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ORGANIZACIJA  ŠOLE
v šolskem letu 2008/2009

 Ca. 1000 dijakov,
 32 oddelkov in 18 skupin
 81 učiteljev (32 PRA)
 Pouk poteka enoinpolizmensko med 

07.30 in 16.10 uro
 Praktični pouk pa poteka dvoizmensko 

med 07.15 in 13.00 uro dopoldan ter 
med 13.00 in 18.00 uro popoldan



Izobraževalni programi

 AVTOREMONT

 STROJNIŠTVO

 LOGISTIKA in PROMET

 TEKSTIL



Izobraževalni programi
Avtoremontna dejavnost SPI:

NPI: LIČAR; trajanje 2,5 leta
-----------------------------------------------------
 SPI: AVTOSERVISER, 

AVTOKAROSERIST; trajanje 3 leta
-----------------------------------------------------
 PTI: AVTOSERVISNI TEHNIK; trajanje 2 

leti



Izobraževalni programi
Strojna usmeritev:

 NPI: OBDELOVALEC KOVIN; trajanje 2,5 
leta

-----------------------------------------------------
 SPI: MEHATRONIK-OPERATER, 

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR; 
trajanje 3 leta

-----------------------------------------------------
 PTI: STROJNI TEHNIK; trajanje 2 leti



NPI: POMOČNIK KONFEKCIONARJA; trajanje 
2,5 leta
-----------------------------------------------------------
SPI: VZDRŽEVALEC MODNIH OBLAČIL; 
trajanje 3 leta
-----------------------------------------------------------
-
PTI: IZDELOVALEC MODNIH OBLAČIL; trajanje 
2 leti

Izobraževalni programi
Tekstilna usmeritev:



Izobraževalni programi
Logistika in promet:

 SSI: LOGISTIČNI TEHNIK, PROMETNI 
TEHNIK; trajanje 4 leta

---------------------------------------------------
 PTI: PROMETNI TEHNIK; trajanje 2 leti



Izvajanje praktičnega pouka

Praktični pouk se izvaja v:
 šolskih delavnicah, ki so kvalitetno in 

sodobno opremljene 

 specializiranih učilnicah (glede na stroko)

 pri delodajalcih - naših partnerjih v 
procesu izobraževanja (glede na vrsto 
sklenjene učne pogodbe)



Izvajanje praktičnega pouka:

 v prenovljenih programih se praktični pouk 
ocenjuje kot samostojen predmet, temveč je 
integriran v različne strokovnovsebinske 
sklope

 način izvajanja praktičnega pouka v različnih 
poklicih se lahko precej razlikuje

 vsebinsko se navezuje tudi na izvajanje  
praktičnega usposabljanja z delom



Izvajanje praktičnega pouka:

 namen praktičnega pouka je postopno 
pripravljati dijake na obvladovanje 
posameznih kompetenc

 konkreten način izvajanja praktičnega pouka 
se prilagaja posameznim kompetencam

 namen praktičnega pouka je postopno 
pripravljati dijake na obvladovanje 
posameznih kompetenc

 Vsebinsko je način izvajanja praktičnega 
pouka v različnih poklicih različen



Izvajanje praktičnega pouka:

 časovno in vsebinsko je prilagojen 
posameznim strokovno vsebinskim 
sklopom

 Razlike med izvajanjem praktičnega 
pouka pred in po prenovi programov

 pomen praktičnega pouka v smislu 
razvijanja kognitivnih in kreativnih 
sposobnosti 



Zahvaljujem se vam za vašo 
pozornost.
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