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NAGOVOR RAVNATELJA



Spoštovani učenci pomurskih osnovnih šol!

Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota 
(SPTŠ) je šola z dolgoletno tradicijo vzgoje in 
izobraževanja  na področju  elektrotehnike, 
računalništva, strojništva, oblikovanja ter lesarstva 
za več različnih, večinoma zelo deficitarnih poklicev.

Kot že samo ime pove, je SPTŠ tehnična oz. strokovna 
šola, kjer je pouk razdeljen na splošne predmete in 
strokovno teoretične predmete ter praktični pouk. 
Slednji načeloma poteka v šolskih delavnicah, t.i. 
PUD ali praktično usposabljanje pri delodajalcih pa 
poteka v različnih podjetjih izven šole, obenem pa 
omogočamo dijakom opravljanje puda tudi v tujini. 
Prav zaradi strokovnih predmetov, tako teoretičnih, 
kot praktičnih, si vsi dijaki po zaključenem 
izobraževanju pri nas pridobijo določeni poklic.

Na strokovnem in športnem področju sodelujemo 
s številnimi šolami doma in v tujini, redno 
organiziramo različne aktivnosti, ekskurzije in 
izpopolnjevanja tudi skozi mednarodne izmenjave 
naših dijakov z različnimi šolami iz številnih držav EU. 
Naši dijaki dosegajo odlične uvrstitve na slovenskih 
in mednarodnih tekmovanjih ter se vsako leto  
uvrščajo v sam državni vrh na različnih področjih 
svojega udejstvovanja. 

Dijaki štiriletnih tehniških programov naše šole 
vseskozi dosegajo odlične rezultate tako na poklicni 
maturi, kakor tudi maturi s petim predmetom, 
obenem pa smo že leta zapored najuspešnejša 
pomurska sredja šola po številu zlatih maturantov.

V vseh triletnih programih poklicnega izobraževanja 
pa omogočamo dijakom po uspešno končanem 
triletnem izobraževanju vpis v poklicno tehnično 
izobraževanje (PTI ali t.i. 3 + 2 program), ki traja dve 
leti. Prednost PTI programov je, da si dijak po koncu 
izobraževanja pridobi dva poklica (npr. avtoserviser 
in strojni tehnik).

Kot nadgradnja naših srednješolskih programov 
na SPTŠ  delujejo tudi dislociirane višje šole, kjer si 
lahko pridobite naziv inž. informatike, inž. strojništva 
in od letošnjega študijskega leta naprej tudi inž. 
elektronike ali inž. mehatronike.

Tudi zato je SPTŠ prava izbira za nadaljevanje 
šolanja, saj zagotavlja vsem svojim dijakom 
vrhunske možnosti za pridobitev znanj za takojšnjo 
zaposlitev ali pa za nadaljnje izobraževanje. 

Seveda pa je odločitev o nadaljnjem šolanju 
po končani oš vedno težka, vredna tehtnega 
premisleka in odvisna predvsem od vas samih, 
spoštovani učenci !

Zato želim vsem učencem devetega razreda čim 
boljši učni uspeh ob zaključku OŠ in izbiro takšne 
srednje šole, ki jo bodo radi obiskovali ter s tem 
posledično izbiro poklica, ki ga bodo v življenju z 
veseljem in s ponosom opravljali.

Ludvik Sukič
ravnatelj
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ELEKTRIKAR/
ELEKTRIČARKA

Elektrotehnika je področje, ki nas danes sprem-
lja na vsakem koraku, pa se kljub temu še nap-

rej izjemno hitro razvija. Predstavlja gonilo gospo-
darskega napredka in razvoja moderne družbe, 
v svojem širokem spektru pa obsega elektroniko, 
avtomatiko, telekomunikacije, robotiko in seveda te-
meljno področje - energetiko. Električna energija je 
tista, ki omogoča delovanje gospodinjskih aparatov, 
razsvetljave, grelnih naprav, strojev, računalnikov in 
nepogrešljivih naprav zabavne elektronike.
V izobraževalnem programu ELEKTRIKAR dijak 
poleg splošnih znanj iz elektrotehnike pridobi 
poglobljena znanja s področja energetike. Spozna 
klasične in obnovljive vire proizvodnje električne 
energije, kako se električna energija prenaša preko 
daljnovodov in električnih inštalacij vse do vtičnic 
in pretvarja preko priključenih strojev in naprav v 
koristne oblike.

Dijak po končanem izobraževanju:
• pozna osnove elektrotehnike in električnih vezij,
• načrtuje in izvede električne in komunikacijske in-

štalacije,
• priključuje električne stroje in naprave,
• vgrajuje elemente inteligentnih inštalacij,

• vzdržuje in popravlja električne inštalacije in elek-
trične stroje,

• montira in servisira sisteme obnovljivih virov en-
ergije, gretja, hlajenja in prezračevanja.

Področje elektrotehnike in energetike je močno 
prepleteno z našim gospodarstvom, zato ima elek-
trikar številne možnosti zaposlitve najprej v doma-
čem okolju. Zaposli se lahko v elektrogospodarstvu, 
potrebujejo ga v industriji, ključen je pri vzdrževalnih 
delih v podjetjih, javnih ustanovah, lahko pa stopi 
tudi na pot samostojnega podjetništva.

Po končanem šolanju si dijak pridobi naziv elektrikar 
– energetik (SPI), na naši šoli pa lahko nadaljuje šola-
nje v programu poklicno tehniškega izobraževanja, 
ki traja dodatni dve leti in si pridobi poklic Elektro-
tehnik – energetik (PTI).

Elektrikar je poklic, ki je že danes in bo tudi v prihodnje 
nepogrešljiv v vsakdanjem življenju. Naš svet poganja 
elektrika, elektrikar pa poskrbi, da se to ne ustavi. In pri 
tem delu dekleta prav nič ne zaostajajo za fanti.

Izberi »svetlo« prihodnost in postani ELEKTRIKAR / 
ELEKTRIČARKA.
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1
slovenščina:	3	ure
matematika:	3	ure
tuji jezik:	2	uri
umetnost:	1	ura
naravoslovje:	2	uri
družboslovje:	2	uri
športna vzgoja:	2	uri
informatika s tehniškim komuniciranjem:	4	ure
enosmerna električna vezja:	5	ur
električne in komunikacijske inštalacije:	5	ur
načrtovanje el. inštalacij  + varstvo pri delu:	3	ure
izbrana poglavja matematike:	1	ura
praktično usposabljanje pri delodajalcu:	3	tedni

slovenščina:	2	uri
matematika:	2	uri
tuji jezik:	2	uri
naravoslovje:	2	uri
družboslovje:	2	uri
športna vzgoja:	2	uri
izmenična električna vezja:	5	ur
krmilne naprave:	5	ur
elektroenergetski sistemi:	4,5	ure
načrtovanje električnih inštalacij:	2,5	ure
praktično usposabljanje pri delodajalcu:	3	tedni

3
slovenščina:	3	ure
matematika:	3	ure
tuji jezik:	2	uri
športna vzgoja:	2	uri
električni stroji in naprave:	9	ur
pametne inštalacije:	9	ur
izbrana poglavja iz elektrotehnike:	3	ure
praktično usposabljanje pri delodajalcu:	18	tednov



INŠTALATER/INŠTALATERKA
STROJNIH INŠTALACIJ

Je poklic, ki se ukvarja z izdelavo, montažo in 
servisiranjem sistemov ogrevanja, vodovoda, 

klimatskih naprav in plinskih napeljav. Inštalaterji 
so delavci na terenu, v nenehnem stiku z ljudmi in 
so cenjeni kot strokovnjaki, ki rešujejo probleme pri 
vseh vrstah hišnih napeljav, jih nastavljajo in servisi-
rajo. V podjetjih pa izvajajo zaključna dela pri gradnji 
objektov, katere opremijo z vso potrebno inštalacijo.

S končanim programom si usposobljen/a za:
• izvajanje postopkov toplega in hladnega preoblik-

ovanja s poudarkom na pločevinah, profilih in ceveh,
• dimenzioniranje osnovnih elementov instalacij in 

izbiro osnovnih elementov za enostavno napeljavo,
• izvajanje osnovnih postopkov plamenskega var-

jenja, lotanja in leplenja kovinskih in nekovinskih 
materialov,

• oblikovanje in izdelavo montažnih elementov in 
izvajanje popravil,

• izvajanje protikorozijske, toplotne in protihrupne 
zaščite strojnih instalacij,

• preizkušanje in zagon energetskih naprav in napeljav,
• vzdrževanje in servisiranje različnih strojnih insta-

lacij,
• uporabo merilnih in kontrolnih naprav, orodij in 

strojev, ki se uporabljajo pri izdelavi in montaži 
konstrukcij,

• pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje 
onesnaževanja in varstvo okolja do racionalne 
rabe energije ,

• sodelovanje v skupini ter pisno in ustno spora-
zumevanje s sodelavci, strokovnjaki in strankami 
ob uporabi temeljne strokovne terminologije.

Trajanje izobraževanja:
• tri leta, izobraževalni program je ovrednoten s 180 

kreditnimi točkami.

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

Nadaljevanje izobraževanja: 
Uspešno končan izobraževalni program srednjega 
poklicnega izobraževanja omogoča vpis v izobraže-
valni program poklicno-tehniškega izobraževanja.

Delo in zaposlitev: 
Zaposliš se lahko v podjetjih kot tudi zasebnih obra-
tovalnicah na področju izdelave, montaže in servi-
siranja sistemov ogrevanja, vodovoda, klimatskih in 
plinskih napeljav na različnih delovnih mestih.



1
slovenščina:	3	ure
matematika:	3	ure
tuji jezik:	2	uri
umetnost:	1ura
naravoslovje:	2	uri
družboslovje:	2	uri
športna vzgoja:	2	uri
tehniško komuniciranje v poklicu:	3	ure
materiali in obdelave v poklicu:	2	uri
elementi konstrukcij:	2	uri
strojne inštalacije:	4	ure
osnove energijskih procesov:	4	ure	
strokovna terminologija:	1ura
praktično usposabljanje pri delodajalcu:	3	tedni

2
slovenščina:	2	uri
matematika:	2	uri
tuji jezik:	2	uri
naravoslovje:	2	uri
družboslovje:	2	uri
športna vzgoja:	2	uri	 	
strojne inštalacije:	2	uri
plamensko varjenje, lotanje in lepljenje:	5	ur
vodovod in kanalizacija:	5	ur
klimatski in prezračevalni sistemi:	4	ure
izbrana poglavja iz matematike:	1ura
praktično usposabljanje pri delodajalcu:	3	tedni

3
slovenščina:	3	ure
matematika:	3	ure
športna vzgoja:	2	uri	
organizacija in poslovanje:	4	ure	
ogrevalni in hladilni sistemi:	7	ur
ogrevalni in hladilni sistemi:	8	ur
izbrana poglavja iz strojništva:	3	ure
praktično usposabljanje pri delodajalcu:	18	tednov



MIZAR/MIZARKA

Gozd je naše bogastvo, les, topel in lep material 
pa priložnost, da si ob ustvarjalnem delu, ki nas 

notranje zadovoljuje, oblikujemo varno prihodnost.
Slovenija ima preko 60 % svoje površine porasle z 
gozdovi. Vsako leto priraste novih 70 mio m3 lesne 
mase, trenutno pa posekamo le slabo polovico tega 
prirastka. Surovino, ki se obnavlja, imamo, potrebu-
jemo pa veliko mladih in podjetnih ljudi z znanjem,
ki bodo to surovino predelali. Lesarji moramo obvla-
dovati celoten krog - od razreza hlodovine, snovanja 
in načrtovanja ter izdelave zanimivih izdelkov za po-
trošnika. Ob tem lahko lesne ostanke predelamo v 
različne oblike biomase. Les je lep in naraven. Iz lesa 
ustvarjamo nepogrešljive predmete našega vsakdana

Zakaj bi se vpisal v program MIZAR?
• Les je naraven, vedno bolj cenjen in aktualen ma-

terial.
• Znal boš načrtovati in izdelati unikatne, edinstvene 

izdelke.
• Postaneš lahko eden najbolj iskanih obrtnikov, kar 

mizar gotovo je.
• Če boš želel, boš imel možnost nadaljevanja šolanja.

Program MIZAR je prenovljeni program, organiziran 
po novih evropskih izhodiščih. Izobraževanje pote-
ka tri leta. Program je ovrednoten s 180 kreditnimi 
točkami. V treh letih te čaka veliko praktičnega izo-

braževanja v šolskih delavnicah, v lesarskih podjetjih 
ali pri obrtnikih. Pri splošnih predmetih se znanja 
povezujejo s temami pri strokovnih modulih. Izobra-
ževanje pa ti bodo popestrile tudi različne interesne 
delavnice.

Kako boš zaključil izobraževanje v programu mizar?
Po triletnem izobraževanju boš opravil zaključni izpit 
iz dveh izpitnih enot:
• Slovenščina
• Izdelek in zagovor, kjer boš načrtoval in izdelal 

izdelek, ki si ga boš sam izbral.

Kam po izobraževanju v programu MIZAR?
Po končanem izobraževanju se lahko zaposliš v pod-
jetju ali pri obrtniku, odločiš pa se lahko tudi za sa-
mostojno pot v obrti. Možnost je tudi nadaljevanje 
izobraževanja v programu lesarski tehnik – PTI. Po 
opravljeni poklicni maturi se lahko kot lesarski tehnik 
vpišeš na višješolsko ali visokošolsko izobraževanje.

Če ne bi bilo lesa, bi ga bilo treba izumiti.
(Teischinger)

Znanje in zavedanje o lesu, ima pridih čarobnosti  in 
nekaj skrivnostnosti, delati z lesom je

kreativno in lepo.
(neznan avtor)
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1
slovenščina:	3	ure
matematika:	3	ure
tuji jezik:	2	uri
umetnost:	1ura
naravoslovje:	2	uri
družboslovje:	2	uri
športna vzgoja:	2	uri
osnove lesarstva:	4	ure
obdelava lesa:	7	ur
obdelava lesnih plošč:	4	ure
tehnologija:	1	ura
konstruiranje:	1	ura
računalništvo v stroki:	1	ura
praktični pouk:	1	ura
praktično usposabljanje pri delodajalcu:	3	tedni

slovenščina:	2	uri
matematika:	2	uri
tuji jezik:	2	uri
naravoslovje:	2	uri
družboslovje:	2	uri
športna vzgoja:	2	uri	
obdelava lesnih plošč:	1	ura
stavbno pohištvo:	5	ur
bivalno pohištvo:	4	ure
snovanje izdelka:	1	ura
tehnologija:	3	ure
računalništvo v stroki:	1	ura
praktični pouk:	4	ure
praktično usposabljanje pri delodajalcu:	3	tedni

slovenščina:	3	ure
matematika:	3	ure
tuji jezik:	2	uri	
športna vzgoja:	2	uri
bivalno pohištvo:	3	ure
snovanje izdelka:	4	ure
tehnologija:	5	ur	
cnc tehnologija:	4	ure
praktični pouk:	5	ur
praktično usposabljanje pri delodajalcu:	18	tednov



AVTOSERVISER/
AVTOSERVISERKA

Današnja sodobna avtomobilska industrija izdelu-
je vozila, ki zahtevajo visoko strokovno usposo-

bljenega serviserja za vzdrževanje, diagnostiko in po-
pravilo vozil. Nekatere tehnične rešitve, ki so jih včasih 
imela samo vozila višjega cenovnega razreda, sedaj 
najdemo tudi pri cenejših vozilih. To so vsa novejša 
vozila, predvsem hibridna in električna vozila, ki jih vse 
pogosteje srečujemo v prometu in posledično tudi v 
delavnicah. Pri teh popravilih je zelo pomembna var-
nost pri delu. Poleg tega so v današnjih vozilih vse po-
gosteje zastopani t. i. asistenčni sistemi, ki pomagajo 
pri vožnji ali vozijo samostojno in skrbijo za več var-
nosti (držanje voznega pasu, samodejno parkiranje, 
avtonomna vožnja). Vse to mora današnji in bodoči 
avtoserviser vzdrževati, kontrolirati in nastavljati ter 
po potrebi tudi popraviti ali zamenjati. Avtoserviser je 
poklic širokega spektra, saj se srečuje z različnimi deli 
in situacijami. Dela samostojno, skupinsko delo pa 
pride do izraza pri reševanju kompleksnejših napak. V 
tem poklicu je veliko novega, zato ni nikoli dolgčas.
Avtoserviser pri delu uporablja osnovna in specialna 
orodja, najsodobnejšo opremo in servisne pripomoč-
ke. Sodoben in uspešen avtoserviser mora uporabljati 
sodobno informacijsko tehnologijo, diagnostične na-
prave, razumeti mora delovanje avtomobilskih sklo-

pov, reševati tudi zahtevne naloge in se na osnovnem 
nivoju sporazumevati v vsaj enem tujem jeziku. Zato 
je pri poklicu avtoserviser zelo pomembna kakovo-
stno opravljena storitev, redni servisi in vzdrževanje 
vozila, diagnostika ter popravila. Posebna pozor-
nost je namenjena skrbi in sodelovanju s strankami. 
Stranke bodo v prihodnosti dale prednost tistim av-
tomobilom, katerih proizvajalci bodo imeli zelo dob-
ro usposobljeno in organizirano prodajno-servisno 
službo. Dobra servisna služba pa temelji na dobrem 
avtoserviserju. Zato se mora avtoserviser nenehno 
izobraževati, izpopolnjevati ter se vključevati v razne 
specializacije, ki se nanašajo  na specifiko poklica.

Zaposlitvene možnosti avtoserviserja:
• serviser osebnih in tovornih vozil ter voznih sredstev
• proizvodnja vozil
• avtoservisi in hitri servisi
• tehnični pregledi vozil
• cenilec avtomobilskih škod
• poklicni voznik
• prodajalec avtomobilov, rezervnih delov in teh-

nične opreme, samostojni podjetnik …

Avtoserviser se lahko zaposli v avtoservisni dejavno-
sti v Sloveniji ali v širšem evropskem prostoru.



1
slovenščina:	3	ure
matematika:	3	ure
tuji jezik:	2	uri
umetnost:	1	ura
naravoslovje:	2	uri
družboslovje:	2	uri
športna vzgoja:	2	uri
tehniško komuniciranje v poklicu:	3	ure
materiali in obdelave v poklicu:	2	uri
elementi konstrukcij:	2	uri
osnove motornih vozil:	4	ure
podvozja in prenosne naprave:	1	ura
osnove motornih vozil:	2	uri
strokovna terminologija v tujem jeziku:	1	ura
krmilja:	2	uri
praktično usposabljanje pri delodajalcu:	3	tedni

2
slovenščina:	2	uri
matematika :	2	uri
tuji jezik:	2	uri
naravoslovje:	2	uri
družboslovje:	2	uri
športna vzgoja:	2	uri	
električni sistemi na vozilu:	4	ure
podvozja in prenosne naprave:	5	ur
pogonski motorji:	2	uri
izbrana poglavja iz matematike:	1	ura
avto-elektrika:	6	ur
gospodarska vozila:	4	ure
praktično usposabljanje pri delodajalcu:	3	tedni

3
slovenščina:	3	ure
matematika:	3	ure
tuji jezik :	2	ure
športna vzgoja:	2	uri	 	
organizacija in poslovanje:	4	ure	
pogonski motorji:	8	ur
diagnostika:	8	ur	
izbrana poglavja iz strojništva:	3	ure
praktično usposabljanje pri delodajalcu:	18	tednov



Poklic tehnik oblikovanja je zanimiv in zelo razno-
lik, zato omogoča delo ter zaposlitev na različnih 

področjih.

Modul grafični oblikovalec omogoča samostojno 
dejavnost in tudi zaposlitev v oglaševalskih agenci-
jah, repro studiih, tiskarnah, različnih medijskih hišah 
doma in v tujini.

Dijaki se naučijo ročnega in računalniškega dela, 
priprave različnih tiskovin, spletnih strani, animacij 
in še mnogo več. Naučijo se oblikovati vizualna spo-
ročila za različne medije, pripravljati različne tisko-
vine, risati, fotografirati,  pripravljati animacije, obli-
kovati spletne strani in pri tem  za doseganje svojih 
idej  uporabljajo različna sredstva. S poznavanjem 
likovne teorije in umetnostne zgodovine ustvarjajo 
edinstvene izdelke, ki so pripravljeni ročno ali digi-
talno. Izobraževanje traja štiri leta in se zaključi s po-
klicno maturo. Po končanem šolanju se lahko dijaki 
zaposlijo ali nadaljujejo šolanje na višjih in visokih šo-
lah, z opravljenim petim predmetom mature pa tudi 
na univerzitetnem študiju doma ali v tujini.

Za vpis v program tehnik oblikovanja je potrebno 
uspešno opraviti preizkus likovne nadarjenosti.

V času šolanja se dijaki udeležujejo strokovnih eks-
kurzij po domovini in tujini. Redno obiskujejo tudi 
razstave v lokalnih kulturnih ustanovah. S svojimi 
izdelki djiaki skrbijo tudi za promocijo naše šole,  
tako da pripravljajo razstave v šoli in izven nje, se 
udeležujejo tržnic poklicev, opremljajo izložbo v 
centru mesta...

Dijaki šolanje   zaključijo s poklicno maturo, katere 
del so tudi praktični izdelki, ki jih    predstavijo širši 
javnosti na zaključni razstavi v eni izmed kulturnih 
ustanov.

TEHNIK/TEHNICA   
OBLIKOVANJA



2
slovenščina:	3	ure
matematika:	3	ure
tuji jezik:	3	ure
zgodovina:	3	ure
fizika:	2	uri
športna vzgoja:	2	uri
risanje:	3	ure
umetnostna zgodovina:	2	uri
likovna teorija:	2	uri
drugi tuji jezik:	2	uri
grafično oblikovanje:	7	ur
praktično usposabljanje pri delodajalcu:	2	tedna

3
slovenščina:	3	ure
matematika:	3	ure
tuji jezik:	3	ure
sociologija:	2	uri
športna vzgoja:	2	uri
risanje:	3	ure
umetnostna zgodovina:	2	uri
likovna teorija:	2	uri
podjetništvo in trženje:	2	uri
drugi tuji jezik:	2	uri
grafično oblikovanje:	8	ur
praktično usposabljanje pri delodajalcu:	2	tedna

4
slovenščina:	4	ure
matematika:	3	ure
tuji jezik:	3	ure
športna vzgoja:	3	ure
umetnostna zgodovina:	4	ure
risanje:	3	ure
risanje-psihologija:	1	ura
likovna teorija:	3	ure
grafično oblikovanje:	8	ur
izbrana poglavja iz matematike:	1	ura

1
slovenščina:	4	ure
matematika:	3	ure
tuji jezik:	3	ure
geografija:	2	uri
kemija:	2	uri
biologija:	2	uri
športna vzgoja:	3	ure
risanje:	3	ure
likovna teorija:	2	uri
informatika:	2	uri
grafično oblikovanje:	7	ur
izbrana poglavja iz matematike:	1	ura



ELEKTROTEHNIK/
ELEKTROTEHNICA

Elektrotehnika je široka tehniška veda, ki predsta-
vlja temelje gospodarskega razvoja. Dandanes 

ni tehnološkega razvoja brez različnih strojev, naprav 
in sistemov, ki koristijo učinke električne energije. 
Težko si tudi predstavljamo življenje brez električne 
razsvetljave, gospodinjskih aparatov, naprav zabav-
ne elektronike, računalnikov … Pomena električne 
energije se običajno zavemo šele takrat, kadar je 
njena dobava za krajši čas prekinjena. Trendi teh-
nološkega razvoja narekujejo vedno več elektrifika-
cije, vendar moramo energijo uporabljati varčno in 
jo proizvajati čim bolj okolju prijazno. To so izzivi, ki 
danes in v prihodnje kličejo po strokovnjakih z elek-
trotehniškimi znanji. 

Elektrotehnik je sodoben, široko zasnovan program, 
ki v prvem delu izobraževanja omogoča, da dijaki 
pridobijo temeljna znanja iz področja elektrotehnike:
• osnove elektrotehnike, vezij, naprav in splošnih 

meritev,
• izdelava osnovnih električnih in komunikacijskih 

inštalacij,
• računalniška pismenost, medosebna komunikacija 

in poslovanje ter
• upravljanje z osnovnimi programirljivimi napra-

vami.

V drugem delu je poudarek na specializaciji s pod-
ročij: 
• avtomatike: načrtovanje in postavitev sistemov 

avtomatiziranih postrojev, ki vsebujejo krmilne, 
regulacijske in mikroprocesorske komponente.

• elektronike: razvoj elektronskih sistemov, krmiljen-
je in usmerjanje proizvodnje, procesna tehnologi-
ja, nadzor in vizualizacija sistemov.

POKLIC ELEKTROTEHNIK JE PRIMEREN ZA FANTE 
IN DEKLETA.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA:
• izobraževanje traja štiri leta in se zaključi s poklicno 

maturo.
• izobraževalni programi se ovrednoti z 240 kredit-

nimi točkami.

POKLICNA MATURA:
• Slovenščina
• Elektrotehnika (izbor temeljnih znanj iz obveznih 

modulov)
• Tuji jezik ali matematika (izbira dijaka)
• Izdelek ali storitev in zagovor (izbira dijaka – temat-

sko iz izbirnih modulov)

MOŽNOSTI NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA
Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko dijak na-
daljuje izobraževanje v:
• višješolskih študijskih programih
• visokošolskih študijskih programih
• določenih univerzitetnih študijskih programih (z 

opravljenim izpitom iz maturitetnega predmeta)



1
slovenščina:	4	ure
matematika:	4	ure
tuji jezik:	3	ure
umetnost:	2	uri
geografija:	2	uri
kemija:	2	uri
športna vzgoja:	3	ure
informacijske tehnologije in podjetništvo:	4	ure
elektrotehnika 1:	6	ur
izbrana poglavja matematike:	1ura

2
slovenščina:	3	ure
matematika:	3	ure
tuji jezik:	3	ure
zgodovina:	3	ure
fizika:	2	uri
športna vzgoja:	2	uri
elektrotehnika 2:	6	ur
programirljive naprave:	6	ur
električne in komunikacijske inštalacije:	4	ure
drugi tuji jezik:	2	uri
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
elektronski elementi in vezja:	4	ure
merjenje v elektrotehniki:	4	ure
mikroprocesorske naprave:	4	ure
drugi tuji jezik:	2	uri
načrtovanje električnih inštalacij:	2	uri
praktično usposabljanje pri delodajalcu:	4	tedne

4
slovenščina:	4	ure
matematika:	3	ure
tuji jezik:	3	ure
športna vzgoja:	3	ure
regulacije:	4	ure
avtomatizirani postroji:	4	ure
obdelava in prenos podatkov:	4	ure
izbrana poglavja matematike/tuji jezik:	1	ura
izbrana poglavja iz elektrotehnike:	5	ur



STROJNI TEHNIK/
STROJNA TEHNICA

Strojni tehnik je zaposlen v vseh industrijskih de-
javnostih, v obrti, trgovini pa tudi v nekaterih ne-

gospodarskih dejavnostih.
Delovna področja, ki jih opravlja strojni tehnik, so 
raznovrstna in široka. Strojni tehnik se ukvarja s kon-
struiranjem in projektiranjem strojnih delov, naprav, 
orodij ter priprav za proizvodnjo. Z uporabo raču-
nalnikov in ustrezne programske ter strojne opre-
me 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 tehnolo-
ške 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 zagota-
vljanje 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 iznaj-
dljivosti 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 kon-
čanem izobraževanju ponudila možnost zaposlitve. 
Prav tako ima dijak možnost sodelovanja v tehniško 
naprednih mednarodnih projektih. Med izobraže-
vanjem razvija svoja znanja tudi na področju pod-
jetništva, 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 (po-
treben dodatni predmet splošne mature).  Največje 
število strojnih tehnikov se odloči za študij strojni-
štva, 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



TEHNIK/TEHNICA   
RAČUNALNIŠTVA

Razmišljaš o izdelavi spletnih strani, namiznih 
programov, aplikacij za mobilne naprave, delu 

z zbirkami podatkov, računalniškem oblikovanju? 
Razvoj računalniške tehnologije gre naprej z veliko 
hitrostjo. Da bi lahko temu sledili, je potrebno imeti 
znanje in izkušnje. Izkušnje si lahko pridobimo z de-
lom, znanje pa v šoli. V izobraževalnem programu 
tehnik računalništva boš v štirih letih v okviru obve-
znih strokovnih modulov izobraževanja pridobil-a 
znanja s področij zgradbe in delovanja računalnika, 
programske opreme, dela z zbirkami podatkov, izde-
lave spletnih strani, programiranja namiznih progra-
mov in aplikacij za mobilne naprave, povezovanja 
računalnikov in drugih naprav v internet, računalni-
škega oblikovanja, multimedije ... 
Robotika, varna raba interneta, internet stvari (IoT) in 
drugo, pa dopolnjuje znanja še v sklopu t. i. odpr-
tega kurikula. Veliko pouka strokovnih modulov se 
izvaja v obliki praktičnih vaj, kjer dijaki rešuje proble-
me z določenih področij, pa naj bo to programiranje 
namizne ali spletne igre, nameščanje programske 
opreme, obdelava slik in videa ...

Svoje znanje in izkušnje lahko nadgradiš tudi s so-
delovanjem pri raznih šolskih in mednarodnih pro-
jektih.
Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki je 
sestavljena iz obveznih predmetov (slovenščine in 
strokovnih znanj iz računalništva), ter izbirnih pred-
metov (tuji jezik ali matematika in izdelek oz. storitev 
z zagovorom, v katerem so zajete vsebine strokov-
nih predmetov).
Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko izo-
braževanje nadaljuješ na višjih in visokih strokovnih 
šolah, z opravljenim petim predmetom splošne ma-
ture pa tudi v nekaterih univerzitetnih študijskih pro-
gramih.

Kot izdelovalec in vzdrževalec programske, strojne 
in omrežne opreme se lahko zaposliš na različnih 
področjih; industrija, trgovina, storitvena dejavnost, 
javna uprava, turizem, zavarovalništvo, zdravstvo ...

Smo kolektiv mladosti in izkušenj - pridruži se nam!



1
slovenščina:	4	ure
matematika:	3	ure
tuji jezik:	3	ure
umetnost:	2	uri
geografija:	2	uri
kemija:	2	uri
športna vzgoja:	3	ure
informatika s tehniškim komuniciranjem:	4	ure
vzdrževanje informacijske strojne opreme:	4	ure
izdelava električnih in komunik. inšt.:	4	ure
osnove elektrotehnike:	1	ura
varna raba interneta:	1	ura
izbrana poglavja iz matematike:	1	ura

2
slovenščina:	3	ure
matematika:	3	ure
tuji jezik:	3	ure	
zgodovina:	3	ure	
fizika:	2	uri	
športna vzgoja:	2	uri
uporaba IKT pri poslovanju:	4	ure
upravljanje s programirljivimi napravami:	5	ur	
vzdrževanje informacijske programske opreme:	4	ure
robotika:	2	uri
upravljanje s programljivimi napravami:	1ura	
drugi tuji jezik:	2	uri
praktično usposabljanje pri delodajalcu:	2	tedna

3
slovenščina:	3	ure
matematika:	3	ure
tuji jezik:	3	ure
sociologija:	2	uri
fizika:	2	uri	
športna vzgoja:	2	uri	
vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov:	4	ure
načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij:	5	ur
načrtovanje in postavitev podatkovnih baz:	4	ure
mikroračunalnik in prenos podatkov:	2	uri
drugi tuji jezik:	2	uri
praktično usposabljanje pri delodajalcu:	2	tedna

4
slovenščina:	4	ure
matematika:	3	ure
tuji jezik:	3	ure
športna vzgoja:	3	ure
upravljanje IK sistemov:	4	ure
načrtovanje in razvoj programskih aplikacij:	5	ur
računalniško oblikovanje:	4	ure
izbrana poglavja iz matematike:	1	ura
izbrana pogljavja iz podatkovnih baz :	2	uri
računalništvo:	2	uri



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.



MEHATRONIK OPERATER
MEHATRONIČARKA OPERATERKA

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 izobra-
ževalni program poklicno-tehniškega izobraževanja 
(3+2).

Delo in zaposlitev: 
Mehatronik operater pride še posebej do izraza v in-
dustriji, kjer so sodobni stroji in linije ter je potrebno 
združevati znanja z različnih področij.

Program mehatronik operater je nastal na pobu-
do industrije in obrti zaradi potreb po vzdrže-

vanju strojev in naprav v sodobnih računalniško 
vodenih proizvodnih tehnologijah. Združuje znanja 
in veščine s področja strojništva, elektrotehnike in in-
formacijskih tehnologij.

Mehatronik operater upravlja in preventivno vzdr-
žuje delovne stroje v proizvodnji, pozna osnove 
krmilnikov, vzdržuje elektropnevmatične naprave, 
kontrolira senzoriko, popravlja in vzdržuje črpalke, 
varnostne ventile, izdeluje in vzdržuje pnevmatične 
in hidravlične cevovode …

Po zaključku izobraževanja si usposobljen/-a za:
• izvajanje kontrolnih in krmilnih funkcij na stroju ali 

proizvodni liniji,
• upravljanje in nastavljanje procesnih, električnih 

ter mehanskih veličin in parametrov,
• kontroliranje zahtevnejših parametrov delovnega 

procesa,
• ugotavljanje obremenitev strojnih elementov in 

njihove funkcije v stroju,
• spremljanje zahtevanih merilnih parametrov 

stroja ali linije,
• pripravljanje stroja v stanje za zagon, odkrivanje in 

lokaliziranje napak na stroju,
• popravljanje poškodb stroja in menjavanje 

pokvarjenih komponent,
• spremljanje delovanja stroja, vpenjanje in vlagan-

je materiala v stroj, kontroliranje
• delovnega procesa, odpravljanje enostavnih zas-

tojev delovnega procesa, opravljanje
• osnovnih vzdrževalnih del,
• izdelavo tehniške dokumentacije in tehničnih 

navodil z uporabo informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij.



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.

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
Izdelava električnih tokokrogov:	136
Uporaba krmilnih naprav:	114	
Priklopi električnih motorjev:	136
Mehatronski sistemi:	176
Proizvodni procesi:	146
Sestavljanje in preizkušanje mehatronskih sistemov:	124
Vzdrževanje in popravila mehatronskih sistemov:	124
   
Praktični pouk:	655	
   
Praktično usposabljanje z delom:	912	

Aktivno državljanstvo:	30
Interesne dejavnosti:	130
  



#MISMOSPTS







#MISMOSPTS



MI SMO
SREDNJA POKLICNA 
IN TEHNIŠKA ŠOLA 

MURSKA SOBOTA

025348910

sptsmsobota

sptsms

spts.si mismospts.si

SPTŠMurskaSobota

https://www.facebook.com/sptsmsobota
https://www.instagram.com/sptsms
http://www.spts.si
https://mismospts.si
https://www.youtube.com/SPT%C5%A0MurskaSobota

