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REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO 
IN REGIONALNO POLITIKO        



OBRTNO-PODJETNIŠKA
O B M O Č N A

Z B O R N I C A
MURSKA SOBOTA

V programu srednjega poklicnega izobraževanja po-
teka del izobraževanja za oblikovalca kovin-orodjar-
ja/oblikovalko kovin-orodjarko v delovnem procesu 
kot praktično usposabljanje z delom in sicer mini-
malno 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom 
v treh letih izobraževanja.

Za obvezno izvajanje praktičnega usposabljanja z 
delom v poklicnem in strokovnem izobraževanju 
je potrebno skleniti učno pogodbo, ki je lahko in-
dividualna ali kolektivna. 

• Individualna učna pogodba se sklene med dija-
kom, njegovim zakonitim zastopnikom in delodajal-
cem. Pogodba se sklene praviloma za dobo treh let.

• Bodočim dijakom priporočamo, da si sami čim prej 
zagotovijo učno mesto in sklenejo individualno 
učno pogodbo. 

• Z individualno učno pogodbo se v dogovoru z de-
lodajalcem in šolo praktični pouk v šoli lahko nado-
mesti s praktičnim usposabljanjem z delom v obra-
tovalnici. 

• Z individualno učno pogodbo se dijakom odpira ve-
lika možnost za zaposlitev.

• Kolektivno pogodbo sklene šola z delodajalcem 
praviloma za dobo enega leto.

• S kolektivno pogodbo šola zagotovi dijaku prak-
tično usposabljanje z delom z vnaprej še neznanim 
delodajalcem.

 V času praktičnega usposabljanja z delom  
prejema dijak nagrado!

Projekt sofinancira Evropska unija v okviru Opera-
tivnega programa Slovenija-Madžarska 2007-2013 
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v 
višini 85% in Republika Slovenija 10 % nacionalnega 
sofinanciranja. Pet odstotkov vrednosti projekta pa 

zagotavljamo partnerji iz lastnih sredstev.

Zloženko izdala in založila:  
Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota.

Grafično oblikovanje in tisk:
 Tiskarna aip Praprotnik 

Izšlo leta 2012 v Murski Soboti
v nakladi 1000 izvodov.

Pravi poklic za razvoj

Oblikovalec kovin -  
orodjar /

Oblikovalka kovin - 
orodjarka

Partnerji v projektu:

S poklicem oblikovalec kovin - 
orodjar/oblikovalka kovin-

orodjarka si zagotovite varno  
in udobno prihodnost!



 oblikovalec kovin-orodjar/

oblikovalka kovin-orodjarka!
Nobenega stroja  

ali naprave ne moremo 

izdelati brez osnovnih 

sestavnih delov.

Zato je potrebno poznati 

postopke struženja, 

rezkanja ali frezanja, 

brušenja.

Zato postani ... 

Dobremu oblikovalcu kovin – orodjarju/
dobri oblikovalki kovin – orodjarki ne bo 
nikoli zmanjkalo dela, saj ni stroja in na-
prave, ki ne bi imel sestavnih delov. 

Struženje, rezkanje ali frezanje, brušenje – 
to so postopki, ki se jih oblikovalec kovin 
priuči in postanejo pomemben del njego-
vega vsakdana. Med bolj ustvarjalne po-
stopke pa se šteje izdelava orodja. 

Gre za zanimiv in ustvarjalen poklic, ki 
ponuja številne poklicne možnosti in pri-
ložnosti.  

GRADITEV POKLICNE KARIERE: 
Svojo poklicno kariero boste lahko gradili tako v 
večjih in manjših podjetjih, ki se na kakršen koli 
način ukvarjajo z obdelavo kovin, kot v obrti. 
Uspešno končan program omogoča neposredno 
zaposlitev, vpis v programe poklicno-tehniškega 
izobraževanja oziroma po določenem številu let 
delovnih izkušenj možnost opravljanja mojstrske-
ga izpita.

USPOSOBLJENOST: 
Usposobili se boste za samostojno načrtovanje, 
pripravo, izvajanje in kontrolo svojega lastne-
ga dela na delovnih področjih: izdelava orodij in 
naprav, vpenjanje orodja in priprav, popravlja-
nje, vzdrževanje in kontrola orodij ter merilnega 
orodja, uskladiščenje ter evidenca orodij. Sezna-
nili se boste s principi in zakonitostmi sklopov 
orodij, strojev in naprav v strojništvu ter vrstami, 
lastnostmi in uporabo materialov za obdelavo in 
predelavo. Kot izšolan oblikovalec kovin boste 
spoznali osnove električnih in energetskih po-
gonskih ter delovnih strojev in naprav, njihovo 
delovanje ter vzdrževanje. 
Znali boste načrtovati in določiti delovni posto-
pek ter režime dela na posameznem stroju in 
napravi. Tudi delo z računalnikom vam ne bo 
tuje.

Srednje poklicno izobraževanje - izobraževalni program: 

oblikovalec kovin-orodjar
NAZIV IZOBRAZBE: oblikovalec kovin-orodjar/oblikovalka kovin-orodjarka
TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: 3 leta
POGOJI ZA VKLJUČITEV: Uspešno končana osnovna šola ali program nižjega 
poklicnega izobraževanja.
ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA: Izobraževanje se konča z zaključnim izpitom.
LOKACIJA IZOBRAŽEVANJA: Ptuj, Celje, Maribor, ...


