
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 
TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ  

KATALOG ZNANJA 
 
1. Ime modula: MONTAŽA TK OMREŽJA 
 
2. Usmerjevalni cilji: 
 

Dijak: 
• pozna različne tipe inštalacij,  
• pozna gradnike za izdelavo inštalacij in omrežij,  
• izbira in namešča gradnike inštalacij,  
• pozna pravila varstva pri delu v objektih in na terenu,  
• skrbi za čisto okolje,  
• komunicira z naročniki storitev,  
• izdeluje ustrezno dokumentacijo,  
• bere projektno dokumentacijo, 
• pozna osnovna pravila ter standarde organizacije dela, 
• uporablja strokovno terminologijo,  
• skrbi za  svoje izpopolnjevanje in spremlja tehnološke novosti in 
• načrtuje lastno delo, ga časovno ovrednoti in spremlja. 

 
Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov. 

 
3. Poklicne kompetence: 
 

• izvajanje različnih inštalacij glede na prostor, teren in zahteve uporabnika 
storitev 

• izvajanje montaže anten in inštalacij na antenskih sistemih 
• izdelovanje infrastrukture omrežij 
• opravljanje lažjih montažnih del na terenu (na baznih postajah, antenah, 

kabelskih vodnikih, napajalnikih in prenosnih sistemih) 
• poznavanje protokolov izvajanja del  
• sodelovanje pri izdelavi projektne dokumentacije 
• komuniciranje z naročniki del in storitev 
• sodelovanje pri analiziranju ponudb 
• sodelovaje pri planiranju nabav  

 
4. Operativni cilji: 

 
Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak:  
• pozna materiale za izdelovanje 

gradnikov TK omrežja,  
• pozna osnovna orodja, priprave, 

stroje in postopke za izvajanje 
montaže,  

• razvija smisel za timsko delo in 
odgovornost,  

Dijak:  
• izbere ustrezno orodje in opremo za 

izvedbo določene naloge, 
• pripravi potrebni material za izvedbo 

določene naloge, 
• izdela spojna mesta za različne vrste 

kablov,  
• preveri kvaliteto spojnih mest, 
• programira delovanje central,  
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Informativni cilji Formativni cilji 
• povezuje teoretična znanja za 

izvajanje del v praksi,  
• pozna pomen predpisov o varstvu pri 

delu,  
• pozna dokumentacijo, ki jo je 

potrebno priložiti za opravljeno delo 
in storitev,  

• pozna osnove komuniciranja s 
strankami in 

• pozna normative za izvedbo 
posameznih nalog. 

 

• opisuje principe montaže optičnih 
kablov,  

• opisuje in meri motnje pri prenosu 
signalov,  

• uporablja razpoložljivo tehnologijo za 
pridobivanje informacij, 

• navaja postopke nabavljanja materiala 
in opreme, 

• izdeluje preproste kalkulacije, 
• uporablja računalniške programe za 

vodenje zalog in izdelavo 
dokumentacije in 

• izpolnjuje primere delovnih in 
tehnoloških dokumentacij. 
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