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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

Za obvezno izvajanje praktičnega usposabljanja 
z delom v poklicnem in strokovnem izobraževa-
nju je potrebno skleniti učno pogodbo, ki je lah-
ko individualna ali kolektivna. 

• Individualna učna pogodba se sklene med dija-
kom, njegovim zakonitim zastopnikom in delo-
dajalcem. Pogodba se sklene praviloma za dobo 
treh let.

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

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

•	Z	individualno	učno	pogodbo	se	dijakom	odpira	
velika	možnost	za	zaposlitev.

• Kolektivno pogodbo sklene šola z delodajalcem 
praviloma za dobo enega leto.

• S kolektivno pogodbo šola zagotovi dijaku prak-
tično	usposabljanje	z	delom	z	vnaprej	še	nezna-
nim delodajalcem.

 V času praktičnega usposabljanja z delom  
prejema dijak nagrado!

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.

Pravi poklic za razvoj

Pečar-polagalec 
keramičnih oblog/
pečarka-polagalka 
keramičnih oblog

Partnerji v projektu:

S poklicem 
pečar-polagalec keramičnih  

oblog/pečarka-polagalka  
keramičnih oblog si zagotovite 

varno in udobno prihodnost!



pečar-polagalec 

keramičnih oblog/pečarka-

polagalka keramičnih oblog!
 Se želiš naučiti kako  

puste hodnike, kopalnice, 

kuhinje in terase lahko 

spremeniš v estetsko skladne 

in prijetne bivalne prostore?

Želiš postavljati in  

vzdrževati »domača kurišča«?

Zato postani ... 

Dobremu pečarju-polagalcu keramičnih oblog/
pečarki-polagalki keramičnih oblog ne bo niko-
li zmanjkalo dela, saj ni hiše in objekta, ki ne bi 
potreboval keramičnih oblog, v zadnjem času 
pa so tudi peči nepogrešljivi del vsake hiše.  

Pečar-polagalec keramičnih oblog/pečarka-po-
lagalka keramičnih oblog  pripravlja podlago in 
oblaga notranje in zunanje površine, kot so tlaki, 
stene, stebri, stopnice, izdeluje mozaike, fugira 
obloge, postavlja lončene in zidane štedilnike in 
kamine, oblaga le–te s keramičnimi oblogami in 
opravlja vzdrževalna dela na pečeh.

Vsekakor gre za zelo ustvarjalen in zanimiv po-
klic, ki ponuja tudi zanimive karierne poti. 

GRADITEV POKLICNE KARIERE: 
Svojo poklicno kariero boste lahko gradili v obr-
tnem	gradbeništvu	ali	večjih	gradbenih	podjetjih,	
kjer opravljajo to dejavnost, ali kot trgovec s ke-
ramičnimi	 oblogami.	 Uspešno	 končan	 program	
omogoča	neposredno	zaposlitev,	vpis	v	programe	
poklicno-tehniškega	 izobraževanja	 oziroma	 po	
določenem	 številu	 let	 delovnih	 izkušenj	 možnost	
opravljanja mojstrskega izpita.

USPOSOBLJENOST: 
V	času	izobraževanja	se	boste	usposobili	za	izde-
lovanje	delavniških	načrtov	za	enostavne	izvedbe	
ločenih	peči,	zidanih	štedilnikov	in	kaminov.	Posta-
viti	boste	znali	 lončene	peči,	 toplozračne	 lončene	
peči,	 zidane	 štedilnike,	 kamine	 ter	 namestiti	 di-
mniške	priključke,	obložiti	zidane	štedilnike	s	ke-
ramičnimi	ploščicami,	zidati	kamine	in	peči	ter	jih	
vzdrževati.	Obvladali	boste	tudi	tehnično	risanje	z	
branjem	 in	 izdelavo	 in	 izdelavo	 načrtov,	 izdelavo	
kalkulacij	 ter	 pravil	 za	 varno	 delo.	 Usposobili	 se	
boste	tudi	za	za	samostojno	načrtovanje,	pripravo,	
izvajanje	 in	 kontrolo	polaganja	 keramičnih	 oblog.	
Tla boste znali prekriti v skladu s standardi svo-
je	stroke	in	navodili	izdelovalcev.	Naučili	se	boste	
osnov	poslovanja	ter	nadgradili	svoj	estetski	čut.

V	 programu	 srednjega	 poklicnega	 izobraževanja	
poteka	 del	 izobraževanja	 za	 pečarja-polagalca	
keramičnih	 oblog/pečarko-polagalko	 keramičnih	
oblog	 v	 delovnem	 procesu	 kot	 praktično	 uspo-
sabljanje z delom in sicer minimalno 24 tednov 
praktičnega	usposabljanja	z	delom	v	 treh letih 
izobraževanja.

Srednje poklicno izobraževanje - izobraževalni program: 

pečar-polagalec keramičnih oblog
NAZIV IZOBRAZBE: pečar-polagalec	keramičnih	oblog/pečarka-polagalka	 
keramičnih	oblog
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: Lendava, Celje, Ljubljana, …


