
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 
TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ  

 

KATALOG ZNANJA 
 

1. Ime kataloga: PRENOSNI SISTEMI 
 
2. Usmerjevalni cilji: 
 

Dijak: 
• pozna glavne značilnosti prenosa informacij, 
• pozna značilnosti prenosa govora, teksta, slike in podatkov, 
• pozna zgradbo in delovanje osnovnih terminalnih naprav in njihovo povezovanje v 

omrežja, 
• pozna zgradbo in delovanje posredovalnih naprav, 
• uporablja mednarodne standarde in priporočila s področja TK, 
• razvija pravo mero kritičnosti za analizo in vrednotenje informacij in rezultatov merjenj, 
• 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: 
 

• izbiranje in vgrajevanje potrebnih komponent glede na moč signala in tip linije 
• izvajanje priključitev potrebnih komponent in nastavitve osnovnih konfiguracij 
• upravljanje in programiranje telefonskih sistemov 
• pripravljanje tehničnih rešitev na TK omrežja 
• preverjanje podatkov o prometu 
• konfiguriranje terminalne opreme 
• poznavanje delovanja in programiranje baznih postaj ter prenosnih naprav v mobilnih 

omrežjih 
• poznavanje področja upravljanja mobilnih komunikacij in nadzornih sistemov 

 
4. Operativni cilji: 
 
Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak: 
• pozna fizikalne lastnosti zvočnih 

pojavov, 
• pozna vrste vodov za prenos 

informacij, 
• pozna organizacijo in delovanje TK 

omrežij, 
• opisuje zgradbo in delovanje 

terminalnih naprav, 
• opisuje zgradbo in delovanje 

posredovalnih naprav, 

Dijak: 
• izbere ustrezni inštrument za analizo 

zvočnih pojavov, 
• analizira rezultate meritev, 
• opisje različne vode in njihove lastnosti, 
• izbira vode glede na namen uporabe,  
• analizira značilnosti omrežnih skupin, 
• razlaga električne in blok sheme, 
• izvaja testne meritve na gradnikih 

terminalnih naprav, 
• izvaja testne meritve na gradnikih 

posredovalnih naprav, 
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Informativni cilji Formativni cilji 
• pozna značilnosti avtomatskih 

telefonskih central in njihove 
sklope, 

• opisuje značilnosti mobilne 
telefonije in vlogo posameznih 
gradnikov,  

• pozna razliko med analognimi in 
digitalnimi signali, 

• pozna razliko med sinhronim in 
asinhronim prenosom, 

• izbere ustrezno merilno metodo za 
meritve na vodih, 

• pozna princip faks storitev, 
• pozna principe prenosa podatkov, 
• razume koncept delovanja ISDN in 

pozna novejše principe prenosa 
podatkov in informacij. 

• riše diagrame signalizacij in dogodkov 
in analizira dogajanje v ATC in jih 
analizira, 

• razlaga in opisuje stikalne postopke 
vzpostavljanja zvez, 

• z uporabo tehnične dokumentacije 
analizira rešitve konkretnih situacij, 

• analizira smiselnost uporabe mobilnega 
telefona glede na potrebe in stroške, 

• računa prenos podatkov z različnimi 
hitrostmi in izvedbami, 

• analizira vpliv hitrosti prenosa podatkov 
na kvaliteto, 

• riše diagram poteka procedurnih 
signalov pri faks prenosu, 

• riše časovni diagram vzpostavljanja in 
sproščanja podatkovnih zvez, 

• analizira možne rešitve ISDN 
priključkov, 

• ugotavlja optimalne pogoje za izvajanje 
določene storitve, 

• predlaga rešitve za dane situacije, 
• izdeluje merilne protokole in izdeluje in 

predstavlja seminarske naloge, katerih 
spremlja in analizira novosti na tržišču 
in v svetu. 
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