
AVTOSERVISERJI
MI SMO

SREDNJA POKLICNA 
IN TEHNIŠKA ŠOLA 

MURSKA SOBOTA

ORODJARJI



OBLIKOVALEC/OBLIKOVALKA KOVIN
ORODJAR/ORODJARKA

Orodjar izdeluje orodja na podlagi načrtov, skic 
in tehnične dokumentacije. Predvsem pri eno-

stavnejših orodjih si mora dokumentacijo pripraviti 
tudi sam, posebej pri zamenjavi iztrošenih orodij. 
Med delovanjem strojev pogosto nastavlja in kontro-
lira orodja. Lahko se usmeri v izdelovanje specialnih 
orodij ali naprav za različna merska orodja, izsekoval-
na orodja ali kalupe. Pri delu mora biti sposoben pra-
vilnega pisnega in ustnega komuniciranja za izpol-
njevanje obrazcev in pisanje enostavnih tehničnih 
poročil ter za razumevanja pisnih in ustnih sporočil 
v slovenskem jeziku. Poznati mora tudi osnove pod-
jetništva.
Po zaključku izobraževanja si usposobljen/-a za:
• obdelovanje in preizkušanje izdelkov,
• izdelovanje izdelkov na klasičnih in na računalniško 

vodenih obdelovalnih strojih,
• snovanje enostavnih elementov in sestavljanje ter 

preizkušanje sklopov orodij,
• izdelovanje različnih elementov orodij,
• menjavanje posameznih delov orodij,
• razumevanje značilnosti enostavnih in komplek-

snih orodij,
• urejanje tehniške dokumentacije, organiziranje in 

načrtovanje dela,
• vzdrževanje elementov, sklopov in kompleksnih 

orodij …

Trajanje izobraževanja:
Izobraževanje traja tri leta, izobraževalni program je 
ovrednoten s 180 kreditnimi točkami.

Zaključni izpit:
• pisni in ustni izpit iz slovenščine,
• izdelek oziroma storitev in zagovor.
 

Nadaljevanje izobraževanje: 
Uspešno končan izobraževalni program srednjega 
poklicnega izobraževanja omogoča vpis v
izobraževalni program poklicno-tehniškega izobra-
ževanja (3+2).

Delo in zaposlitev:
• poznavanje značilnosti delovanja obdelovalnih 

strojev, ki se uporabljajo v orodjarstvu,
• poznavanje tehnoloških značilnosti posameznih 

orodij,
• konstrukcijske in tehnološke zakonitosti orodij za 

plastično preoblikovanje,
• usposobljenost za izdelavo preprostega orodja ali 

obdelovalnega pripomočka na
• osnovi delovne dokumentacije.



PREDMETNIK

Slovenščina: 213
Tuji jezik: 164
Matematika: 213
Umetnost:  33
Naravoslovje: 132
Družboslovje: 132
Športna vzgoja: 164
 
Tehniško komuniciranje v poklicu: 99
Materiali in obdelave v poklicu: 66
Elementi konstrukcij: 66
Organizacija in poslovanje: 66 
Osnove oblikovanja materialov: 99
CNC programiranje: 99
Avtomatizacija strojev in naprav: 99
Oblikovanje materialov: 235
Posebne obdelave: 235
Orodja in priprave za množično proizvodnjo: 235
Sestavljanje in preizkušanje orodij: 235

Praktični pouk: 655
   
Praktično usposabljanje z delom: 912

Aktivno državljanstvo: 30
Interesne dejavnosti: 130
 

Učenci lahko izbirate med šolskim in vajeniškim na-
činom izobraževanja. V vajeniškem sistemu se mini-
malno 50 % izobraževalnega programa izvede kot 
praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu. S 
podjetjem vajenci podpišete vajeniško pogodbo.

Seznam podjetij in ostale informacije o vajeništvu 
najdete na spletni strani Gospodarske zbornice Slo-
venije: https://www.gzs.si/vajenistvo.
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