
Dogajanje na šoli

Športno smo aktivni na 
raznih področjih.

Predstavimo se na dnevih
odprtih vrat.

Na projektnih tednih delamo
drugače.

Obnavljamo stare 
avtomobile.

Na proslavi so dijaki igralci,
plesalci in še kaj.

Hodimo na strokovne 
ekskurzije.
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"MUNUS 2 - Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem 
poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja tehnike za obdobje 
2008-2012. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport."

Kaj dela?

načrtuje, izdeluje in vzdržuje 
stroje in opremo, 
načrtuje in pripravi delo, 
programira računalniško 
vodene stroje v proizvodnji 
in obdelavi, 
nadzoruje kakovost v 
proizvodnji, 
planira, vodi in kontrolira 
proizvodne procese, 
vodi vzdrževanje proizvodnje, 
sodeluje pri nabavi in prodaji 
izdelkov s področja strojništva.

Poklic je primeren 
za fante in dekleta!
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Poklicni
standardi

Učilnice

Delavnice

V delavnicah 
se dijaki 
naučijo 
rokovati s 
sodobnimi 
stroji in 
napravami.

Spoznajo 
različne 
postopke 
obdelave 
materialov.

V učilnicah 
si dijaki 
pomagajo 
tudi z 
računalniki 
in modeli.

Zaključek 
izobraževanja - 
poklicna matura

pisni in ustni izpit iz slovenščine,
strokovna znanja iz strojništva.

pisni in ustni izpit iz tujega jezika 
ali matematike,
izdelek oziroma storitev in zagovor.

Nadaljevanje  
izobraževanja

višje strokovne šole,
visoke strokovne šole,
določeni univerzitetni 
programi z dodatnim 
maturitetnim predmetom

obvezni
del

izbirni
del


