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Tehnik mehatronike

Ime: MEHANIKA + ELEKTRONIKA = MEHATRONIKA
Poklic združuje: strojništvo, elektrotehniko (in elektroniko), računalništvo ter 
informatiko. Zagotavlja poznavanje strojev in naprav kot celote. Poklic je nastal
pred približno 50 leti na Japonskem in je tam zelo zaposljiv.

MEHATRONIK OPERATER (srednje poklicno izobraževanje - 3 leta) 
� Skrbi za nemoteno delovanje strojev in naprav v proizvodnem procesu.
� Preverja stanje električnih naprav.
� Skrbi za delovanje pnevmatike in hidravlike.
� Nadzoruje avtomatske stroje in komunikacijo strojev z nadzorno postajo.

TEHNIK MEHATRONIKE (srednje tehniško in strokovno izobraž. - 4 leta)
� Skrbi za nemoteno delovanje zahtevnejših strojev in naprav v proizvodnem 

procesu. 
� Lahko je specialist za montažo, vzdrževanje in servisiranje.
� Zna konstruirati, izbirati materiale in pozna krmiljenje, ki je lahko 

elektronsko, mehansko ali pnevmatsko. 



Medijski tehnik

KAJ DELA?
� pripravlja in oblikuje revije, časopise in knjige,
� poskrbi za montažo videoposnetkov,
� združi zvok, sliko in grafiko v harmonično celoto,
� izdeluje spletne strani …

KAJ OBVLADA?
Osnove računalništva, grafičnega oblikovanja, fotografije, videa in celo podjetništva. 
Združuje znanja s področja multimedije, tiska, fotografije, video produkcije in spletnih 
aplikacij. 

KJE SE LAHKO ZAPOSLI?
� filmski in tv-studiji,
� oglaševalske agencije,
� časopisne hiše in založbe,
� podjetja, ki se ukvarjajo s spletnimi storitvami,
� podjetja, ki potrebujejo nekoga, ki bo poskrbel za njihovo spletno stran in oglaševanje,
� samozaposlitev.



Tehnik varovanjaTehnik varovanja

ZnaZnaččilnosti programa:ilnosti programa:

�� PsihologijaPsihologija
�� Preventivna in defenzivna ravnanjaPreventivna in defenzivna ravnanja
�� Seznanjanje z obrambnimi veSeznanjanje z obrambnimi veššččinamiinami
�� Seznanjanje z oroSeznanjanje z orožžjemjem
�� Spremstva za prevoz denarja, dragocenostiSpremstva za prevoz denarja, dragocenosti
�� Delo v varnostno nadzornih centrihDelo v varnostno nadzornih centrih
�� Varovanje objektovVarovanje objektov
�� Varovanje prireditevVarovanje prireditev



LLogistiogističčni tehnikni tehnik

�� Obravnava delovanje cestnega, Obravnava delovanje cestnega, žželeznieleznišškega, kega, 
zrazraččnega in pomorskega prometa.nega in pomorskega prometa.

�� Tehnologijo prometa, Tehnologijo prometa, ššpedicijo, podjetnipedicijo, podjetnišštvo, tvo, 
komunikacijo, varstvo okolja komunikacijo, varstvo okolja ……

�� Praksa poteka v Praksa poteka v ššoli, na terenu, pri oli, na terenu, pri 
delodajalcih in v kamnosedelodajalcih in v kamnosešški delavnici. Del ki delavnici. Del 
prakse vsebuje tudi prakse vsebuje tudi ššolo jadranja in veslanja.olo jadranja in veslanja.

�� PodroPodroččja dela: nadzor prometa, nadzor ja dela: nadzor prometa, nadzor 
logistilogističčnih blagovnih tokov, nanih blagovnih tokov, naččrtovanje rtovanje 
transporta, natransporta, naččrtovanje upravljanja z rtovanje upravljanja z 
zalogami.zalogami.

�� Zaposlitev: v pristaniZaposlitev: v pristaniššččih, na letaliih, na letališšččih, v ih, v 
trgovini, trgovini, ššpediciji, pisarnah, skladipediciji, pisarnah, skladiššččih, ih, 
prevoznih agencijah, vojski. prevoznih agencijah, vojski. 



Okoljevarstveni tehnikOkoljevarstveni tehnik
�� prepoznava vplive prepoznava vplive ččlovekovega delovanja na okolje,lovekovega delovanja na okolje,
�� izvaja aktivnosti za zmanjizvaja aktivnosti za zmanjšševanje onesnaevanje onesnažževanja, za racionalno uporabo evanja, za racionalno uporabo 

energije in materialov, za izboljenergije in materialov, za izboljššanje varstva okolja,anje varstva okolja,
�� pozna gospodarjenje z odpadki, pitno, tehnolopozna gospodarjenje z odpadki, pitno, tehnološško in odpadno vodo,ko in odpadno vodo,
�� celostno razmicelostno razmiššlja o okoljevarstvenih problemih,lja o okoljevarstvenih problemih,
�� upravlja z okoljevarstvenimi tehnologijami,upravlja z okoljevarstvenimi tehnologijami,
�� pozna probleme varovanja prostora, tal in zraka,pozna probleme varovanja prostora, tal in zraka,
�� pozna okoljevarstveno zakonodajo, predpise in standarde.pozna okoljevarstveno zakonodajo, predpise in standarde.
Veliko izobraževanja bo potekalo v laboratorijih in na terenu.

ZAPOSLITEV bo možna v:
� gospodarskih družbah, 
� komunalnih podjetjih,
� energetsko distribucijskih podjetjih,
� podjetjih, ki opravljajo dimnikarske storitve,
� podjetjih, ki upravljajo s čistilnimi napravami
� lokalnih upravnih enotah



Naravovarstveni tehnikNaravovarstveni tehnik

�� Varuje naravne vrednote, dobrine, vire, okolje in o Varuje naravne vrednote, dobrine, vire, okolje in o 
vsem tem informira javnost. vsem tem informira javnost. 

�� Dela v zavarovanih podroDela v zavarovanih področčjih (narodni, regijski, jih (narodni, regijski, 
krajinski park, naravni rezervat) za ohranitev krajinski park, naravni rezervat) za ohranitev 
ogroogrožženih rastlinskih in enih rastlinskih in žživalskih vrst. ivalskih vrst. 

�� Nadzoruje in vodi obiskovalce po zavarovanem Nadzoruje in vodi obiskovalce po zavarovanem 
obmoobmoččju.ju.

�� Gospodarjenje z naravnimi viri energije: bioplin, Gospodarjenje z naravnimi viri energije: bioplin, 
biodizelbiodizel, lesna biomasa, biolo, lesna biomasa, biološške in rastlinske ke in rastlinske 
ččistilne naprave. istilne naprave. 

�� Spremlja stanje kakovosti tal, voda in zraka. Spremlja stanje kakovosti tal, voda in zraka. 
�� Prepoznava vpliv delovanja Prepoznava vpliv delovanja ččloveka na naravo, loveka na naravo, 

okolje in prostor. okolje in prostor. 



Naravovarstveni tehnik Naravovarstveni tehnik 

Zaposlitev:

� kmetijstvo, gozdarstvo, živilski obrati, službe za prostorsko 
planiranje, vodno gospodarstvo, državni uradi, zavodi

� zavodi za varstvo naravnih vrednot
� okoljevarstveni zavodi
� zavodi za varovanje kulturne dediščine
� vodno gospodarska in komunalna podjetja
� podjetja in organi za urejanje okolja
� kmetijska gospodarstva
� stavbno zemljiška gospodarstva
� podjetja s proizvodnjo (živilska, farmacevtska, kemična …),
� zadruge: kmetijske, gozdarske …
� zavarovana območja - parki
� samozaposlitev



Ostali manj znani oz. prenovljeni programi

� Avtoserviser - prej avtomehanik
� Avtokaroserist - prej avtoklepar in avtoličar
� Gospodar na podeželju - prej kmetovalec
� Gastronom hotelir - prej kuhar, natakar

gastronomija = veda o prehranjevanju
� Gastronomsko-turistični tehnik - prej je bil posebej 

gostinski in posebej turistični tehnik
� Hortikulturni tehnik (prej vrtnarski tehnik)
� Računalnikar - triletni program
� Tehnik laboratorijske biomedicine - prej laboratorijski tehnik
� Srednja medicinska sestra oz. za moške: Srednji 

zdravstvenik



Gimnazije

� Splošna gimnazija - Gimnazija Kranj, Gimnazija Škofja Loka …
� Umetniška gimnazija – vsi programi potekajo v Ljubljani 

(preizkus sposobnosti pri vseh programih)
- glasbena smer: glasbeni stavek, petje–instrument, jazz–zabavna glasba
- plesna smer: balet
- plesna smer: sodobni ples
- likovna smer
- dramsko gledališka smer

� Tehniška gimnazija - Tehniški šolski center Kranj: možna izbira med 
4 področji: biotehnologijo (biologija, kemije in inženirske znanosti), 
elektrotehniko, mehaniko in računalništvom.

� Tehniška gimnazija - Biotehniški center Naklo: možna izbira med 
biotehnologijo, mikrobiologijo in kmetijstvom.

� Športni oddelek: Gimnazija Franceta Prešerna Kranj: Ekonomska 
gimnazija (š), Gimnazija Šiška: Gimnazija (š)



Gimnazije

� Ekonomska gimnazija – Gimnazija Franceta Prešerna Kranj

� Klasična gimnazija - Gimnazija Škofja Loka in Škofijska klasična 
gimnazija Šentvid: obvezna latinščina, poudarek na jezikih, ZGO, 
filozofiji, družboslovju, humanističnih predmetnih, strok. ekskurzije 
v Italiji, Grčiji; dobra podlaga za študij medicine, jezikov, prava, 
biologije, filozofije.

� Mednarodna matura - Gimnazija Kranj: vpis v 3. letniku pod 
določenimi pogoji: najmanj prav dober uspeh v 2. letniku, pri SLO, 
ANG in MAT in aktivno vključevanje v dejavnosti. Način poučevanja 
je že bolj akademski in dijake že pripravlja na študij in na 
samostojno, kritično in ustvarjalno delo, pouk v angleščini. 
Omogoča  vpis na več kot 2.500 univerz po svetu.

� Poudarek na vzgoji - Gimnazija Želimlje, Škofijska klasična 
gimnazija Šentvid: razvoj celotne osebnosti, duhovnost, vrednote, 
dobri odnosi, umetnost.


