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poklici, ki jih iščemo



 Ô KAJ DELA?
Strojni tehnik izvaja in vodi vzdrževanje, servis in remont strojev s ciljem, da 
je delo v proizvodnji opravljeno kakovostno in brez zastojev. Nadzoruje in 
skrbi za nemoteno in brezhibno delovanje delovne opreme, naprav in strojev 
ter po potrebi ukrepa. Konstruira enostavne elemente, podsklope in naprave 
ter z enostavnimi in zahtevnejšimi pripomočki izvaja tehnične in tehnološke 
meritve. Po potrebi vodi in odgovarja za delo in skupino sodelavcev – strojnih 
vzdrževalcev. Sodeluje s sodelavci v proizvodnji in od njih sprejema informacije 
o stanju strojev in naprav ter ukrepa, če je to potrebno. Pri odpravljanju napak 
s strojnega ali elektro področja in popravilih upošteva pravilnik o varnosti in 
zdravju pri delu. Predlaga in uvaja koristne predloge in izboljšave, skrbi za 
urejenost in čistočo delovnega okolja.

 Ô KJE DELA?
Delo opravlja na strojih in napravah v proizvodnih obratih in delavnicah. 

 Ô KAJ UPORABLJA PRI SVOJEM DELU?
Pri delu uporablja računalnik in delovno dokumentacijo (navodila, načrte, tehnične 
risbe, delovne naloge …); osebno ročno in strojno orodje, potrebno za posege na 
strojnem področju (hidravlika, inštalaterska dela, varjenje, diagnostika …); dvigala, 
vodena s tal.

 Ô ZNANJA IN SPRETNOSTI
Za delovno mesto strojni tehnik je potrebna srednješolska štiriletna izobrazba 
strojne smeri, v nadaljevanju pa še tečaj hidravlike in inštalaterskih del, osnovno 
znanje elektroobločnega varjenja, atest iz plamenskega varjenja, poznavanje dela 
z računalnikom, poznavanje standardov s področja kakovosti, varstva pri delu in 
varovanja okolja.

POKLIC: STROJNI TEHNIK



 Ô KAJ DELA?
Elektrotehnik izvaja in vodi vzdrževalna, intervencijska in remontna dela z 
elektro področja s ciljem, da je delo dobro opravljeno in so zastoji v proizvodnji 
čim krajši. Načrtuje in izdeluje električne in komunikacijske inštalacije, opravlja 
priklope in zagone električnih strojev in naprav ter izvaja električne meritve. 
Po potrebi vodi in odgovarja za delo in skupino sodelavcev – elektro vzdrže-
valcev. Sodeluje s sodelavci v proizvodnji ter od njih sprejema informacije o 
stanju strojev in naprav ter ukrepa, če je to potrebno. Pri odpravljanju napak 
s strojnega ali elektro področja in popravilih upošteva pravilnik o varnosti in 
zdravju pri delu. Predlaga in uvaja koristne predloge in izboljšave, skrbi za 
urejenost in čistočo delovnega okolja.

 Ô KJE DELA?
Delo opravlja na elektro instalacijah, strojih in napravah v proizvodnih obratih in 
delavnicah. 

 Ô KAJ UPORABLJA PRI SVOJEM DELU?
Pri delu uporablja računalnik in delovno dokumentacijo (navodila, načrte, električne 
sheme, merilne protokole …); elektro orodje, ki je potrebno za posege na elektro 
področju; merilne instrumente; dvigala, vodena s tal.

 Ô ZNANJA IN SPRETNOSTI
Za delovno mesto elektrotehnik je potrebna srednješolska štiriletna izobrazba 
elektro smeri, v nadaljevanju pa še izpit za uporabnika visokonapetostnih naprav, 
poznavanje dela z računalnikom, poznavanje standardov s področja kakovosti, 
varstva pri delu in varovanja okolja.

POKLIC: ELEKTROTEHNIK



 Ô KAJ DELA?
Strojni ključavničar razstavlja in sestavlja sklope in naprave ter opravlja pre-
izkuse delovanja, transportira delovno opremo, rezervne dele in sklope, po 
potrebi popravlja ali menja pokvarjene ali izrabljene dele, maže gibljive dele. 
Sodeluje in pomaga pri vzdrževalnih in remontnih delih s strojnega področja. 
Cilj je dobro opravljeno delo in čim krajši zastoji v proizvodnji. Nadzoruje in 
skrbi za nemoteno in brezhibno delovanje delovne opreme, naprav in strojev 
ter po potrebi ukrepa. Sodeluje tudi s sodelavci v proizvodnji, od njih spreje-
ma informacije o stanju strojev in naprav ter ukrepa, če je to potrebno. Pri 
odpravljanju napak s strojnega ali elektro področja in popravilih upošteva 
pravilnik o varnosti in zdravju pri delu. Predlaga in uvaja koristne predloge 
in izboljšave, skrbi za urejenost in čistočo delovnega okolja.

 Ô KJE DELA?
Delo opravlja na strojih in napravah v vseh proizvodnih obratih in delavnicah.

 Ô KAJ UPORABLJA PRI SVOJEM DELU?
Pri delu uporablja delovno dokumentacijo (navodila, načrte); ročno in strojno 
orodje, ki je potrebno za posege na strojnem področju (hidravlika, inštalaterska 
dela, varjenje …); dvigala, vodena s tal; druge stroje in naprave.

 Ô ZNANJA IN SPRETNOSTI
Za delovno mesto strojni ključavničar je potrebna poklicna triletna izobrazba 
strojne smeri, v nadaljevanju pa še tečaj hidravlike, inštalaterskih del in elektro-
obločnega varjenja, poznavanje dela z računalnikom, poznavanje standardov s 
področja kakovosti, varstva pri delu in varovanja okolja.

POKLIC: STROJNI KLJUČAVNIČAR



 Ô KAJ DELA?
Mehatronik operater opravlja dela s treh področij: strojnega, elektro in 
računalništva. Razstavlja in sestavlja strojne elemente – sklope in naprave, 
opravlja tudi osnovna elektrotehniška dela (priklopi in odklopi, popravila 
elektromotorjev …), upravlja in nastavlja procesne, električne in mehanske 
parametre strojev in naprav. Sodeluje in pomaga pri preventivnih, kurativnih, 
intervencijskih in remontnih delih na mehatronskih sistemih. Vari enostavne 
konstrukcije, strojno obdeluje material (razrez, brušenje, struženje, vrtanje …). 
Sodeluje s sodelavci v proizvodnji, od njih sprejema informacije o stanju 
strojev in naprav ter ukrepa, če je to potrebno. Pri odpravljanju napak s 
strojnega ali elektro področja in popravilih upošteva pravilnik o varnosti in 
zdravju pri delu. Predlaga in uvaja koristne predloge in izboljšave, skrbi za 
urejenost in čistočo delovnega okolja.

 Ô KJE DELA?
Delo opravlja na strojih in napravah v vseh proizvodnih obratih in delavnicah.

 Ô KAJ UPORABLJA PRI SVOJEM DELU?
Pri delu uporablja delovno dokumentacijo (navodila, načrte); merilno opremo, 
osebno ročno, strojno ali elektro orodje, ki je potrebno za posege na strojnem 
ali elektro področju; dvigala, vodena s tal.

 Ô ZNANJA IN SPRETNOSTI
Za delovno mesto mehatronik operater je potrebna poklicna triletna izobrazba 
smeri mehatronik, v nadaljevanju pa še tečaje hidravlike, inštalaterskih del, varje-
nja in strojne obdelave materialov, poznavanje dela z računalnikom, poznavanje 
standardov s področja kakovosti, varstva pri delu in varovanja okolja.

POKLIC: MEHATRONIK OPERATER



Dodatne informacije in odgovore na vprašanja vam bodo z veseljem 
posredovale sodelavke iz kadrovskih služb: 

ACRONI, d. o. o.
Cesta B. Kidriča 44

4270 Jesenice

Vanja Prevodnik,
vodja kadrovske službe, 

T: 04 584 10 13
vanja.prevodnik@acroni.si

Elektrode Jesenice, d. o. o.
Cesta železarjev 8
4270 Jesenice

Nastja Šmid,
kadrovska služba,
T: 04 584 19 23
nastja.smid@elektrode.si

SUZ, d. o. o.
Cesta B. Kidriča 44
4270 Jesenice

Tanja Avguštin Čufer,
vodja kadrovske službe,
T: 04 584 17 09
tanja.avgustin@suz.si


