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STROJNI
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STROJNI TEHNIK/
STROJNA TEHNICA

S

trojni tehnik je zaposlen v vseh industrijskih dejavnostih, v obrti, trgovini pa tudi v nekaterih negospodarskih dejavnostih.
Delovna področja, ki jih opravlja strojni tehnik, so
raznovrstna in široka. Strojni tehnik se ukvarja s konstruiranjem in projektiranjem strojnih delov, naprav,
orodij ter priprav za proizvodnjo. Z uporabo računalnikov in ustrezne programske ter strojne opreme izdeluje, ureja, arhivira in uporablja tehnično ter
tehnološko dokumentacijo. Programira in upravlja
numerično krmiljene obdelovalne (CNC-stroje) in
druge stroje ter naprave, izvaja tehniške in tehnološke meritve z enostavnimi in zahtevnimi pripomočki.
Zna oblikovati pisno dokumentacijo z računalnikom
in pozna principe delovanja mehanskih, hidravličnih,
električnih, elektronskih in drugih krmilnih sistemov.
Pri svojem delu lahko vodi skupino v proizvodnji, v
vzdrževalnih, servisnih in drugih dejavnostih. Lahko
pa vodi tudi manjše samostojno podjetje. Pogosto
pripravlja proizvodno-tržne parametre, saj pozna
osnove ekonomike in podjetništva, skrbi za zagotavljanje varstva pri delu in varovanja okolja.
Je samoiniciativen, iznajdljiv in sposoben presoje v

novonastalih situacijah, komunikativen, pripravljen
sodelovati v skupini, ima sposobnost za reševanje
tehničnih, matematičnih in mehaničnih problemov,
dobre prostorske predstave in risanja, splošne iznajdljivosti in interes za dodatno usposabljanje.
Že med samim izobraževanjem je strojni tehnik
zaradi praktičnega dela izobraževanja povezan z
uspešnimi lokalnimi podjetji, ki mu bodo po končanem izobraževanju ponudila možnost zaposlitve.
Prav tako ima dijak možnost sodelovanja v tehniško
naprednih mednarodnih projektih. Med izobraževanjem razvija svoja znanja tudi na področju podjetništva, kreativnih metod razmišljanja, pri tem pa
uporablja več tujih jezikov. Poklic je primeren tako za
fante, kot tudi za dekleta.
Po končanem šolanju in opravljeni poklicni maturi je
mogoče nadaljevati izobraževanje na višjih in visokih
strokovnih šolah ter univerzitetnih programih (potreben dodatni predmet splošne mature). Največje
število strojnih tehnikov se odloči za študij strojništva, mnogi pa zajadrajo tudi na druga področja, kot
so poslovna ekonomija, gradbeništvo, računalništvo
in informatika ter geodezija.

1

slovenščina: 4 ure
matematika: 3 ure
tuji jezik: 3 ure
umetnost: 2 uri
geografija: 2 uri
kemija: 2 uri
športna vzgoja: 3 ure
tehniško komuniciranje: 4 ure
lastnosti materialov, prim.obl.in preobl.: 2 uri
obdelava gradiv: 2 uri
izbrana poglavja iz matematike: 1 ura
opisna geometrija: 2,6 ure
sodobne tehnologije: 1,4 ure

2

slovenščina : 3 ure
matematika: 3 ure
tuji jezik: 3 ure
zgodovina: 3 ure
fizika: 2 uri
športna vzgoja: 3 ure
učinkovita raba energije: 4 ure
obdelava gradiv: 3 ure
spajanje gradiv in toplotna obdelava: 3 ure
drugi tuji jezik: 2 uri
opisna geometrija: 1 ura
sodobne tehnologije: 1 ura
praktično usposabljanje pri delodajalcu: 4 tedne

3

slovenščina: 3 ure
matematika: 3 ure
tuji jezik: 3 ure
sociologija: 2 uri
fizika: 2 uri
športna vzgoja: 2 uri			
načrtovanje konstrukcij: 2 uri
poslovanje in organizacija: 2 uri		
delovanje krmilnih in električnih komp.: 4 ure
prostorsko modeliranje in pripr. dokum.: 2 uri
računalniško podprte tehnologije: 2 uri
energetski sistemi: 2 uri
tehniška mehanika: 2 uri		
drugi tuji jezik: 2 uri
praktično usposabljanje pri delodajalcu: 4 tedne

4

slovenščina: 4 ure
matematika: 3 ure
tuji jezik: 3 ure
športna vzgoja: 2 uri		
načrtovanje konstrukcij: 2 uri
prostorsko modeliranje in pripr. dokum.: 2 uri
računalniško podprte tehnologije: 2 uri
avtomatizacija in robotika: 4 ure
energetski sistemi: 2 uri		
tehniška mehanika: 2 uri
izbrana poglavja iz matematike: 1 ura
izbrana poglavja iz strojništva: 2 uri
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