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POTEK POUKA   7.15 – 14.00



TOPLA MALICA KNJIŽNICA

DIJAŠKI DOM
MIC- šolske delavnice

22 UČILNIC, LABORATORIJEV IN KABINETOV, 

TELOVADNICA
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NIŽJE POKLICNO  
IZOBRAŽEVANJE 

2 leti 

SREDNJE POKLICNO 
IZOBRAŽEVANJE 

3 leta 

POKLICNO TEHNIČNO 
IZOBRAŽEVANJE 

2 leti  (3+2) 

SREDNJE STROKOVNO  
IZOBRAŽEVANJE 

4 leta 

POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH  PROCESIH 

AVTOSERVISER 

AVTOKAROSERIST 

OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR (vajeništvo) 

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ 

STROJNI MEHANIK (vajeništvo) 

STROJNI TEHNIK 

STROJNI TEHNIK PTI  

AVTOSERVISNI TEHNIK PTI  

POKLICNA MATURA 
 

1. enota: SLOVENŠČINA 
2. enota: STROJNIŠTVO oz. AVTOMEHATRONIKA 
3. enota: MATEMATIKA ali ANGLEŠČINA 
4. enota: IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOR  

ZAKLJUČNI IZPIT 
 

1. enota: SLOVENŠČINA 
2. enota: IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOR  

ZAKLJUČNI IZPIT 
 

1. enota: IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOR 

  



SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE  - 4 leta

Program oz. poklic: 

Strojni tehnik

Pogoji za vpis: Uspešno zaključena devetletna OŠ.

Zaključek izobraževanja: Poklicna matura obsega

obvezni del: pisni in ustni del iz slovenščine in strojništva in

izbirni del: pisni in ustni del iz matematike ali tujega jezika in izdelek oz. storitev z

zagovorom.

Nadaljevanje izobraževanja: V višješolskih in visokošolskih študijskih programih in po

opravljenem petem maturitetnem izpitu na veliko univerzitetnih študijskih programih in

enovitih magistrskih študijskih programih.



STROJNI TEHNIK

• Programiram in vodim delo na računalniško vodenih 

obdelovalnih strojih (CNC strojih).

• Konstruiram in projektiram strojne dele in orodja.

• Vodim in kontroliram proizvodnjo.

• Rešujem tehnične in tehnološke probleme.

• Obvladam informacijsko komunikacijsko tehnologijo.

• Učinkovit sem pri timskem delu.

• Sem natančen, odgovoren in imam odlične komunikacijske in organizacijske  sposobnosti.

• Poznam osnove podjetništva, ekonomije, tehnične predpise in standarde.

• Poznam predpise varstva pri delu in požarne varnosti in se zavedam pomena ekologije.

• Imam veselje do nadaljnjega izobraževanja in zaposlovanja.

• Potrebujejo me skoraj vse industrijske panoge.



PREDMETNIK OMOGOČA IZBIRNOST

Računalniško programiranje

Avtomatizacija in robotika

Mehatronika

Energetski sistemi

Diferencialni račun v stroki

Ravnanje z odpadnimi materiali



SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE - 3 leta

Programi oz. poklici:

➢ Oblikovalec kovin-orodjar (šolski ali vajeniški način izobraževanja)

➢ Strojni mehanik (šolski ali vajeniški način izobraževanja)

➢ Inštalater strojnih inštalacij

➢ Avtoserviser

➢ Avtokaroserist

Pogoji za vpis: Uspešno zaključena OŠ ali program nižjega poklicnega izobraževanja.

Zaključek izobraževanja: Zaključni izpit obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter izdelek ali 
storitev in zagovor.

Nadaljevanje izobraževanja: V programih poklicno tehničnega izobraževanja (3+2):

➢ Strojni tehnik (pti)

➢ Avtoservisni tehnik (pti).  



PREDMETNIKI

Zagotavljajo potrebe hitrega gospodarskega razvoja

Omogočajo izbirnost in individualnost

SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI

STROKOVNI MODULI

• obvezni in izbirni 

ODPRTI KURIKULUM

• za pridobivanje specialnih strokovnih znanj, veščin in spretnosti

• moduli usklajeni s potrebami delodajalcev

PRAKTIČNI POUK

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCIH

INTERESNE DEJAVNOSTI



OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR

• Obvladam različne postopke ročne in strojne 

obdelave odrezovanja, preoblikovanja in 

spajanja kovin in nekovin.

• Delam na različnih obdelovalnih strojih: 

stružnice, brusilni, rezkalni, vrtalni stroji.

• Pri delu sem natančen, samostojen, vztrajen in 

ustvarjalen; obvladam osnove IKT.

• Znam se prilagoditi delu v skupini.

• Znam načrtovati in pripraviti potek dela.

• Poznam in upoštevam predpise o varstvu pri delu 

ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod.
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Oblikovalec kovin-orodjar in strojni mehanik - vajeništvo
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STROJNI MEHANIK

včasih mi rečejo tudi strojni ključavničar  

Nepogrešljiv člen v vsaki 

proizvodnji



• Postavljam nove stroje in linije.

• Vzdržujem in servisiram stroje ter skrbim za njihovo 

nemoteno delovanje.

• Znam brati načrte ter upravljati s stroji in napravami.

• Če v skladišču ni rezervnega dela, ga naredim sam.

• Sem inovativen in predlagam rešitve za boljše delovanje 

strojev.

• Sem je redoljuben, vesten in natančen.



• Pri svojem delu uporabljam različna znanja in 

veščine: struženje, varjenje, brušenje,..

• Upravljam z viličarji, dvigali in razno specialno 

opremo.



INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ

Montiram, renoviram in 
servisiram vse, kar je v zvezi z 

vašim ogrevanjem, 
vodovodom, hlajenjem in 

prezračevanjem.



Montiram



Renoviram



Servisiram 



Pomagam pri odločitvah, svetujem pri prenovah - iz 

starega v NOVO



AVTOSERVISER 

(avtomehanik + avtoelektrikar + vulkanizer)

• Moj avto je moj svet. 

• Motorji, avtomobili, ni panike, jaz popravim  vse. 

• Tudi najboljši avto potrebuje dobrega serviserja.

• Iščem, diagnosticiram in odpravljam napake na 

mehaničnih, pnevmatskih, hidravličnih, električnih in 

elektronskih sistemih.



AVTOSERVISER 

(avtomehanik + avtoelektrikar + vulkanizer)

• Popravim tudi kamion, traktor, kosilnice, 

delovne stroje in druga vozna sredstva
• Popravljam in menjam uničene ali 

obrabljene dele.

• Obvladam IKT in vsaj en tuj jezik.

• Usposobljen sem za delo s strankami in 

poznam osnove podjetništva.

• Upoštevam okoljevarstvene predpise in 

predpise varstva pri delu.



AVTOKAROSERIST

(avtoklepar + avtoličar)

• Vzdržujem, popravljam, predelujem, 

montiram dele okvirja in karoserije.

• Izvajam protikorozijsko zaščito podvozja 

in votlih delov.

• Pripravim površino za lakiranje.

• Usposobljen sem za delo s strankami in 

poznam osnove podjetništva.

• Sem natančen in upoštevam 

okoljevarstvene predpise in predpise 

varstva pri delu.



ZAKAJ AVTOKAROSERIST?

• DELO JE DINAMIČNO IN 

PRAKTIČNO POGLOBLJENO.

• VELIKA POTREBA PO 

TOVRSTNEM KADRU NA TRGU 

DELA.

• DELO PONUJA VELIKO 

USTVARJALNOSTI IN 

ZANIMIVIH IZZIVOV.



NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE - 2 leti

Program oz. poklic:

• Pomočnik v tehnoloških procesih 

Pogoji za vpis: izpolnjena osnovnošolsko obveznost in uspešno končanih najmanj 7 

razredov devetletne OŠ oziroma uspešno končana OŠ s prilagojenem programom. 

Zaključek izobraževanja: Zaključni izpit obsega izdelek ali storitev in zagovor.

Nadaljevanje izobraževanja: v programih 3-letnega srednjega poklicnega 
Izobraževanja.



POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH

• Znam delati na enostavnih strojih in 

napravah.

• Imam znanje iz varstva pri delu.

• Lahko se zaposlim na enostavnejših delih v 

proizvodnji v kovinarskih panogah.



Multikopter

Podvozje motornega zmaja
Popravilo motorja Harley Davidson

Tračni brusilnik

E-skiro
Izdelava gladilne žlice za hitri priklop rovokopača

Izdelki dijakov vseh programov



Stiskalnica za sadje

Motorno kolo

Oprema za fitnes 

Snežni top 
Električno kolo

Cepilnik drv – priključek za traktor

CNC stroj



Predelava SMART-a ForTwo 

v    električno baterijsko vozilo

Vetrna elektrarna
Obračalnik – priključek za traktor

Obnova vozila Ami
Gokart

Gozdarsko orodje



INTERESNE DEJAVNOSTI
Jesenska šola v naravi

(pohodništvo, plezanje, veslanje)

Zimska šola v naravi

(smučanje, deskanje, plavanje)

Športni dnevi

Kulturni dnevi

Naravoslovni dnevi

Strokovne ekskurzije



STROKOVNE EKSKURZIJE

Podjetja

Tehnični muzej München, 

Mednarodni obrtni sejem

Sejem energetike Wels



ŠPORTNA TEKMOVANJA

NOGOMET

KOŠARKA

ROKOMET

ODBOJKA

SMUČANJE

STRELJANJE

PLAVANJE…



INDIVIDUALIZACIJA POUKA ZA NADARJENE

TEKMOVANJA

PROJEKTI (Slovenija, EU…)

RAZISKOVALNE NALOGE

MEDNARODNE IZMENJAVE



TEKMOVANJA
STROJNIŠTVO

PROJEKCIJE IN KOTIRANJE

MATEMATIKA

FIZIKA

ANGLEŠČINA

PODJETNIŠTVO

LEGO MASTERS

SKILS FOR THE FUTURE

MY MACHINE



MEDNARODNO SODELOVANJE

Mednarodna izmenjava dijakov z Republiko Češko.

Predstavitev raziskovalne naloge v okviru 

Nacionalnega projekta ENERSOL v Republiki Češki.

Izmenjava dijakov na področju praktičnega izobraževanja 

v državah EU, jezikovni tabori.

MEPI



PROJEKTI V INDUSTRIJI
IZDELAVA MODELA ZA PROTOTIP VOZIČKA ZA TRANSPORT V PROIZVODNJI PNEVMATIK 

GOODYEAR DUNLOP SAVA TIRES D.O.O



PROJEKTI V INDUSTRIJI

• Potreba v industriji

• Definirana naloga

• Rezultati vidni takoj

• Realno delovno okolje

• Možnosti za nadaljnje sodelovanje

Optimizacija proizvodnega procesa



PROJEKTI V INDUSTRIJI

Razvoj in izdelava e-skiroja



MOJE PODJETJE
Dijaki v sodelovanju s podjetjem DOMEL D. D. ustanovili podjetje E-SKIRO D.D.

Določili vloge: direktor, računovodja, tim konstruktorjev, tim marketinga…

Cilj: razvoj in izdelava IZDELEKA, BILANČNO POROČILO in TRŽENJE

izdeleka.



PROJEKTI V INDUSTRIJI

Izdelava modela, dokumentacije ter kosovnice za izboljšanje robotskega prijemala 

za obračanje izdelkov



PROJEKTI V INDUSTRIJI

Idejna zasnova novega načina vpenjanja 

zahtevnejših obdelovancev za CNC obdelavo.



PROJEKTI V INDUSTRIJI

Idejna zasnova novega načina tesnjenja



INDIVIDUALIZACIJA IN PRILAGAJANJE POUKA
DIJAKI S SPECIFIČNIMI ZNAČILNOSTMI IN UČNIMI TEŽAVAMI
ORGANIZACIJA POUKA:

Prostor: sedežni red, čim bližje učitelju, dodatna pojasnila, navodilo, fotokopije …

Didaktični pripomočki: kalkulator tudi za enostavnejše računske operacije

računalnik (če tako piše v odločbi)

fotokopije učnega gradiva …

DODATNA STROKOVNA POMOČ: 

- dijaku se pokaže načine, kako se lotiti naloge, kako se doma učiti posamezen predmet in utrjevati znanje ... 

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE:

- možnost podaljšanega časa pri pisnem in ustnem preverjanju in ocenjevanju znanja

- napovedano ustno ocenjevanje znanja

- možnost preverjanja in ocenjevanja znanja v individualni situaciji

- preverjanje in ocenjevanje znanja po manjših učnih sklopih

- večji poudarek na ustnem ocenjevanju znanja

- toleranca pri ocenjevanju napak, ki izhajajo iz specifičnih primanjkljajev



• Širok spekter poklicev na področju strojništva.

• Sodobna oprema.

• Strokovno usposobljeni kadri.

• Visoka zaposljivost.

• Pridobitev štipendij.

• Izobraževanje za poklic in življenje.

• Izbirnost.

• Individualiziran pouk (nadarjeni, primankljaji, statusi…).

• Učbeniški sklad.

• Tople malice.

• Nastanitev v Dijaškem domu.

• Možnost nadaljnjega izobraževanja.



Pod vodstvom naših učiteljev
PREIZKUSI SVOJE SPRETNOSTI V STROJNIŠTVU




