
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.

Kaj dela?
Sprejema stranke,
ugotavlja napake,
razporeja delo in ga nadzira,
nabavlja material in rezervne 
dele,
načrtuje in organizira 
vzdrževalna dela na 
transportnih sredstvih,
organizira in izvaja servisne 
preglede,
vodi delo v prodaji vozil in 
rezervnih delov ...

Področja dela?
Vodi ali opravlja zahtevnejša 
dela v avtoservisni ali 
avtokaroserijski delavnici,
dela v transportnih podjetjih,
servisnih in trgovskih centrih,
tehničnih bazah,
dela na tehničnih pregledih ...

SREDNJA STROJNA ŠOLA

Novo mesto
ŠOLSKI CENTER

Šolski center 
Novo mesto
Šegova ulica 112
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tel.:  07 / 39 32 100
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Zaključek 
izobraževanja - 
poklicna matura

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

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

Obvezni del:

Nadaljevanje  
izobraževanja

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

V izobraževalni program se lahko 
vpiše, kdor  je uspešno končal srednje 
poklicno izobraževanje in si pridobil 
enega od nazivov srednje poklicne 
izobrazbe: 
avtoserviser, avtokaroserist, avtoličar,  
avtomehanik, avtoklepar,
instalater strojnih instalacij, klepar-
krovec, konstrukcijski mehanik, orodjar, 
strojni mehanik, oblikovalec kovin, 
finomehanik, urar, elektrikar elektronik, 
elektrikar energetik,  mehatronik 
operater, računalnikar in ima tri letne 
delovne izkušnje v avtoservisni 
dejavnosti. 

Pogoji za
vključitev 
v program

Splošno-izobraževalni predmeti
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Umetnost
Zgodovina
Geografija
Sociologija/Psihologija
Fizika
Kemija
Biologija
Informatika
Športna vzgoja
Skupaj
Strokovni moduli
Pogonski agregati
Podvozja motornih vozil
Električni in elektronski sistemi
Popravila in vzdrževanje karoserij
Organizacija poslovanja in dela
Diagnostika na motorjih
Prenosni sistemi motornih vozil
Karoserijska oprema in elektronika
Skupaj
Odprti kurikul
Ekologija
Strojniška mehanika
Projektno delo
Matem. učne situacije/Poslovna ang.
Skupaj
Skupaj tedensko ur
Skupaj praktični pouk
Št. tednov PUD

4
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1,5
2
21,5
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Število ur na teden

1. 
letnik   
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*št. ur teorije/št. ur prakse
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