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Kaj smo dosegli do 

sedaj? 

 

 

maj 2022 

Spremljajte projekt ACCESS 3DP na: 

http://access3dp.eu/project/  

Partner iz vaše države je: 

 



 

 
https://essentracontent.com   

ID projekta: 
Polno ime: Art & Creative Craft Enterprises for 
Successful Streaming of 3D Printing 
Program: 
ERASMUS+ KA202 - Strateška partnerstva za 
poklicno izobraževanje in usposabljanje 
Trajanje projekta: 
1. oktober 2020 - 31. marec 2023 
Skupna dotacija: 
346.963,00 EUR 
Partnerstvo: 

● Chambre de Métiers et de l'Artisanat 

Auvergne-Rhône-Alpes Lyon-RhôneCentro 

Tecnológico del Mueble y la Madera de la 

Región de Murcia 

● Centro Tecnológico do Calçado de Portugal 
● Štajerski tehnološki park 
● Tehnična univerza v Košicah 

Nove tehnologije, 
nove priložnosti 

 
 

 
Aditivna proizvodnja (ali 3D tiskanje) je ena od tehnologij, ki jih je Evropska komisija opredelila kot ključne 
omogočitvene tehnologije (KET). Ustvarjalne industrije v obrtniškem sektorju so običajno majhna podjetja, 
vendar so pomemben temeljni element gospodarstva EU. Sodelujejo s strankami v sektorjih, ki so že nekaj 
časa tradicionalno povezani z ustvarjalnimi panogami, pri čemer s prilagodljivostjo dodajajo vrednost izdelkom 
z uporabo svoje sposobnosti za uresničevanje inovativnih zamisli. Te zmogljivosti postajajo vse pomembnejše 
za evropsko gospodarstvo, saj novi sektorji ugotavljajo, da potrebujejo znanja in spretnosti, ki jih zagotavljajo 
delavci ustvarjalnih podjetij. Hkrati se pojavljajo nove, pogosto prelomne tehnologije, ki za dosego svojega 
polnega potenciala zahtevajo visoko usposobljene ustvarjalne ljudi. 
To velja tudi za druge napredne proizvodne tehnologije, kot je napredna industrijska robotika. 
ACCESS-3DP združuje inovativen konzorcij petih strokovnih partnerjev, z namenom: 

● ugotoviti neusklajenost znanj in spretnosti med ustvarjalnimi obrtniki, ki že uporabljajo AM, in 

tradicionalnimi podjetniki, ki bi bili potencialno zanimivi za uporabo te tehnologije; 

● razviti učne načrte poklicnega izobraževanja in usposabljanja o 3D tiskanju, prilagojene potrebam 

obrtnega sektorja, širjenju tehnologije ter mobilnosti in zaposljivosti ustvarjalnih obrtnikov; 

● izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti obrtnih podjetij s pomočjo 3D tiskanja. 

● bolje razumeti vrednostno verigo 3D tiskanja; 

● oceniti učinek prilagojenega usposabljanja; 

● pripraviti priporočila za certificiranje ustvarjalnih obrtnikov, usposobljenih za 3D tiskanje. 

https://essentracontent.com/
http://www.cetem.es/
http://www.cetem.es/
https://www.ctcp.pt/
https://www.stp.si/
https://www.tuke.sk/wps/portal


 

 

Dosežki do maja 2022: 
GRADIVO ZA USPOSABLJANJE JE SKORAJ RAZVITO IN SE BO 

IMPLEMENTIRALO NA E-PLATFORMO ACCESS-3DP. 

Gradivo, ki ga določa skupni učni načrt usposabljanja, je skoraj dokončano, zdaj pa sledi 

vključitev v inovativni in intuitivni MOOC (Massive Open Online Course). Učni tečaj v 

šestih modulih bo delavcem, podjetnikom, študentom in drugim sektorjem zagotovil 

osnovno znanje, spretnosti in kompetence, potrebne za uspešno delo s 3D-tiskanjem.   

Projekt ACCESS-3DP je dosegel pomemben mejnik z dokončanjem gradiva za usposabljanje, ki ga je 

pripravilo vseh pet projektnih partnerjev in zajema teme, ki temeljijo na njihovem strokovnem 

znanju.   

Tečaj ACCESS-3DP naj bi trajal skupno 250 ur in zajemal šest modulov, sestavljenih iz več enot 

usposabljanja (v celoti 30), ki omogočajo doseganje učnih rezultatov v smislu znanja, spretnosti in 

kompetenc: 

1. Inovacijski proces v tradicionalnem sektorju - Oblikovanje in 3DP 

Enota 1.1. Osnove inovacijskega procesa 

Enota 1.2. Faze inovacijskega procesa 

Enota 1.3. Upravljanje inovacij in razvoj novih izdelkov 

Enota 1.4. Koncept skupnih inovacij 

2. Oblikovalsko razmišljanje in veščine 

Enota 2.1. Kaj je oblikovalsko razmišljanje? 

Enota 2.2. Načela oblikovalskega razmišljanja 

Enota 2.3. Proces oblikovalskega razmišljanja 

Enota 2.4. Oblikovalsko razmišljanje in poslovni modeli 

Enota 2.5. Spretnosti kritičnega mišljenja 

Enota 2.6. Prednosti oblikovalskega razmišljanja 

Enota 2.7. 3DP kot orodje za uporabo metodologije oblikovanja za obrtnike in podjetnike 

3. 3D tiskanje in proizvodni proces 

Enota 3.1. Zgodovina 3D tiskanja 

Enota 3.2. Opis proizvodnega procesa in razpoložljive programske opreme 

Enota 3.3. Tehnologije 3D tiskanja 

Enota 3.4. Materiali za 3D tiskanje 

about:blank


 

Enota 3.5. Upravljanje tveganj 

Enota 3.6. Vpliv 3D tiskanja na dobavno verigo 

4. Trenutni procesi - Različna področja uporabe 

Enota 4.1. Tehnologije 3DP - procesi, ločljivost, natančnost, velikosti, varnost 

Enota 4.2. Tehnologije 3DP - Izvleček delov, naknadne obdelave 

Enota 4.3. 3DP tehnologije - primeri iz resničnega življenja - TRADICIONALNI sektorji/področje 

Enota 4.4. 3DP tehnologije - primeri iz resničnega življenja - netradicionalni sodobni sektorji 

Enota 4.5. Vpliv na okolje in možnosti ponovne uporabe 

5. Podjetništvo in 3D tiskanje - nove poslovne ideje 

Enota 5.1. Kaj je podjetništvo? 

Enota 5.2. Ustvarjanje in razvijanje poslovnih idej - Poslovne ideje za 3D tiskanje  

Enota 5.3. Nove podjetniške ideje z uporabo 3D tiskanja 

6. Napredna industrijska robotika v obrti 

Enota 6.1. Osnove robotike 

Enota 6.2. Programiranje robota  

Enota 6.3. Merila za izvajanje robota 

Enota 6.4. Uporaba robotov 

Enota 6.5. Povezovanje AIR s 3DP, teorija in resnični primeri 

 

Prihajajoče dejavnosti: 
Za uvedbo vseh pripravljenih gradiv za celoten sistem so projektni partnerji pod vodstvom CETEM 
zasnovali in razvili programsko opremo platforme za e-učenje, ki bo brezplačno na voljo vsem 
udeležencem, ki se zanimajo za tečaj ACCESS-3DP.  

Zasnova in izvajanje platforme za e-učenje ter posebnosti ciljnih skupin so bili skrbno analizirani. 

Uporabniki te platforme za e-učenje so strokovnjaki, delavci, podjetniki, študenti, izvajalci 

poklicnega izobraževanja in usposabljanja, univerze, brezposelni, lokalni izobraževalni organi, 

oblikovalci politik in druge ustrezne zainteresirane strani iz tradicionalnih sektorjev. Prav tako je bilo 

upoštevano, da bodo platformo uporabljali strokovnjaki in odrasli, ki imajo različne digitalne 

kompetence. Zato je bilo e-izobraževanje izvedeno tako, da je vsem uporabnikom olajšalo 

sodelovanje v vseh razpoložljivih delih platforme. Platforma je za lažjo navigacijo odprta v več 

jezikih: angleščina, francoščina, portugalščina, slovaščina, slovenščina in španščina. 



 

 

 
Vas zanima? Vabimo vas, da preizkusite demo različico tečaja usposabljanja ACCESS-3DP! Za več 
informacij se obrnite na odgovorno osebo za e-učenje: Almudena Muñoz-Puche 
(a.munoz@cetem.es). 

 
Konzorcijsko srečanje: 
 
CTCP, projektni partner iz Portugalske, je 5. aprila 2022 organiziral srečanje konzorcija ACCESS-3DP 
v Centro Tecnológico do Calçado de Portugal (Portugalski tehnološki center za obutev) v mestu S. 
João da Madeira, na drugi dan (6. aprila 2022) pa v prostorih APICCAPS - Associação Portuguesa dos 
Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Peles e seus Sucedâneos (Portugalsko združenje za 
obutev). 
 

 

Vir: ACCESS-3DP interni vir 

mailto:a.munoz@cetem.es


 

 
 
Srečanja se je udeležilo vseh pet partnerjev iz Francije, Portugalske, Slovaške, Slovenije in Španije. 
Glavna tema razprave prvega dne (5. aprila 2022) je bila predstavitev gradiva za usposabljanje, ki so 
ga razvili vsi partnerji, in predstavitev funkcionalnosti platforme za množično odprto spletno učenje 
ACCESS-3DP. 
Drugi dan srečanja (6. april 2022) je bil namenjen predstavitvi zadnje faze projekta: in načrtovanje 
delavnice, ki bo izvedena oktobra 2022 (dejavnost učenja/usposabljanja/poučevanja) in bo 
prispevala k potrditvi potreb in neusklajenih znanj med ustvarjalnimi in tradicionalnimi obrtnimi 
panogami. Predstavljene so bile dejavnosti komuniciranja in zagotavljanja kakovosti. Srečanje se je 
zaključilo z načrtovanjem dejavnosti za naslednje mesece. 

 

 

Vir: ACCESS-3DP interni vir 

 
Predstavitev partnerja: 
Vodilni partner projekta IO3, v okviru katerega se razvijata tečaj usposabljanja ACCESS-3DP in 

platforma za e-učenje, je Tehnološki center za pohištvo in les regije Murcia (CETEM) iz Yecle v 

Španiji.  

CETEM je neprofitno združenje, ki je nastalo leta 1995 na pobudo zasebnih podjetij ob začetni 

podpori Agencije za regionalni razvoj, španskega ministrstva za industrijo in Evropske unije. 

Poslanstvo družbe CETEM je izboljšati, spodbujati, nenehno izboljševati in prenašati vse vrste 

inovacij v podjetja, predvsem MSP, ter hkrati aktivno prispevati k njihovemu socialno-ekonomskemu 

razvoju s svetovalnimi storitvami, raziskovalno-razvojnimi dejavnostmi in organizacijo programov 

usposabljanja, ki so prilagojeni potrebam industrije. 

CETEM je razvil dolgoročno sodelovanje s številnimi zunanjimi strokovnjaki, organizacijami in 



 

mrežami, ki so usposobljeni za izvajanje vseh potrebnih podpornih storitev in praktičnega 

projektnega dela na regionalni, nacionalni, evropski in širši mednarodni ravni. Zaposleni na CETEM-

u so sodelovali pri izvajanju številnih raziskovalnih in razvojnih projektov, več kot 50 lastnih projektov 

in več kot 60 projektov, financiranih iz različnih nacionalnih programov in programov EU (Interreg 

FP7, ERASMUS+, Obzorje 2020 itd.).  

Vsi člani osebja CETEM, približno 40 strokovnjakov, so usposobljena in motivirana tehnična ekipa, ki 

svojim sodelavcem in sodelavkam zagotavlja visoko raven zadovoljstva s potrebnimi strateškimi 

zavezništvi z organizacijami za uresničevanje svojega poslanstva.  

Več informacij: http://www.cetem.es/en 

 

  

Slika 1: Objekti družbe CETEM. Vir: CETEM 

 

 

Slika 2: Yecla. Vir: Vir: Guía Repsol 


