
Zakaj bi se vpisal v program 
Oblikovalec kovin - orodjar?

● Poklic je eden najbolj iskanih.
● Znal bom izdelati unikatne in zanimive 

izdelke.
● Omogoča veliko praktičnega pouka  v 

šolskih delavnicah in pri delodajalcih, zato  
lahko pridobim veliko praktičnega znanja. 

● Že sedaj rad izdelujem uporabne predmete 
v domači delavnici.  
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O šoli in pouku

● Pouk splošnih in strokovnih predmetov 
poteka v sodobno opremljenih učilnicah, 
praktični pouk v 1. letniku pa v delavnicah.

● V 2. in 3. letniku je veliko praktičnega pouka 
pri delodajalcih.

● Trudimo se, da strojno opremo nenehno 
posodabljamo.

● Šola ima dolgoletno tradicijo pri 
izobraževanju in vzgoji strugarjev in 
rezkalcev, ki so predhodniki tega poklica.

● Dijaki lahko svoje znanje in veščine dokažejo 
na tekmovanjih iz strokovnih predmetov in 
športa.

Česa se bom naučil? 

Zaključek izobraževanja

Šolanje se zaključi z zaključnim izpitom:

● pisni in ustni izpit iz slovenščine
● izdelek ali storitev z zagovorom

Možnosti nadaljevanja izobraževanja
ali zaposlitve

● Izobraževanje boš lahko nadaljeval v 
dvoletnem poklicno-tehniškem 
izobraževanju (3 + 2), in sicer v programih 
strojni tehnik, tehnik mehatronike, živilsko-
prehranski tehnik (na Šolskem centru NG), 
logistični tehnik (v Ljubljani) in geotehnik (v 
Velenju).

● Lahko se boš zaposlil, saj delodajalci že 
danes sprašujejo po tebi.

● Lahko se boš odločil za samostojno obrt.

● S pomočjo računalnika in računalniških 
programov bom programiral enostavne 2D- 
oblike obdelovancev.

● Znal bom narediti izdelek na 
konvencionalnem in CNC-stroju.

● Izdeloval, sestavljal in preizkušal bom orodja 
in priprave.

● Sposoben bom izdelati in brati delavniške 
risbe ter drugo tehniško dokumentacijo.

● Kovine in ostale materiale bom znal obdelati 
z različnimi postopki odrezovanja in 
preoblikovanja.

Splošnoizobraževalni predmeti 

Slovenščina 213 ur

Matematika                             213 ur

Angleščina                                164 ur

Umetnost                   33 ur

Družboslovje                     132 ur

Naravoslovje                  132 ur

Športna vzgoja              164 ur

Strokovni moduli

Teh. komuniciranje v poklicu   99 ur

Materiali in obdelave v poklicu       66 ur

Elementi konstrukcij     66 ur

Organizacija in poslovanje 66 ur

Osnove oblikovanja materialov 99 ur

CNC-programiranje 99 ur

Avtomatizacija strojev in naprav   99 ur

Oblikovanje materialov         235 ur

Orodja in prip. za množično proizv. 235 ur

Drugo

Praktični pouk v šoli 655 ur

Prakt. usposab. z delom pri delod. 912 ur

Interesne dejavnosti    160 ur

Odprti del kurikuluma    591 ur

Skupaj                                      180 kt             3778 ur

Predmetnik
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