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PAMETNI DOMOVI, PAMETNE STAVBE — 
APLIKACIJE PAMETNIH INŠTALACIJ:

 f upravljanje razsvetljave/zatemnitev
 f žaluzije, rolete, roloji, zavese
 f vhodna, garažna in drsna vrata
 f odpiranje oken
 f upravljanje temperatur, ogrevanje, hlajenje
 f prezračevanje
 f zalivanje
 f geolokacijske storitve
 f toplotne črpalke, klime, HVAC
 f polnilnice za avtomobile
 f baterije

     
 Protokoli za pametne domove:

 f KNX, CAN, ModBus
 f DALI, DMX, SPI
 f Ethernet, Wi-Fi, TCP/IP
 f MQTT, API, HTTP 

Izvedba pametnih inštalacij
 f kablovje, ožičenje
 f stikala, tipke
 f zaščita
 f napajalniki 

Platforme za pametne inštalacije (IoT):
 f Arduino 
 f ESP32
 f Raspbery
 f RedPitaya
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Strokovnjakinja/  
strokovnjak 

za inštalacije  
v pametnih stavbah 

Študijski program  
za izpopolnjevanje na področju 

višjega strokovnega izobraževanja

VIŠJA 
STROKOVNA 
ŠOLA
ŠOLSKI CENTER KRANJ

KONCEPTI PAMETNIH STAVB 

 f Posamezni elementi (toplotne črpalke, 
termostati, luči) ločeno povezani v oblak.

 f Celotno upravljanje velikega števila 
naprav pametnega doma. 

 f Namesti sam (Do-it-yourself); 
nameščanje majhnega števila pametnih 
naprav s strani zgodnjih posvojiteljev. 

Šolski center Kranj,  
Višja strokovna šola,
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Prihodki na globalnem trgu 
pametnih domov  
v miljardah evrov 

vir: Adroit Market Research, 2019  
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B. POSEBNI DEL 
 
1. PREDMETNIK  
 

Oz
na

ka
 

Predmet ali druga sestavina Obvezno/ 
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M1 Temeljni procesi izvedbe 
inštalacij  

obvezno  8 

P1 Vodenje del  20 20  40 50 90 3 

P2 Električne in strojne inštalacije  20  20 40 50 90 3 

D1 
Praktično izobraževanje – 
Temeljni procesi izvedbe 
inštalacij 

 60 2 

M2 Izvajanje pametnih inštalacij obvezno  6 

P3 Sistemi pametnih inštalacij  15 5 20 40 50  90 3 

D2 Praktično izobraževanje – 
Izvajanje pametnih inštalacij 

      90 3 

M3 Parametriranje pametnih 
inštalacij obvezno  8 

P4 Programiranje in preizkušanje 
pametnih inštalacij 

 15 5 40 60 90 150 5 

D3 
Praktično izobraževanje – 
Parametriranje pametnih 
inštalacij 

 90 3 

Skupaj 70 30 80 180 240 660 22 

Število ur izobraževanja v šoli 180 14 

Število ur praktičnega izobraževanja 240 8 

Skupno število ur izobraževanja  420 22 

Opombe: 
M – modul, P – predmet, D – druga sestavina študijskega programa za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega 
izobraževanja (praktično izobraževanje) 
Katalogi znanja so pripravljeni za predmete (P) in druge sestavine (D) študijskega programa za izpopolnjevanje na področju 
višjega strokovnega izobraževanja. 

 
 
  

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN 
 
V študijski program za izpopolnjevanje na 
področju višjega strokovnega izobraževanja 
se lahko vpiše, kdor ima:

 f opravljen višješolski ali visokošolski 
študijski program s področij elektronike, 
elektrotehnike, elektroenergetike, 
informatike, mehatronike, strojništva ali 
telekomunikacij; 

 f najmanj eno leto delovnih izkušenj s 
področja električnih ali strojnih inštalacij; 

 f pogodbo o zaposlitvi na področju 
pametnih inštalacij ali pogodbo za 
izvajanje praktičnega izobraževanja za 
inštalacije v pametnih stavbah. 

NAČINI IN OBLIKE IZVAJANJA ŠTUDIJA
 
Študijski program za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja se izvaja v 
šoli in pri delodajalcih. Pri delodajalcih se izvaja 240 ur (6 tednov) praktičnega izobraževanja.  
Študij traja 420 ur in je ovrednoten z 22 KT. 

in
St

a
la

ci
je

 


