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INŠTALATER/INŠTALATERKA
STROJNIH INŠTALACIJ

Je poklic, ki se ukvarja z izdelavo, montažo in 
servisiranjem sistemov ogrevanja, vodovoda, 

klimatskih naprav in plinskih napeljav. Inštalaterji 
so delavci na terenu, v nenehnem stiku z ljudmi in 
so cenjeni kot strokovnjaki, ki rešujejo probleme pri 
vseh vrstah hišnih napeljav, jih nastavljajo in servisi-
rajo. V podjetjih pa izvajajo zaključna dela pri gradnji 
objektov, katere opremijo z vso potrebno inštalacijo.

S končanim programom si usposobljen/a za:
• izvajanje postopkov toplega in hladnega preoblik-

ovanja s poudarkom na pločevinah, profilih in ceveh,
• dimenzioniranje osnovnih elementov instalacij in 

izbiro osnovnih elementov za enostavno napeljavo,
• izvajanje osnovnih postopkov plamenskega var-

jenja, lotanja in leplenja kovinskih in nekovinskih 
materialov,

• oblikovanje in izdelavo montažnih elementov in 
izvajanje popravil,

• izvajanje protikorozijske, toplotne in protihrupne 
zaščite strojnih instalacij,

• preizkušanje in zagon energetskih naprav in napeljav,
• vzdrževanje in servisiranje različnih strojnih insta-

lacij,
• uporabo merilnih in kontrolnih naprav, orodij in 

strojev, ki se uporabljajo pri izdelavi in montaži 
konstrukcij,

• pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje 
onesnaževanja in varstvo okolja do racionalne 
rabe energije ,

• sodelovanje v skupini ter pisno in ustno spora-
zumevanje s sodelavci, strokovnjaki in strankami 
ob uporabi temeljne strokovne terminologije.

Trajanje izobraževanja:
• tri leta, izobraževalni program je ovrednoten s 180 

kreditnimi točkami.

Zaključni izpit
• pisni in ustni izpit iz slovenščine
• izdelek oziroma storitev in zagovor

Nadaljevanje izobraževanja: 
Uspešno končan izobraževalni program srednjega 
poklicnega izobraževanja omogoča vpis v izobraže-
valni program poklicno-tehniškega izobraževanja.

Delo in zaposlitev: 
Zaposliš se lahko v podjetjih kot tudi zasebnih obra-
tovalnicah na področju izdelave, montaže in servi-
siranja sistemov ogrevanja, vodovoda, klimatskih in 
plinskih napeljav na različnih delovnih mestih.



1
slovenščina: 3 ure
matematika: 3 ure
tuji jezik: 2 uri
umetnost: 1ura
naravoslovje: 2 uri
družboslovje: 2 uri
športna vzgoja: 2 uri
tehniško komuniciranje v poklicu: 3 ure
materiali in obdelave v poklicu: 2 uri
elementi konstrukcij: 2 uri
strojne inštalacije: 4 ure
osnove energijskih procesov: 4 ure 
strokovna terminologija: 1ura
praktično usposabljanje pri delodajalcu: 3 tedni

2
slovenščina: 2 uri
matematika: 2 uri
tuji jezik: 2 uri
naravoslovje: 2 uri
družboslovje: 2 uri
športna vzgoja: 2 uri  
strojne inštalacije: 2 uri
plamensko varjenje, lotanje in lepljenje: 5 ur
vodovod in kanalizacija: 5 ur
klimatski in prezračevalni sistemi: 4 ure
izbrana poglavja iz matematike: 1ura
praktično usposabljanje pri delodajalcu: 3 tedni

3
slovenščina: 3 ure
matematika: 3 ure
športna vzgoja: 2 uri 
organizacija in poslovanje: 4 ure 
ogrevalni in hladilni sistemi: 7 ur
ogrevalni in hladilni sistemi: 8 ur
izbrana poglavja iz strojništva: 3 ure
praktično usposabljanje pri delodajalcu: 18 tednov
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