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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

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

Strojni tehnik/
strojna tehnicaPartnerji v projektu:

S poklicem 
strojni tehnik/strojna tehnica

 si zagotovite varno  
in udobno prihodnost!

USPOSOBLJENOST: 
V času izobraževanja se boste usposobili za re-
ševanje tehničnih težav z uporabo računalnika in 
razvili organizacijske sposobnosti. Naučili se bo-
ste uporabljati strokovno literaturo, tehnično in 
tehnološko dokumentacijo, predpise in standarde. 
Pridobili boste temeljna znanja iz obdelovalnih 
tehnik, pnevmatike, hidravlike, elektrotehnike in 
elektronike. Obvladali boste merilne in kontrolne 
postopke, uporabljali merilne stroje, naprave in 
pripomočke. Pridobili boste sposobnost podjetni-
škega razmišljanja, kritične presoje, odgovornega 
in socialnega ravnanja v delovnem okolju. 

V času izobraževanja se lahko usmerite tudi v ožje 
strokovno področje in sicer orodjarstvo, CNC teh-
nologijo, proizvodne procese ali energetske siste-
me.

Sestavni del izobraževanja je praktično usposa-
bljanje z delom in se izvaja v podjetjih z namenom 
razvijanja poklicnih kompetenc v realnem okolju.



 
strojni tehnik/

strojna tehnica! Želiš biti takoj 

zaposliv/a? 

Želiš delati na delovnih 

področjih, ki so 

raznovrstna in široka?

Te zanima področje 

strojništva?

Zato postani ... 

Strojni tehnik/strojna tehnica pokriva de-
lovna področja, ki so zelo raznovrstna in 
široka. Ukvarja se s konstruiranjem in 
projektiranjem (projektiranje posameznih 
strojnih delov, orodij in priprav za proi-
zvodnjo), izdeluje in uporablja tehnično in 
tehnološko dokumentacijo ter jo ureja in 
arhivira z uporabo modernih  pripomočk-
ov, snuje in konstruira enostavne elemente, 
podsklope in naprave.  

Upravlja in nastavlja numerično vodene obde-
lovalne in druge stroje ter naprave ter izvaja  
tehniške, tehnološke in druge meritve z eno-
stavnimi in zahtevnimi pripomočki.
Pri svojem delu lahko vodi skupino pri proizvo-
dnji, vzdrževalnih, servisnih in drugih dejav-
nostih.  

Pestro zastavljen program za poklic strojni 
tehnik/strojna tehnica omogoča različne po-
klicne poti in možnosti za zaposlitev. 

GRADITEV POKLICNE KARIERE: 
Svojo poklicno kariero boste lahko gradili v vseh 
industrijskih dejavnostih, obrti, trgovini, pa tudi v 
nekaterih negospodarskih dejavnostih.
Uspešno končan program omogoča neposredno 
zaposlitev na različnih delovnih mestih. Izobraže-
vanje v stroki lahko nadaljujete po poklicni maturi 
v programu višjega in visokega strokovnega izo-
braževanja ali se izpopolnjujete v praksi.

Srednje strokovno izobraževanje - izobraževalni program: 

strojni tehnik
NAZIV IZOBRAZBE: strojni tehnik/strojna tehnica
TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: 4 leta
POGOJI ZA VKLJUČITEV: Uspešno končana osnovna šola ali program nižjega 
poklicnega izobraževanja.
ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA: Izobraževanje se konča s poklicno maturo.
LOKACIJA IZOBRAŽEVANJA: Murska Sobota, Lendava, Maribor, ...


