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Naslov: Specialist za 3D tiskanje – prilagojeno 
usposabljanje za uporabo 3D tiskalnika  
in praktično rabo pridobljenega znanja  

Kratica: 3DSPEC 

Pogodba: 2016-1-PL01-KA202-026335 

Trajanje: September 2016 - Avgust 2019 

Partnerstvo:  

♦ KOMAG: Inštitut za rudarske tehnologije KOMAG, 

Gliwice, Poljska – coordinator projekta 

♦ PCKZiU: Okrožni center za poklicno in vseživljenjsko 

izobraževanje, Wodzisław Śląski, Poljska 

♦ IBV: Inštitut za biomehaniko Valencia, Španija 

♦ EXOVITE: Exovite Hermo Medical Solutions, S.L., 

Zaragoza, Španija 

♦ SCV: Šolski center Velenje, Slovenija. 

 

Pozdravljeni v četrti izdaji 3DSPEC novic, ki vam 

prinašajo najpomembnejše informacije in zadnje novice o  

projektu 3DSPEC.  

Podrobnejše informacije o 3DSPEC projektu – 

dejavnosti, dogodke, izdelke ipd. najdete na spletni 

strani projekta www.3dspec.eu. Upamo, da je projekt 

za vas zanimiv, njegovi izdelki pa koristni pri vašem 

strokovnem delu in tudi širše.  

Ekipa 3DSPEC  

 

3D tiskanje postaja priljubljeno na vse več področjih  

zaradi širokih možnosti, ki jih ponuja. Zato je sposobnost 

uporabe te tehnologije v poklicni praksi že postala 

priporočljiva in pričakovana, in verjetno bo tako ostalo 

še dolgo časa.   

V okviru 3DSPEC bomo razvili prosto dostopen spletni 

tečaj, ki bo nudil udeležencem znanja in spretnosti 

potrebna za 3D tiskanje na področjih oblikovanja, 

izobraževanja in zdravstvene nege kakor tudi v različnih 

dejavnostih, ki jih izvajajo MSP (mala in srednja 

podjetja). Zaradi vsestranskosti 3D tiskanja je lahko velik 

del gradiva za usposabljanje uporaben tudi v drugih 

poklicih. 

OSNOVNO O PROJEKTU 

DOBRODOŠLI 

KAKO LAHKO PROJEKT 3DSPEC 
IZBOLJŠA VAŠO POKLICNO 

PRIHODNOST?  

NOVICE ŠT. 4 

OBVLADOVANJE 3D TISKANJA JE 

NALOŽBA V POKLICNO 

PRIHODNOST  

3DSPEC TEČAJ VAS BO NAUČIL KAKO 

UPORABITI 3D TISKANJE V POKLICNIH 

NALOGAH PRIHODNOSTI 

http://www.3dspec.eu/
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Prva različica tečaja bon a razpolago v Angleščini, 

dokončna različica pa v: angleškem, poljskem, 

španskem in slovenskem jeziku. 

Obstajata dva glavna dela usposabljanja: 

♦ spletni 3DSPEC tečaj – kjer se boste naučili, kako 

deluje 3D tiskalnik in kako se lahko uporabi v poklicni 

praksi; podane so teoretične osnove in tudi primeri 

uporabe ter navodila za uporabo, 

♦ Spletna platforma za naročanje 3D tiskanja na 3D 

tiskalnikih, ki so na razpolago v centru za 3D tiskanje – 

kjer boste naredili vzorčne modele in na ta način 

preverili kaj ste ste naučili. 

 

♦ 23. JulI 2018 –3DSPEC izdelke je predstavil  

KOMAG med predstavitvijo na AHFE 2018 

konferenci. Kraj: Loews Sapphire Falls Resort, 

Universal Studios Orlando™, Florida, ZDA. 

  

Prav tako je bil obljavljen članek o 3DSPEC tečaju. 

 

♦ 25-26. September 2018 – Rezultati projekta so bili 

predstavljeni na konferenci KOMTECH 2018. Kraj: 

Szczyrk, Poljska 

3DSPEC projekt je bil predstavljen na plakatu z opisom 

projektnih rezultatov, stoječem ob  3D modelih strojnih 

elementov. Model je primer večjega  3D tiska, ki je še 

posebej uporaben za predstavitev modelov industrijskih 

strojev. 

  

  

 

 

 

 

 

NOVICE: RAZŠIRJANJE 

REZULTATOV PROJEKTA  

PRIČENJAMO  

PREIZKUS 

SPLETNEGA 3DSPEC TEČAJA 

 NA TEČAJU SE BOSTE NAUČILI: 

▪ kaj 3D tiskanje je 

▪ kje in kako lahko 3D tiskanje uporabite  

▪ kako narediti svoje 3D izdelke  

▪ kako zgraditi 3D tiskalnik 

▪ kaj pomenijo posamezni izrazi,  

povezani s  3D tiskanjem 

 

 

 

 

 

NAUČILI SE BOSTE KAKO UPORABITI  

3D TISKANJE V NALOGAH NA PODROČJU: 

 

 
 

IZKORISTITE PRILOŽNOST! 

OBIŠČITE NAŠO SPLETNO STRAN 

3DSPEC.EU  

ZA VEČ INFORMACIJ 

 

▪ oblikovanja 

▪ zdravstvene nege 

▪ izobraževanja 

▪ delovanja MSP  

Predstavljen je celoten proces  

3D tiskanja 

od ideje objekta do 3D modela, vhodne 

datoteke za 3D tiskalnik in obdelave 3D 

tiskanega izdelka!  
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♦ 18. September 2018 – PREGLEDNO PROJEKTNO 

SREČANJE na IBV. Kraj: Valencia, Španija.  

Partnerstvo 3DSPEC je razpravljalo o trenutni 

stanju projekta in o nadaljnjih dejavnostih. 
Nadzorni odbor in Odbor za kakovost sta se  praw 
tako sestala. 

 

  
 

 

Trenutno končujemo razvoj:  

♦ platforme za e-učenje za 3DSPEC tečaj 

♦ spletne platforme za 3D tiskanje na napravah  

   v  3D tiskalnem centru. 

 
 

 

 

 
3DSPEC course – sample screenshots 

 
Internet platform for  3D printing – sample screenshot 

 

Koordinator projekta: 

Dariusz Michalak, Ph.D., KOMAG 

e-pošta: dmichalak@komag.eu 

3dspec@komag.eu 

www: www.3dspec.eu 

Facebook: www.facebook.com/3dspec/ 

NOVICE: PROJEKTNO SREČANJE 
 

TRENUTNO AKTIVNOSTI 

 
 

KONTAKTNE INFORMACIJE 

mailto:dmichalak@komag.eu
mailto:3dspec@komag.eu

