
 

 
 
 
KRATEK OPIS: 
Danes ključavničarji le redko naredijo izdelek, ki je poklicu dal ime. Ključavnice, ključe in 
zapahe namreč izdelujemo z avtomatskimi stroji. Danes so njegovi izdelki razna ročna orodja, 
preprosti strojni deli, omarice, vrata, stopnice, kovinske ograje in drugo. 
 
 
 

OPRAVILA IN NALOGE: 
Ključavničar je eden starejših in osnovnih poklicev kovinarske stroke. Njihova skupna 
značilnost je predvsem ročna obdelava kovin; zaradi raznovrstnosti je težko našteti vse 
delovne postopke, ki jih mora ključavničar obvladati. Vsak ključavničar mora znati brati 
načrte in razumeti tehnično dokumentacijo. Kadar pa dobi delovno nalogo brez tega, mora 
sam narisati skico in izbrati ustrezen material. Po predloženem ali lastnem načrtu nariše na 
izbrani material oblike in mere, ki jih potem ročno ali strojno odreže. Tako grobo oblikovane 
predmete nato s piljenjem, vrtanjem, rezanjem navojev, žaganjem in podobnim oblikuje v 
končne izdelke. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
RAZMERE ZA DELO: 
Razmere, v katerih ključavničar dela, so raznovrstne, kot so raznovrstni njegovi delovni 
postopki, opravila in izdelki. Tako lahko dela v zaprtih, dobro razsvetljenih in zračnih 
prostorih ali pa v slabše razsvetljenih, vlažnih in zaprašenih prostorih. Prav tako je mnogo 
opravil, ki jih mora opraviti na prostem ob vsakršnem vremenu. 
 

 
TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA:  3. leta 
 
 
 

KLJUČAVNIČAR



PROGRAMI S KATERIMI PRIDOBIŠ IZOBRAZBO ZA TA POKLIC: 
 
PROGRAM NAZIV SREDNJE ŠOLE

Oblikovalec kovin ‐ orodjar Šolski center Novo mesto, Srednja strojna šola

Izdelovalec kovinskih 
konstrukcij 

Šolski center Novo mesto, Srednja strojna šola

Strojni tehnik (pti) Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje

Oblikovalec kovin ‐ orodjar Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje

Strojni tehnik (pti) Šolski center Novo mesto, Srednja strojna šola

Strojni tehnik Šolski center Novo mesto, Srednja strojna šola

Inštalater strojnih instalacij Šolski center Novo mesto, Srednja strojna šola

Strojni tehnik Šolski center Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola 

Strojni tehnik (pti) Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad‐Ljubljana, Srednja 
poklicna in strokovna šola Bežigrad 

Oblikovalec kovin‐orodjar Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad‐Ljubljana, Srednja 
poklicna in strokovna šola Bežigrad 

 
 
 
 

 
 
  
 
 


