.
Drugi sklop vaj: Pogonski sistemi, sistemi za shranjevanje energije, ECU
Tretji sklop vaj: Varnostna pravila, standardi in predpisi. Varnostna vprašanja povezana
z električnimi vozili.
Četrti sklop vaj: Delavnica za električna vozila.

Prvi sklop vaj se je posvečal osnovam sistemov elektrike, elektromagnetizma in fizike
spoznavanju električnih naprav in elektronike ter tudi splošnemu pregledu zgodovine in
konstrukcije električnih vozil. V drugem sklopu vaj so bili predelani pogonski sistemi, sistemi za
shranjevanje energije, pa tudi senzorji ter kontrolniki in komunikacijski sistemi v električnih
vozilih. V tretjem sklopu vaj so se udeleženci ukvarjali z varnostnimi vprašanji povezanimi z
delom v delavnici električnih vozil, na primer pet varnostnih pravil, nevarnosti v delavnici EV,
organizacija in odgovornost, različne stopnje servisiranja avtomobilov. Predstavljeni so bili tudi
varnostni standardi in predpisi, varnostna vprašanja povezana z električnimi vozili in varnostjo
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pri delu. V zadnjem, četrtem, sklopu vaj so udeleženci spoznali glavne komponente in dele
električnega vozila, izvajali so meritve visokih napetosti in izolacijske upornosti električnih
sistemov, sistemov za shranjevanje električne energije (stopnje polnjenja baterij, konektorji in
priključki, preverjanje stanja baterije) in se seznanili s splošnimi preventivnimi protokoli.
Povratne informacije s strani udeležencev kažejo na to, da so bile predelane teme tako
časovno (število ur namenjenih za posamezen sklop) kot vsebinsko popolnoma v skladu z
njihovimi pričakovanji. Pojavlja se le nekaj posamičnih komentarjev, ki izražajo mnenje, da bi
morale biti vaje bolj praktično usmerjene.

Zaključni sklepi
Zaključni sklepi v povezavi s strokovnim profilom (vsi primeri)
Splošni zaključni sklepi v povezavi s strokovnim profilom, do katerih smo prišli z analizo vseh
sodelujočih primerov, kažejo na to, da je ta profil za trenutno situacijo na področju električnih
vozil ustrezen in primeren tako za uradne zastopnike storitev na področju EV in PP kot tudi za
neodvisne delavnice in organizacije za izvajanje tehničnih inšpekcij.
Kot je bilo omenjeno, so vse strani, ki so sodelovale v projektu (centri za poklicno
izobraževanje in usposabljanje, udeleženci izobraževanj, zunanji ocenjevalci, itd) bile mnenja,
da sta v projekt vključena dva sklopa jasno različnih (tehničnih) kompetenc – sklop, ki je bolj
povezan z električnimi vozili in sklop, ki se bolj nanaša na polnilne postaje. To kaže, da je bila
začetna odločitev glede modularne zasnove izobraževanja upravičena in odpira možnost za
nastanek dveh ločenih pristopnih profilov, kar bi lahko do določene mere pomenilo tudi
oblikovanje dveh ločenih izobraževanj.
S pozornim opazovanjem trga je bilo ugotovljeno še, da bi se strokovnemu profilu lahko dodala
še ena relevantna tema in sicer kompetence potrebne za pretvarjanje hibridnih električnih
vozil v popolnoma električna vozila.
Po mnenju zunanjih opazovalcev (ASPA, Španija) je za oblikovanje strokovnega profila glede na
veščine in kompetence udeležencev, glavna ovira dejstvo, da trg EV še ni dovolj razvit.
Tehnologija se tako na tem področju hitro spreminja in ne ponuja enotnega odgovora na
vprašanje točno katera znanja in kompetence so potrebne za oblikovanje takšnega profila. S
strani te inštitucije prihaja pobuda za sprotno analizo, pregled in nadzor obstoječih tipologij EV,
vsaj v začetnih letih poteka tega izobraževanja. Posledica te analize bo morda preoblikovanje
strokovnega profila (vključevanje dodatnih kompetenc ali izključitev nekaterih kompetenc). To
se sklada s trenutno situacijo na področju delavnic vzdrževanja in popravil EV, ki se izvajajo
interno znotraj podjetij, ki te avtomobile prodajajo ali izdelujejo. To pomeni, da so
usposabljanja v teh primerih vezana izključno na specifične znamke in modele vozil.
Poleg tega se lahko posebej prilagojeni moduli ponudijo izvajalcem izobraževalnih programov,
da lahko ta znanja vključijo v svoje programe izobraževanja.

Zaključni sklepi v povezavi s pristopnim profilom (vsi primeri)
Analiza primerov je glede pristopnega profila nakazala, da so kot pogoj za vključitev v e‐tečaj
potrebna določena predhodna (minimalna) znanja in kompetence. Ob začetku projekta je bil
načrtovan ciljni pristopni profil elektro‐mehanični tehnik za vozila. Tako so zagotovljene
potrebne predhodne izkušnje, ki omogočajo da si udeleženci uspešno pridobijo kompetence
povezane z EV in PP. To so kompetence povezane s strokovnimi vsebinami, ki se nanašajo na
elektriko in mehaniko v vozilih in na ostale električne naprave, sisteme in infrastrukture.
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Vendar pa je po mnenju strokovnjakov ASPA (Španija) poglavitni problem, ki se pojavlja v
izobraževanjih povezanih s to tehnologijo (npr tehniki, ki so strokovnjaki za področje hibridnih
električnih vozil) pomanjkanje osnovnih znanj in veščin, ki jih imajo elektro‐mehanični tehniki s
področja elektrike in elektronike (kar vključuje električne naprave, močnostno elektroniko, itd).
To informacijo je potrebno upoštevati pri reviziji vsebin, upravičuje pa tudi modularno zasnovo
enot in vsebin.
V pristopni profil se lahko vključi še tehnike s področij avtomehanike, mehatronike, električnih
omrežij in elektrotehnike. Za vsakega od teh področij je smiselno, da se iz celotnega programa
izberejo vsebine/enote, ki bodo v vsakem od primerov udeležencem omogočale pridobivanje
za njih najbolj ključnih kompetenc.
Poleg tega se kot primerne izkušnje s katerimi se je mogoče vključiti v e‐tečaj lahko smatrajo
tudi izkušnje s področja popravil vozil z motorji z notranjim zgorevanjem, v teh primerih je
včasih potrebno opraviti pristopni test, da se oceni katere enote mora udeleženec obvezno
predelati.
Obstaja možnost, da se izobraževanje loči v dva dela, enega za področje EV, drugega za
področje PP. Zaradi modularne zasnove izobraževanja (učnega načrta, gradiv, praktičnih nalog)
te spremembe ne bi bilo težko izvesti.

Zaključni skepi v povezavi z analizo e‐tečaja (vsi primeri)
Splošen zaključek je, da so zbrana gradiva, razvite vsebine in tehnične informacije vključene v
program ustrezne za ta učni načrt. Vsebine so prilagojene tako, da omogočajo pridobivanje
kompetenc, ki so zastavljene v strokovnem profilu. Na platformi za e‐učenje so se ponekod
odkrile manjše napake (kot so slovnične napake, napačne postavitve nekaterih slik, nedelujoče
povezave), vendar se trenutno popravljajo.
Analiza e‐tečaja kaže na to, da bi bilo poleg trenutnih vsebin smiselno v izobraževanje vključiti
še:





Kratek pregled znamk in modelov električnih akumulatorskih vozil, ki so trenutno na
trgu, s poudarkom na podobnostih in razlikah med temi vozili.
Poudarek na specifičnih VN vprašanjih v zvezi z baterijo in BMS pri električnih
akumulatorskih vozilih
Vsebine s pomočjo katerih bi si udeleženci pridobili kompetence potrebne za
pretvarjanje konvencionalnih in hibridnih vozil v popolnoma električna vozila
Osnovne »domotic« sistemov v povezavi z vključitvijo teh sistemov v že obstoječe
stavbe polnilnih postaj, možnosti VG2, itd.

Potrebno pa je obsežno preoblikovanje učnih strategij in učnega načrta s ciljem, da ta e‐tečaj
postane dobičkonosen, privlačen in učinkovit. Ta cilj se lahko doseže s sledečimi možnimi
izboljšavami:


Čeprav so bile vizualne komponente e‐gradiva na splošno dobro ocenjene, jih je
vendar potrebno izboljšati. Potrebno je dodati več slik (ali pregledati in dopolniti slike,
ki so že v gradivu) in povečati število video vsebin (ki so trenutno iz spleta, še boljše pa
bi bilo, če bi bili to resnični videi iz avtoservisnih delavnic specializiranih za električna
akumulatorska vozila, kar trenutno pomeni prodajalce in zastopnike posameznih
znamk vozil, ki pa neradi omogočajo dostop do svojih delavnic).
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Ker je splošno mnenje udeležencev pokazalo, da je v izobraževanje vključenih premalo
aktivnosti, ki jih je potrebno opraviti, je v program potrebno dodati več praktičnih
nalog, aktivnosti in testov, da bodo tako udeleženci lahko bolj (pro)aktivni.
Pri predstavitvi vsebin mora biti poudarek na praktičnih znanjih potrebnih za tretjo in
četrto stopnjo evropskega ogrodja kvalifikacij, teoretični vidiki pa naj bodo na voljo v
referenčnem gradivu. To gradivo s teorijo se lahko uporablja tudi za prilagojene enote,
ki so obvezne za udeležence, ki so se programu priključili s pomanjkljivim znanjem s
področja določenih strokovnih vsebin (npr. osnove elektrike in elektronike za
udeležence s predhodnim znanjem izključno iz področja mehanike).
Vključiti bi bilo potrebno več primerov in video vsebin povezanih s tematiko
posameznih delov gradiva, kar bi se lahko doseglo s tem, da bi se v prihodnosti med
vsemi praktičnimi vajami snemali tudi videi za te namene.

Po mnenju zunanjih ocenjevalcev (ASPA, Španija) je potrebno v prihodnosti vsebine izboljšati
na sledeče načine:












V učni načrt bi bilo smiselno vključiti rezultate predhodno omenjene analize razvoja
različnih tipov električnih akumulatorskih vozil.
Mehanične vsebine o dinamiki in rotacijskih mehanizmih rigidnih trdnih delov je
potrebno razširiti, saj so zelo pomembne, v gradivo pa so vključene zgolj osnove. Poleg
tega je potrebno dodati vsebine povezane s trenjem, ki jih v tej različici gradiv ni.
Več pozornosti in jasnosti je potrebno nameniti vsebinam povezanim z elektro‐tehniko
(kar vključuje razlage načrtov za EV in PP).
Več pozornosti in jasnosti je potrebno nameniti vsebinam povezanim s tribologijo in
zobniškimi prenosi
Več pozornosti je potrebno nameniti vsebinam povezanim z elektromotorji.
Dobro bi bilo, če bi obravnavali koncepte in vsebine povezane s polprevodniki,
elektroniko, močnostno elektroniko, itd v okviru posebne teme in ne razdeljeno med
ostalimi enotami (kar bi pomenilo spremembo zasnove vsebine). Poleg tega bi bilo
potrebno povečati število ur namenjenih tej tematiki.
Vsebina specifičnega področja organizacije in odgovornosti povezanih z varnostnimi
vprašanji v primeru Španije ni veljavna. To vodi do vprašanj o vsebinah povezanih z
uredbami in direktivami, ki so včasih predpisane na nacionalni ali celo regionalni ravni
in bi zato bilo potrebno, da jih vsi sodelujoči partnerji temu primerno prilagodijo; v tem
primeru ni učinkovit pristop, ki se uporablja pri popolnoma tehničnih temah – ‘en
partner pripravi/vsi partnerji prevedejo’.
Več časa je potrebno nameniti enotam VI in VII modula I (Delovni protokoli za EV –
preventivno in sanacijsko vzdrževanje) in enotam IV in V modula II (Delovni protokoli
za PP – preventivno in sanacijsko vzdrževanje). Večja pozornost se mora nameniti tudi
praktičnim aspektom teh enot.

Ob upoštevanju vseh povratnih informacij se lahko prvotni načrt usposabljanja preoblikuje kot
je prikazano spodaj. V prvotnem načrtu je bilo modulu I namenjenih 310 ur, modulu 2 pa 190
ur (vključno s praktičnim delom). Poleg tega so se čiste osnove prenesle v referenčni modul z
imenom Modul 0, ki ima samo eno enoto (enoto 0).

MODUL 0: Referenčno gradivo
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Enota 0 (‐ ur) Fizikalne merske enote, skalarne/vektorske magnitude, koordinatni
sistemi, osnovne fizike (osnove s področij elektrike, mehanike, magnetizma, dela,
energije in moči)

MODUL I: Električna vozila












Enota I (40 ur) ‐ Osnovni koncepti električne energije, mehanike, elektro‐mehanike in
elektronike, vključno z osnovami elektromotorjev, elektro‐mehanskih parametrov in
veličin.
Enota II (30 ur) Pregled zgradbe električnih vozil. Analiza, pregled in nadzor različnih
tipov električnih vozil, ki so trenutno na trgu. Dejanja potrebna za pretvorbo vozila v
EV.
Enota III (40 h)‐Tehnična analiza komponent:
o Pogonski sistemi
o Sistemi za shranjevanje energije
o Senzorji, kontrolniki in osrednja računalniška naprava
o Podsistemi.
Enota IV (20 ur) Delovni protokoli pri servisiranju.
o 5 varnostnih pravil
o Ocena tveganja v servisnih delavnicah za EV
o Opredelitev pojma EV servisiranja
Enota V (30 h): Varnostna regulativa
o Varnostni standardi in predpisi
o Varnostna vprašanja pri EV orodju in opremi
o Varnostna vprašanja pri elektro‐mehanskih delih (vključno s hitro vrtečimi deli)
o Osebna varnostna zaščita
o Visokonapetostni pogoji
o Ravnanje z nevarnimi snovmi in odpadnim materialom
Enota VI (45 ur)‐ Delovni protokoli za EV, preventivno vzdrževanje
Enota VII (45 ur)‐ Delovni protokol za EV, sanacijsko vzdrževanje

MODUL II: Polnilne postaje






Enota I (20 ur)‐Osnovni koncepti procesa polnjenja električnih vozil in infrastrukture
o sistemi polnjenja EV (konduktivno vs. induktivno)
o oprema za oskrbovanje EV z energijo (vtičnice za EV, kabli, stopnje polnilnih
postaj (1&2))
o osebna varnostna zaščita pri dovodu električne energije
Enota II (40 ur)‐ Komponente, principi delovanja in glavne funkcije polnilnih postaj
o Tipi polnilnih postaj
 Ohišja polnilnih postaj / primeri polnjenja
 načini polnjenja
 komunikacijski sistemi
o Študija polnilnih postaj (kombinacijske možnosti polnilnih postaj in načinov
polnjenja)
o Stopnje polnjenja
o Vtičnice in priključki
Enota III (40 ur): Varnostna regulativa pri polnilnih postajah.
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Splošna varnostna vprašanja
Varnostni standardi in predpisi
Vprašanja varnega delovanja
 elektro zapore
 samodejna razelektritev kabla
 osebna varnostna zaščita pred električnim udarom
 hlajenje zapore
Enota IV (30 ur)‐ Delovni protokoli za PP: preventivno vzdrževanje
Enota V (30 ur)‐ Delovni protokoli za PP: sanacijsko vzdrževanje
o
o
o




V modularni zasnovi bi izobraževanje namenjeno samo EV obsegalo celoten modul 1, kar je
skupno 250 ur e‐izobraževanja. Po drugi strani pa bi v izobraževanje namenjeno PP bilo
vključeno del (20 od štiridesetih ur) prve enote modula I (vse razen vsebin o elektromotorjih),
enota IV modula I (20 ur) in celoten modul II (160 ur) kar je skupno 200 ur e‐izobraževanja.
Tabela II povzema predlagano modularno zasnovo:
EV in PP
V celoti (250 ur)
V celoti (160 ur)
410 ur

EV
V celoti (250 ur)

250 ur

PP
Del enote 1 (20 ur)
Enota IV (20 ur)
V celoti (160 ur)
200 ur

Modul I
Modul II
Skupno

Tabela II: Število ur namenjenih e‐izobraževanju v primeru prvotnega izobraževanja in za vsakega od
predlaganih ločenih izobraževanj za EV in PP.

Zaključni sklepi v povezavi s praktičnimi vajami (vsi primeri)
Iz analize primerov je razvidno, da so praktične vaje najbolj heretogene od vseh področij, ki se
v sklopu tega poročila primerjajo. Temu je tako zaradi velikih razlik v laboratorijskih prostorih,
okolju in opremi vseh sodelujočih strani ter tudi zaradi različnih infrastruktur v bližini,
dostopnosti trgovcev, prodajalcev in ostalih inštitucij povezanih z EV, ki so v vsakem od
primerov v njihovi bližini. Čeprav so razlike delno tudi posledica različnih pristopnih profilov in
predhodnih izkušenj udeležencev, so prej navedene omejitve bile glavni razlog za prilagajanje
oblike in poteka praktičnih vaj. Vendar pa je ravno zaradi vseh teh razlik primerjava tega
področja bolj zanimiva in koristna.
Na podlagi povratnih informacij prejetih od udeležencev, centrov PIU in zunanjih ocenjevalcev
je bil predlagan povzetek končne sestave praktičnih vaj, ki je po večinskem mnenju najbolj
primeren za vključitev v program. Sklepi analize praktičnih vaj, ki vodijo do tega predloga so
sledeči:




Skoraj vsi udeleženci so bili mnenja, da je praktičnim vajam namenjeno premalo število
ur. Ciljno število ur namenjeno praktičnim vajam v končni različici urnika bo 60‐80 ur.
Splošno mnenje je, da so vsebine ustrezne za ta učni načrt.
V nekaterih primerih, npr. v primeru Češke, so imeli udeleženci na voljo prava
električna akumulatorska vozila s pomočjo katerih so spoznali osnovno zgradbo,
funkcije in dele sistema teh vozil. Vendar so udeleženci pričakovali, da bodo imeli
možnost nekatere dele in sisteme vozila spoznati ločeno od vozil in razstavljene, saj bi
jim to pomagalo do boljšega razumevanja principov delovanja. Po drugi strani pa so v
primeru Španije udeleženci imeli na voljo le zelo preprosto električno akumulatorsko
vozilo, praktične vaje pa so se osredotočale na pregledovanje in delo z ločenimi deli in
sistemi; v tem primeru so udeleženci pričakovali, da bodo lahko videli bolj kompleksno
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verzijo električnega akumulatorskega vozila in se seznanili z delovanjem specifičnih
sistemov teh bolj kompleksnih vozil. Zato bosta v predlagani končni shemi upoštevana
oba pristopa.
V primeru Nemčije so bili udeleženci sicer popolnoma zadovoljni z vsebino in obsegom
praktičnih vaj, navedli pa so, da bi lahko program omogočal pridobivanje večje količine
praktičnih izkušenj pri delu s podsistemi EV. V končnem predlogu je to upoštevano,
proces učenja se v večji meri osredotoča tudi na podsisteme.

Predlog za praktične vaje upošteva vse kar je bilo navedeno, praktičnim vajam se bi po novem
predlogu namenilo 90 ur, vendar pa se to število lahko sorazmerno poveča ali zmanjša. V
prvotnem načrtu je bilo praktičnim vajam namenjenih 100 ur, vendar je potrebno upoštevati,
da so bile določene teme opredeljene kot skupne modulu I in II (posebno nekateri delovni
protokoli in varnostna vprašanja).
LABARATORIJSKE VAJE. (Osnove elektro‐tehnike, polprevodniki, močnostna elektronika,
elektromagnetizem, električni stroji, kontrola, avtomatizacija, itd.)






Vaja 1: Uvodna predstavitev različnih vozil. (4 ure)
o Predstavitev in opis pogonskih sistemov nekaterih električnih akumulatorskih
vozil in njihovih različnih načinov delovanja (na podlagi navodil za uporabo in
praktičnih izkušenj)
o Električne shematike sistemov EV in PP.
o Poskusna vožnja. Poskusne vožnje z zgoraj omenjenimi vozili, ki jim sledi
subjektivna evalvacija in primerjava različnih pogonskih sistemov ter predlogi
za možnosti izboljšave vozila
Vaja 2: Električna varnostna pravila in testne meritve izolacije (8 ur)
o 5 varnostnih pravil
o Zaščitne naprave
o Standardi in predpisi
o Organizacija in odgovornost
o Testne meritve električne izolacije
Vaja 3: Električni labaratorij (10 ur)
o Labaratorijska oprema
o Opis lastnosti elektronskih naprav.
o Tehnike preklapljanja v pretvornikih električne energije
o Instrumenti, senzorji in obdelava signalov.
o Električne naprave, osnove in upravljanje.
o Osnove baterij

VAJE V DELAVNICI (teme povezane s pravimi servisnimi popravili), montaža in demontaža,
diagnosticiranje, popravilo, ravnanje z odpadnimi materiali, itd.)




Vaja 4: Praktično usposabljanja v nizkonapetostnem (pod 60VDC/25VAC) okolju ( 8 ur)
o Učna platforma za simulator vozila
o Meritve napetosti in toka v sistemih EV
o Meritve frekvenčnih in faznih premikov (med krmilnikom in baterijo in
krmilnikom in elektomotorjem)
Vaja 5: Praktično usposabljanje v visokonapetostnem okolju (8 ur).
o Izolacija visokonapetostnega sistema EV
o Različne meritve na neaktivnih VN‐sistemih

32











o Vodene meritve na aktivnih VN‐sistemih
Vaja 6: Sistemi za shranjevanje električne energije – baterija in sistemi za upravljanje z
baterijo – BMS (10 ur).
o Sestavni deli, lokacija, integracija, pregled tehnologij.
o Karakteristike in baterijske tehnologije EV.
o Sistemi za upravljanje z baterijo.
o Opisi lastnosti baterij. Meritve parametrov SOC, SOL, itd. Odkrivanje napak,
preventivni in korektivni postopki
o Integracija v EV
o Montaža in demontaža (demontaža baterij in sistemov za upravljanje z
baterijo)
o Ravnanje z nevarnimi/odpadnimi materiali
Vaja 7: Pogonski sistem (10 ur)
o Električni pogonski sistem za permanentno magnetne stroje Trifazni PWM
inverterji, senzorji hall‐efekta.
o Meritve glavnih parametrov, odkrivanje napak, preventivni in korektivni
postopki
o Integracija v EV
o Montaža in demontaža (demontaža inverterjev in ECU)
o Ravnanje z nevarnimi/odpadnimi materijali
Vaja 8: ECU in podsistemi (10 ur)
o ECU komunikacijsko okolje, postopen diagnosticiranja vozila, analiza
informacij.
o Integracija v EV
o Montaža in demontaža (demontaža baterij in sistemov za upravljanje z
baterijo)
o Ravnanje z nevarnimi/odpadnimi materiali
o Preverjanje varovalk, zaščit in prekinjevalcev toka.
o Preverjanje pogonske enote.
o Ogrevalni in hladilni sistemi.
Vaja 9: Polnilne postaje: Varnostna vprašanja in odkrivanje napak. (15 ur)
o Primeri vtičnic in priključkov za polnjenje električnih vozil, stopnje polnjenja,
itd.
o Deli polnilnika, spoznavanje sistemov in podsistemov.
o Praktično predvidevanje, odkrivanje in lokalizacija napak v polnilnih
infrastrukturah
 Merjenje kontinuitete zaščitnih žic
 Preverjanje zaščit, varovalk, prekinjevalcev toka in diferencialne
zaščite.
o Sistem ozemljitve pri prevelikih tokovih in različni načini zaščite infrastrukture
v primeru posrednih in neposrednih stikov
 Meritve impedance zank z napako in ocenjevanje vrednosti tokov
kratkega stika
 Meritve ozemlitve in vpliv tega parametra na zaščito celotne
infrastrukture.
o Integracija, montaža in demontaža delov.
Vaja 10: Obisk avtoservisne delavnice specializirane za EV (7 ur)
o Preverjanje preventivnih in korektivnih postopkov v zvezi z EV
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Praktični primeri
Zasnova in postavitev delavnice
Dejanska organizacija dela
Pogovor s tehniki in ostalim osebjem.

o
o
o
o

Tabela III povzema število ur praktičnih vaj za predlaganih modularno zasnovo izobraževanj.
EV and PP
Vse vaje
90 ur

EV
PP
Vse vaje razen Vaje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 in
vaja 9
10
75 ur
70 ur

Tabela III: Število ur namenjenih praktičnim vajam v prvotnem izobraževanju in v vsakem od dveh
predlaganih ločenih izobraževanj za EV in PP
Za konec pa tabela IV prikazuje še splošen povzetek števila ur (e‐tečaja in praktičnih vaj) celotnega
izobraževanja, izobraževanja specifično za EV in izobraževanja specifično za PP.

EV and PP
V celoti (250 ur)
V celoti (160 ur)
410 ur
Vse vaje
90 ur
500 UR

EV
V celoti (250 ur)

PP
Del enote 1 (20 ur)
e‐tečaj Modul I
Enota IV (20 ur)
V celoti (160 ur)
e‐tečaj Modul II
250 ur
200 ur
E‐tečaj ‐ skupno
Vse vaje razen Vaje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 in Praktične vaje
vaja 9
10
75 ur
70 ur
Praktične vaje ‐ skupno
325 UR
270 UR
CELOTNO IZOBRAŽEVANJE

Tabela IV: Celotno število ur e‐tečaja in praktičnih vaj v predlagani modularni zasnovi.

Zaključne opombe
Ob zaključku DP8 je jasno, da bo potreben pregled gradiv, vsebin in oblik usposabljanja, ki so
bili razviti v okviru projekta ELEVTRA, preden bo e‐izobraževanje za Vzdrževanje in popravila
električnih vozil dobilo končno, učinkovito obliko. Vendar pa je konzorcij prejel veliko
pomembnih in uporabnih informacij, ki nakazujejo katera področja je potrebno izboljšati za
dosego tega cilja.
Nekatere pomanjkljivosti se lahko zlahka odpravijo s preprosto revizijo in delnim
preoblikovanjem modulov in enot zasnovanega usposabljanja. Izboljšave nekaterih drugih
področij (kot so na primer praktične vaje v avtoservisih delavnicah specializiranih za EV in PP in
priprava video predstavitev) pa bi pomenile velike investicije (za pridobitev ustrezne opreme)
ali razvijanje sporazumov z ustanovami in podjetji pripravljenimi sodelovati pri teh aktivnostih.
Trenutno so to večinoma lastniki tehnologij (podjetja, ki se ukvarjajo z vozili, avtomobilskimi in
inštalacijskimi tehnologijami), ki neradi z drugimi delijo svoje znanje ali jim omogočajo dostop
do svojih prostorov. Kljub temu pa predvidevanja povezana z rastjo trga električnih vozil kažejo
na to, da se bo število neodvisnih avtoservisih delavnic specializiranih za to področje povečalo,
zaradi česar bo po eni strani lažje doseči tovrstno sodelovanje, po drugi strani pa se bodo
znižale tudi cene (in stroški) potrebne opreme za tovrstne dejavnosti.
Modularna oblika e‐tečaja in praktičnih vaj izobraževanja razvitega v okviru projekta ELEVTRA
omogoča pridobivanje kompetenc tako s področja EV kot tudi PP. To je dodana vrednost tega
izobraževanja, saj so ostala podobna izobraževanja namenjena zgolj enemu ali drugemu
področju. Predlog je, da se obdrži prvotna zasnova celotnega e‐tečaja, hkrati pa se omogoči

34

izbira samo izobraževanja za EV ali izobraževanja za PP (v oba izobraževanja bi bile vključene
nekatere ključne kompetence/vsebine, v vsako posamezno izobraževanje pa še
kompetence/vsebine specifične izbranemu področju).
Vključenih je bilo nekaj predlogov za preoblikovanje programa e‐tečaja in praktičnih vaj, ter za
oblikovanje dveh ločenih izobraževanj za EV in PP. Pri preoblikovanju vsebin je vedno potreben
stalen nadzor in pregled tehničnih vidikov izdelkov, ki so trenutno na trgu, saj z upoštevanjem
in vključitvijo tovrstnih informacij v izobraževanje sodelujočim posredujemo uporabno znanje
in jim omogočamo pridobivanje potrebnih kompetenc za uspešen zaključek izobraževanja.
[21][21]
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