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RAČUNALNIKAR – Servisna situacija 

 

 

1. Opis naloge 

Tekmovalca sta kompetentna serviserja. Na servis bosta dobila osebni računalnik v okvari.  

 

2. Podrobnejši opis naloge 

Od tekmovalcev se pričakuje naslednje. Tekmovalci bodo v prvi vrsti morali upoštevati pravila 

varstva pri delu. Odpraviti oz. popraviti bodo morali napako na računalniku. Serviserja bosta 

morala skrbno in pravilno izpolniti servisno dokumentacijo (prevzemni nalog, delovni nalog, 

servisno poročilo, itd.) Za primer menjave komponente pa še ustrezno dokumentacijo za 

skladišče (naročilnica za nove komponente, dobavnica, ipd. ). 

 

3. Orodje in pribor 

V skladu z varstvom pri delu je obvezna delovna halja. Tekmovalci lahko imajo s sabo svoj 

prenosni računalnik z diagnostičnimi programi. Seveda morajo vsi programi na prenosniku biti 

licenčni. Potrebovali bodo izvijače, klešče, merilce napetosti, ipd. Mobilni telefoni niso 

dovoljeni. SERŠ bo zagotovil antistatične podloge, zapestnice in dostop do spleta. 
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4. Izvedba naloge 

Praktični del tekmovanja traja 120 minut in se izvaja na računalniku, ki ga priskrbi šola. Vsi 

tekmovalci bodo dobili na servis enake računalnike z enakimi okvarami. 

 

Specifikacije računalnika: 

 

 plošča Gigabyte GA-H81-D3 

 procesor Intel i3 

 RAM 8GB DDR3  

 disk SSD 256 GB 

 grafična Radeon R5 230 

 napajanje Energon EPS-550W 

 OS Windows 10 Enterprise 

 

 

 

 

5. Ocenjevanje 

Ocenjujemo praktični in teoretični del, ki sta med seboj enakovredna. Pri praktičnem 

ocenjevanju se bo upošteval način odprave napake in hitrost servisa. Pri tem bo bolje 

vrednoteno, če se napaka odpravi brez menjave okvarjene komponente, saj je to bolje in 

ugodneje za servis. Hitrost zaključenega servisa bo odločala v primerih, ko bodo tekmovalci 

po točkah enakovredni. Pri teoretičnem delu se bo vrednotila pravilnost in ustreznost 

izpolnjene dokumentacije ter vodenje servisnega postopka. 
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