


Elektrikar energetik 

• pri strokovnih modulih spozna elemente ter vezave v 

električnih inštalacijah in omrežjih. Seznani se s 

principi delovanja in izvedbami električnih strojev in 

naprav.  

• pri praktičnem pouku se nauči izvajati različne 

inštalacije ter priklope strojev in naprav. Usposobi se 

za iskanje napak na napravah, elektromotorjih in 

tokokrogih ter odpravljanje le teh. 



OM3 
Električne naprave 

OM4 
Uporaba krmilnih 
naprav 

OM5 
Izdelava električnih in 
komunikacijskih inštalacij 

OIM1 
Delovanje elektroenergetskih 

sistemov  

OIM5 
Montaža inteligentnih inštalacij 

OIM6 
Obnovljivi viri energije 

 OIM2 
      Priklopi električnih motorjev 

Elektrikar_energetik je program, ki daje temeljna 

strokovna znanja, potrebna za začetek dela na 

področju energetike  



 obsega proizvodnjo in prenos električne energije 
in njeno racionalno rabo.  

ELEKTROENERGETIKA 



OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE 

Solarni toplotni sistemi: 
 pretvarjajo sončno energijo v toplotno. Sončne elektrarne: 

 pretvarjajo sončno energijo v električno. 

PV modul 

Črpalni toplotni sistemi: 

 črpajo toplotno energijo iz okolja  

    (zrak, zemlja, talnica). 





• to niso le elektrarne, veliki in težki transformatorji, ter 

debeli kabli in daljnovodi.  

 



 klasične in moderne inteligentne instalacije ter 
razsvetljava 



INTELIGENTNE INŠTALACIJE 

gospodarne rabe energije ter udobja in 

varnosti bivanja. 

so inštalacije, povezane v enoten  sistem v 

stanovanjskem, poslovnem … objektu,  

z namenom zagotavljanja 



 vse vrste meritev, priklopi elektromotorjev, montaža 
vzdrževanje in servisiranje električnih naprav 
 



 krmilja, regulacija in avtomatizacija 
 
 



Možnosti zaposlitve – elektrikar_energetik 
 

Vsakdo lahko poišče sebi ustrezno delovno mesto,  

saj elektroenergetika potrebujejo : 
  

• v podjetjih, katerih dejavnost je proizvodnja, prenos in distribucija  

     električne energije, projektiranje, izdelava in vzdrževanje klasičnih in  

     inteligentnih instalacij,  

• v podjetjih, ki se ukvarjajo z avtomatizacijo procesov, 

• v industriji ali v drobnem gospodarstvu, na področju vzdrževalnih del,  

• v trgovinah in servisih gospodinjskih aparatov,  

• v podjetjih, katerih dejavnost je projektiranje in montaža  

     sončnih elektrarn, 

• v podjetjih, ki se ukvarjajo z montažo klimatskih naprav, z montažo in  

     vzdrževanjem sistemov toplotnih črpalk 
 

     ali pa se lahko odloči za samostojno podjetniško pot. 

 



Zahvaljujem se Vam za pozornost  
in Vam želim lep dan še naprej! 


