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KATALOG ZNANJA 
 

1 IME MODULA: LADIJSKO STROJNIŠTVO 
 

2 USMERJEVALNI CILJI 
 

Dijak: 
• rokuje z ladijskimi postroji  malih in velikih moči, 
• spozna posebnosti motorjev in drugih  pogonskih motorjev  na ladji, 
• spozna posebnosti vgradnje motorjev in drugih  pogonskih motorjev  na ladjo, 
• se seznani s posebnostmi propulzije, 
• pozna pomen varnosti v ladijski strojnici, 
• strokovno vzdržuje glavne pogonske motorje, 
• upravlja oziroma ravna s pomožnimi stroji, 
• upravlja oziroma ravna s tovorno opremo za nakladanje, razkladanje oz. transport 

tovora na ladji, 
• upravlja oz. ravna z napravami za sidranje privez in krmarjenje ladje, 
• upravlja s hladilnimi in drugimi ladijskimi pomožnimi stroji, 
• upravlja ladijske cevovode, 
• strokovno vzdržuje glavne pogonske motorje,in druge naprave za optimalno 

obratovanje, 
• izvaja posamezna delovna opravila v skladu s principi varstva pri delu in zaščite 

okolja, 
• rokuje s parnimi kotli malih in velikih moči, 
• upravlja s parno turbinskimi postroji, 
• upravlja s pomožnimi stroji parno turbinskih postrojev, 
• rokuje z ladijskimi postroji malih in velikih moči, 
• zažene celoten postroj, 
• spozna celotno delovanje ladijskega strojnega kompleksa, 
• pozna pomen varnosti v ladijski strojnici. 

 

3 VSEBINSKI SKLOPI 
 
Modul je sestavljen iz vsebinskih sklopov:  
 

OZNAKA VSEBINSKI SKLOP 
LMO Ladijski motorji 
LPM Ladijski pomožni motorji 
LPP Ladijski parni postroji 
ULP Upravljanje z ladijskimi motornimi postroji 

 
Vsebinski sklop: LADIJSKI MOTORJI  
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Poklicne kompetence 
• deli motorjev z notranjim zgorevanjem, 
• delovanje motorjev, 
• merjenje moči, izkoristek in poraba goriva, 
• osnove delovanja plinskih turbin, 
• naprave za pripravo zgorevalne zmesi, 
• naprave za zagon motorjev, 
• hlajenje in mazanje motorjev, 
• pomen regulacije, meritev motorja in vrednotenje meritev. 

 
Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: 
 
Deli motorjev z notranjim zgorevanjem. 
 
• spozna sestavne dele ladijskih motorjev. 

Dijak: 
 
 
 
• pozna njihove funkcije, gradiva in tehnološki 

postopek za izdelavo, 
• nauči se potrebnih posegov pri zamenjavi ali 

popravilu. 
Delovanje motorjev. 
 
• spozna osnove delovanja motorjev z 

notranjim zgorevanjem. 
 

 
 
• pozna zgodovinski razvoj motorjev, 
• pozna delitev motorjev, 
• pozna razlike v delovanju 2 in 4 taktnih 

bencinskih in dizelskih motorjev. 
Merjenje moči, izkoristek in poraba goriva. 
 
• izračuna moč motorja in porabo goriva, 
• pozna izkoristke motorja, 
• spozna sile na gibni mehanizem. 

 
 
• nauči se indiciranja in diagnosticiranja okvar 

s pomočjo indikatorskih diagramov, 
• obvlada dinamiko gibnega mehanizma. 
 

Osnove delovanja plinskih turbin. 
 
• spozna plinsko turbinske postroje, 
• spozna pomen povečane polnitve. 

 
 
• pozna sestavne dele plinskega turbinskega 

postroja, 
• pozna princip delovanja plinskih turbin, 
• nauči se sestavnih delov plinske turbine. 

Naprave za pripravo zgorevalne zmesi. 
 
• spozna pripravo zgorevalne zmesi pri 

dizelski in bencinskih motorjih, 
• spozna zgorevalne prostore in komore. 

 
 
• opiše zunanjo in notranjo pripravo 

zgorevalne zmesi, 
• razlikuje pripravo zmesi, 
• pozna naprave za dovod in razprševanje 

goriva za bencinske in dizelske motorje, 
• razume pomen oblike zgorevalnega prostora. 
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Naprave za zagon motorjev. 
 
• spozna naprave za zagon strojev malih 

in velikih moči, 

 
 
• zna ročno zagnat motor male moči, 
• pozna elemente električnega zagona 

motorjev, 
• pozna zračni zagon velikih motorjev. 

Hlajenje in mazanje motorjev. 
 
• spozna sisteme za hlajenje in mazanje 

ladijskih motorjev. 

 
 
• pozna vse sisteme za hlajenje in mazanje in 

opiše njihovo delovanje, 
• razume pomen mazanja in hlajenja motorjev, 
• loči različna olja glede na rabo, 
• zna izbrat pravilno olje, 
• pozna pomen kontrole kvalitete olja, 
• zna vzdrževati kvaliteto hladilne vode. 

Pomen regulacije, meritev motorja in 
vrednotenje meritev. 
 
• spozna načine regulacije in meritev 

ladijskih motorjev. 

 
 
 
• nauči se različnih meritev in s tem povezanih 

regulacij, 
• zna ovrednotit pridobljene meritve. 

 
Vsebinski sklop: LADIJSKI POMOŽNI MOTORJI  
 

Poklicne kompetence 
• struktura ladje, 
• črpalke za tekočine in pline, 
• ladijski cevovodi, 
• naprave za čiščenje tekočin in plinov, 
• transportne in krmarske naprave, 
• hladilne naprave in klima naprave. 

 
Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: 
 
Struktura ladje. 
 
• spozna zgradbo ladje, 
• spozna zgradbo tankov. 

Dijak: 
 
 
 
• zna poimenovati del ladje, 
• loči različne izvedbe ladij in ladijskih 

skladišč, 
• pozna posamezne ladijske tanke, 
• pozna opremo tankov in skladišč. 
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Črpalke za tekočine in pline. 
 
• loči posamezne črpalke, 
• črpalke loči po načinu delovanja, 
• spozna uporabnost posameznih črpalk na 

ladji. 

 
 
• zna poimenovati posamezne črpalke, 
• pozna način delovanja, 
• poimenuje glavne sestavne dele, 
• loči dobre in slabe lastnosti posamezne 

črpalke, 
• pozna glavna vzdrževalna dela na črpalkah. 

Ladijski cevovodi. 
 
• spozna ladijske cevovode, 
• spozna elemente cevovodov, 
• spozna posebnosti posameznih 

cevovodov. 
 

 
 
• loči posamezne cevovode glede na 

namembnost, 
• poimenuje sestavne dele cevovodov, 
• pozna posebnosti ladijskih cevovodov, 
• pozna posamezne naprave kot dele 

cevovodov. 
Naprave za čiščenje tekočin in plinov. 
 
• spozna različne vrste filtrov, 
• spozna naprave za centrifugalno 

čiščenje, 
• spozna naprave za čiščenje zaoljenih 

voda. 

 
 
• pozna pomen čiščenja tekočin in plinov, 
• loči različne filtre po namenu in načinu 

delovanja, 
• pozna delovanje centrifugalnih separatorjev, 
• pozna glavne sestavne dele, 
• pozna razoljevalec zamaščenih voda, 
• pozna tehnične predpise ki se nanašajo na 

čiščenje odpadnih voda, 
• pozna umeščenost separatorjev na ladji, 
• zna ravnati z odpadnimi tekočinami in 

drugimi ladijskimi odpadki. 
Transportne in krmarske naprave. 
 
• spozna palubne stroje in naprave, 
• spozna naprave za krmarjenje ladje. 

 
 
• pozna različne naprave za natovarjanje ladje, 
• pozna električne in hidravlične vitle, 
• pozna sidrno in pritezno vitlo, 
• loči in pozna delovanje različnih krmarskih 

naprav. 
Hladilne naprave in klima naprave. 
 
• spozna različne hladilne naprave, 
• spozna umestitev hladilnih naprav na 

ladji, 
• spozna različne prestopnike toplote. 

 
 
• pozna hladilni proces, 
• pozna sestavne dele hladilnih naprav, 
• pozna umeščenost in uporabnost hladilnih 

naprav na ladji, 
• pozna pomen prezračevanja in klimatizacije, 
• pozna zgradbo menjalnikov toplote, 
• pozna osnove izračuna menjalnika toplote. 
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Vsebinski sklop: LADIJSKI PARNI POSTROJI  
 

Poklicne kompetence 
• vrste in delovanje parnih kotlov, 
• oprema parnih kotlov, 
• zagon upravljanje in vzdrževanje kotlov, 
• vrste in delovanje parnih turbin, 
• oprema parnih turbin, 
• zagon upravljanje in vzdrževanje turbin. 

 
Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: 
 
Vrste in delovanje parnih kotlov. 
 
• spozna vrste kotlov, 
• spozna namen in uporabnost kotlov, 
• spozna delovanje kotlov, 
• spozna dele kotlov, 
• spozna glavne okvare na kotlu. 

Dijak: 
 
 
 
• zna ločiti posamezne vrste kotlov, 
• pozna različno kurjavo kotla, 
• pozna različne načine cirkulacije vode, 
• loči kotle po namenu, 
• pozna dele kotlov njihov namen. 

Oprema parnih kotlov. 
 
• spozna opremo kotlov, 
• spozna tehnične predpise glede varnega 

obratovanja. 

 
 
• nauči se pomena in delovanja varnostnih 

ventilov, 
• nauči se pomena in delovanja vodokazov, 
• loči gorilnike kotla glede na kurjavo, 
• celovito pozna napajanje kotla. 

Zagon upravljanje in vzdrževanje kotlov. 
 
• spozna pomen pravilnega zagona kotla, 
• spozna potrebne posege med delovanjem 

kotla, 
• spozna tehnične predpise glede varnega 

delovanja kotla. 

 
 
• nauči se pravilno zagnat in ugasnit kotel, 
• pozna postopek kontrole med delovanjem 

kotla, 
• zaveda se pomena analize kotlovne vode, 
• pozna postopke popravila kotla, 
• pozna postopek čiščenja in konzerviranja 

kotla. 
Vrste in delovanje parnih turbin. 
 
• spozna pomen parnih turbin, 
• loči posamezne parne turbine. 

 
 
• razlikuje posamezne vrste turbin, 
• zna razložit delovanje posameznih turbin, 
• zna našteti dele turbin. 
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Oprema parnih turbin. 
 
• spozna opremo turbin, 
• spozna sistem mazanja turbin, 
• spozna pomen regulatorjev obratov. 

 
 
• loči gredna tesnila pri turbinah, 
• pozna pomen ležajev in mazanja turbin, 
• pozna delovanje regulatorje obratov, 
• pozna količinsko in tlačno regulacijo moči 

turbine. 
Zagon upravljanje in vzdrževanje turbin. 
 
• spozna upravljanje s turbinami, 
• spozna kompleksno parno turbinsko 

postrojenje. 

 
 
• nauči se pravilnega zagona in zaustavitve 

turbin, 
• nauči se posegov med delovanjem parno 

turbinskega postroja, 
• nauči se nadzora nad turbino, 
• razume delovanje parno turbinskega postroja. 
 

 
Vsebinski sklop: UPRAVLJANJE Z LADIJSKIMI MOTORNIMI POSTROJI  
 

Poklicne kompetence 
• zažene pomožne ladijske stroje, 
• zažene pogonske motorje, 
• nadzira celotno postrojenje, ugotavlja, analizira in odpravlja napake med 

delovanjem strojev in naprav. 
 

Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: 
 
Zažene pomožne ladijske stroje. 
 
• spozna ladijski strojni postroj, 
• spozna umeščenost pomožnih strojev na 

ladji. 
 

Dijak: 
 
 
 
• nauči se pravilnega redosleda zagona 

posameznih pomožnih strojev, 
• razume umeščenost posameznih strojev v 

postroju, 
• zna pravilno zagnat posamezne črpalke, 

centrifugalne separatorje, kotel, čistilne 
naprave, hladilne sisteme in krmarske 
naprave, 

• zna upravljat ladijske cevovode, 
• zave se povezave s predhodnim znanjem. 
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Zažene pogonske motorje. 
 
• uspešno zažene pogonske motorje. 

 
 
• zna pravilno pripravit in pripravit in zagnat 

pomožne motorje, 
• zna pravilno pripravit in zagnat ladijske 

pogonske motorje, 
• zna zagnat in upravljat pogonske motorje 

lokalno in daljinsko. 
Nadzira celotno postrojenje, ugotavlja, 
analizira in odpravlja napake med 
delovanjem strojev in naprav. 
 
• kontrola delovanja postroja, 
• analiziranje napak, 
• načrtovanje posegov. 

 
 
 
 
• razume pomen nadzora postrojenja, 
• pozna nadzora potrebna mesta, 
• zna analizirati napake in motnje, ki se 

pojavijo med delovanjem, 
• zna s pravilnim posegom popraviti napake, 
• zna voditi zapiske o napakah, 
• zna napisati dnevnik stroja. 
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