
Na katerem področju lahko dela mehatronik operater, kje pridobi praktične 
izkušnje? Ali je to deficitaren poklic? Katera področja izobraževanja 
prevladujejo? 

Mehatronik operater deluje na različnih področjih, načeloma pa gre za vzdrževanje 
strojev. To je deficitaren poklic. Največji delež pokriva strojno področje, vključena 
pa je tudi elektrotehnika in osnove računalništva. 

Kako izgleda zaključna naloga? 

Zaključno nalogo dijak izdela na koncu izobraževanja. Idejo lahko dobi pri mentorju 
(učitelji na šoli), ki razpišejo teme na začetku leta. Dijaki lahko realizirajo tudi svoje 
ideje. Mentor dijaka strokovno usmerja. Dijak opravi zaključno nalogo z njenim 
uspešnim zagovorom. 

Katero usmeritev priporočate, če me zanimajo  roboti, programiranje, 
elektrika in napeljave?  

V tem primeru priporočamo smer mehatronike, kjer se ukvarjamo s programiranjem 
naprav (industrijski krmilniki, roboti, stroji …) 

Doma imamo obrt – servis elektronike. Katero smer izobraževanja 
priporočate? 

Priporočamo izbiro programa Elektrotehnik – elektronik. 

Želim pridobiti poklic pilota. Ali smer mahatronika nudi dovolj predznanja? 

Dijaki na naši šoli dobijo precej znanja, ki ga potrebujejo za študij strojništva. Na 
strojni fakulteti pa nato izberejo smer letalstvo, ki je izhodišče za poklic pilota. 

Kakšna je razlika med programoma Mehatronik operater in Tehnik 
mehatronike? 

Mehatronik operater ima več praktičnega pouka in imajo tudi daljše obdobje 
praktičnega izobraževanja v podjetju. Program tehnik mehatronike ima več 
teoretični vsebin, zaključi pa se z poklicno maturo, kar omogoča tudi vpis na 
fakulteto. 

Kam se lahko vpišem po štiriletnem programu mehatronike? 

Po končanem štiriletnem programu imate možnost vpisa na višješolsko strokovno 
izobraževanje (dve leti) in visokošolsko strokovno izobraževanje (tri leta). Lahko 
izbirate programe na fakultetah elektro, strojne ali računalniške smeri.  Če pa boste 
naredili še peti predmet poklicne mature, se lahko vpišete tudi na univerzitetne 
programe tako tehničnih, kot tudi katerihkoli drugih smeri (ekonomija, arhitektura, 
pravo,…). 



Ali imate za opravljanje prakse s podjetji sklenjen kakšen dogovor ali si 
iščemo podjetje sami? 

Za opravljanje praktičnega izobraževanja v podjetjih  imamo dva sodelavca, ki sta v 
stiku s podjetji in pomagata dijakom pri iskanju in izbiri podjetja. V veliki večini si 
dijaki sami poiščejo prakso, da jo lahko opravljajo v bližini doma.  

Ali načrtujete tudi vajeništvo za tehnika mehatronike? 

Vajeniški sistem je predviden samo za tri letne programe. 

Kakšne potrebščine potrebujemo? 

Učbenike si lahko sposodite v šolskem skladu, delovne zvezke je potrebno kupiti. 
Potrebujete tudi komplet orodja. Seznam orodja dobite ob vpisu. 

Ali se vajeniški razred mehatronik loči od triletnega programa? 

Pri vajeniškem programu gre za precej več praktičnega pouka v podjetjih, zato pouk 
poteka v dveh ločenih razredih.  

Koliko osne CNC imate? 

Imamo tri osni CNC rezkalni stroj, ki mu lahko dodamo četrto os. Tudi stružnica je 
štiri osna, kjer se lahko izdelujejo uporabni izdelki. 

Kako šola sledi hitremu razvoju področja? 

Veliko učiteljev na naši šoli je tudi izven šole vključenih v industrijo. Proizvajalci tako 
strojne kot tudi programske opreme šoli velikokrat sami ponudijo najnovejšo 
opremo v uporabo. 

Ali je poklic mehatronika podoben poklicu strojnega tehnika? 

Na mehatroniki je poleg strojnega dela tudi pouk elektrotehnike, elektronike in 
programiranja. Mehatronik lahko dobi znanje na vseh štirih področjih. 

Koliko predznanja je potrebno na mehatroniki? 

Strokovno predznanje ni potrebno, ker na vseh področjih začnemo z osnovami.  

Kako se razlikuje program mehatronike in gimnazije? 

Pri tehniku mehatronike je veliko več strokovnih predmetov, na koncu pa opravljate 
poklicno maturo s katero se lahko vpišete na višješolski ali visokošolski študij. 
Gimnazijski program je bolj splošen, šele v višjih letnikih se pridružita po dva 
strokovna predmeta.  

 

 



Koliko strokovnih predmetov je na mehatroniki? 

Predmeti so po posameznih predmetih objavljeni na spletni strani. V triletnem 
programu je približno polovica strokovnih in polovica splošnih predmetov. Pri 
štiriletnih programih pa je nekoliko več splošnih predmetov. 

Kakšen je poudarek na predmetih matematika, fizika na mehatroniki? 

Ti predmeti so tesno povezani s samo stroko. Kar se tiče matematike imajo dijaki v 
prvem letniku dva predmeta: matematika in matematika v stroki. Fizika je v drugem 
in tretjem letniku. 

Kakšna je razlika med elektrotehnikom in mehatronikom? 

Elektrotehnik spozna osnovne električne elemente, elektronske komponente, 
električna vezja in mikrokrmilnike. Pri mehatroniki pa je ta obseg manjši na račun 
strojniških znanj in tudi programiranja.  

Ali je možno po končani štiriletni šoli biti programer? 

Vedno obstaja ta možnost. Na programu mehatronike se poleg splošnega 
programiranja učimo predvsem programiranje mikrokrmilnikov, arduina, ….  

Zanimajo me roboti in njihovo delovanje. Bi bila mehatronika prava izbira? 

Z robotiko se ukvarjamo v četrtem letniku. Upravljamo in programiramo robotsko 
roko, pridobili boste dovolj znanja tudi za programiranje mobilnih robotov. Če vas 
zanimajo roboti, je mehatronika vsekakor prava izbira. 


