
 
Inštalater/ka strojnih inštalacij!
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REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO 
IN REGIONALNO POLITIKO        



OBRTNO-PODJETNIŠKA
O B M O Č N A

Z B O R N I C A
MURSKA SOBOTA

S poklicem inštalater/ka 
strojnih inštalacij  

si zagotovite varno in  
udobno prihodnost!

Za obvezno izvajanje praktičnega usposablja-
nja z delom v poklicnem in strokovnem izobra-
ževanju je potrebno skleniti učno pogodbo, ki 
je lahko individualna ali kolektivna. 

• Individualna učna pogodba se sklene med 
dijakom, njegovim zakonitim zastopnikom in 
delodajalcem. Pogodba se sklene praviloma za 
dobo treh let.

•	Bodočim	dijakom	priporočamo,	da	si	sami	čim	
prej	 zagotovijo	učno	mesto	 in	sklenejo	 indivi-
dualno	učno	pogodbo.	

•	Z	individualno	učno	pogodbo	se	v	dogovoru	z	
delodajalcem	in	šolo	praktični	pouk	v	šoli	lah-
ko	 nadomesti	 s	 praktičnim	 usposabljanjem	 z	
delom v obratovalnici. 

•	Z	individualno	učno	pogodbo	se	dijakom	odpi-
ra	velika	možnost	za	zaposlitev.

• Kolektivno pogodbo sklene šola z delodajal-
cem praviloma za dobo enega leto.

• S kolektivno pogodbo šola zagotovi dijaku 
praktično	usposabljanje	 z	delom	z	 vnaprej	 še	
neznanim delodajalcem.

	 V	času	praktičnega	usposabljanja	z	delom	 
prejema dijak nagrado!

Pravi poklic za razvoj

Inštalater/ka
strojnih inštalacij 

Projekt sofinancira Evropska unija v okviru Opera-
tivnega programa Slovenija-Madžarska 2007-2013 
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v 
višini 85% in Republika Slovenija 10 % nacionalnega 
sofinanciranja. Pet odstotkov vrednosti projekta pa 

zagotavljamo partnerji iz lastnih sredstev.

Zloženko izdala in založila:  
Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota.

Grafično oblikovanje in tisk:
 Tiskarna aip Praprotnik 

Izšlo leta 2012 v Murski Soboti
v nakladi 1000 izvodov.

Partnerji v projektu:



Zato postani ...

Dobremu inštalaterju/inštalaterki strojnih 
inštalacij ne bo nikoli zmanjkalo dela, saj 
ni hiše in objekta, ki ne bi imel teh inšta-
lacij. 

Inštalater/ka strojnih inštalacij montira, 
izdeluje in vzdržuje hladilne, vodovodne, 
ogrevalne, prezračevalne, klimatske in 
plinske naprave. 

Gre za zanimiv in nikoli dolgočasen po-
klic, ki ponuja številne poklicne možnosti 
in priložnosti.  

GRADITEV POKLICNE KARIERE: 
Svojo poklicno kariero boste lahko gradili tako v 
večjih	in	manjših	proizvodnih	podjetjih	kot	v	obr-
ti.	Uspešno	končan	program	omogoča	neposredno	
zaposlitev, vpis v programe poklicno-tehniškega 
izobraževanja	 oziroma	 po	 določenem	 številu	 let	
delovnih	izkušenj	možnost	opravljanja	mojstrske-
ga izpita.

USPOSOBLJENOST: 
Kot izšolan inštalater/inštalaterka strojnih inšta-
lacij boste znali izdelati vse vrste strojnih inšta-
lacij	v	skladu	s	tehnično	in	tehnološko	dokumen-
tacijo, izvesti transport konstrukcije, jo vgraditi 
ter	 zaščititi	 proti	 rjavenju.	 Poznali	 boste	 sestav-
ne dele in sklope energetskih napeljav, njihove 
tehnične	rešitve,	gradiva	za	izdelavo	ter	principe	
delovanja. Svoje delo boste sposobni kontrolirati 
tako vizualno kot mersko, v primeru poškodb ali 
popravil pa boste znali izbrati primerne materiale 
in tehnologijo za odpravo napak.

V	programu	srednjega	poklicnega	izobraževanja	
poteka	del	izobraževanja	za	inštalaterja/inštala-
terko strojnih inštalacij v delovnem procesu kot 
praktično	usposabljanje	z	delom	in	sicer	mini-
malno	 24	 tednov	praktičnega	usposabljanja	 z	
delom	v	treh	letih	izobraževanja.

Veš da ima vsaka hiša, 

stanovanjska ali poslovna 

stavba svoje »ožilje«,  

sistem vodovodnih, 

plinskih, ogrevalnih in 

prezračevalnih inštalacij 

ter tistih za odpadne vode.

Želiš postati »zdravnik« 

za te inštalacije!

 Inštalater/ka

strojnih inštalacij!

Srednje poklicno izobraževanje - izobraževalni program: 

NAZIV IZOBRAZBE: inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij
TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: 3 leta
POGOJI ZA VKLJUČITEV: Uspešno	končana	osnovna	šola	ali	program	nižjega	
poklicnega	izobraževanja.
ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA: Izobraževanje	se	konča	z	zaključnim	izpitom.
LOKACIJA IZOBRAŽEVANJA: Murska Sobota, Lendava, Maribor, Ptuj, Celje  ...

inštalater strojnih inštalacij


