
 Ô KAJ DELA?
Izbira in izvaja tehnološke postopke obdelave in preoblikovanja kovinskih obde-
lovancev. Načrtuje korake od ideje do izdelave izdelka ali storitve. Je operater in 
programer enostavnejših programov na računalniško krmiljenih CNC strojih in 
drugih strojih za izdelavo zahtevnejših oblik kovinskih izdelkov. Izvaja tehnične 
in tehnološke meritve z enostavnimi in zahtevnimi pripomočki. 
Izvaja kontrolne meritve v skladu z delovno dokumentacijo in nastavlja strojne 
parametre. Spremlja enega ali več obdelovalnih procesov in po potrebi korigira 
enostavne programe. Sodeluje pri avtomatizaciji proizvodnih procesov, dimenzio-
niranju in konstruiranju strojnih delov. Izdeluje in ureja tehnično dokumentacijo.

 Ô KJE DELA?
Dela v zaprtih prostorih in večjih proizvodnih halah, skrbi za urejenost in čis-
točo delovnega okolja. Svoje delo opravlja v prisotnosti drugih sodelavcev in v 
sodelovanju z njimi, pogosto v dveh ali treh izmenah. Obvladati mora metode 
in postopke za racionalno uporabo energije, materiala in časa.

 Ô KAJ UPORABLJA PRI SVOJEM DELU?
Pri delu uporablja različna orodja, stroje in naprave ter transportne pripomočke 
kot so dvigala, vodena s tal, in viličarje. Glavni delovni pripomoček je računalnik, 
na katerem z uporabo standardnih in nestandardnih elementov snuje in kon-
struira enostavne elemente, podsklope in naprave. Pri tem upošteva tehnične 
risbe, delovne naloge, garancijske liste in ateste. Osnovni materiali, s katerimi 
rokuje, so različne kovine in specialna jekla. Pri delu vedno upošteva varnostna 
navodila, uporablja predpisano zaščitno opremo, skrbi za varno izvajanje dela 
in lastno zdravje.

 Ô ZNANJA IN SPRETNOSTI
Strojni tehnik (SSI) pridobi ustrezno znanje in izobrazbo v štiriletnem izobra-
ževalnem programu. V izobraževalni program se lahko vpiše vsak, ki je končal 
osnovno šolo ali program nižjega poklicnega izobraževanja in je zdravstveno 
zmožen za izobraževalni program in kasnejše delo. Vpis v program Strojni tehnik 
(PTI) je mogoč tudi po opravljenem poklicnem triletnem izobraževanju elektro 
in strojniških smeri, kot sta Avtoserviser in Inštalater strojnih inštalacij. Izobra-
ževalni program traja dve leti. Oba programa, Strojni tehnik SSI in PTI, izvajajo 
na Srednji šoli Ravne na Koroškem.

POKLIC: STROJNI TEHNIK
 Ô KAJ DELA?

Opravlja preventivne preglede strojev, naprav in električnih inštalacij, maže stroje in 
naprave ter nadzira mazalne sisteme, kontrolira delovanje motorjev, stikal, ležajev, stanje 
hidravličnega fluida, vodi zapise o stanju strojev in naprav, pripravlja rezervne dele za 
zamenjavo okvarjenih in obrabljenih delov, ob okvarah menjava pokvarjene mehanske, 
hidravlične, pnevmatske in električne komponente z nadomestnimi novimi, popravlja 
poškodbe in odpravlja okvare strojev in naprav ter jih pripravi v stanje za zagon, skrbi za čim 
krajši zastoj v proizvodnji, montira nove stroje in naprave ter demontira stare izrabljene. 

 Ô KJE DELA?
Vzdrževalna dela opravlja v delavnicah ter na strojih in napravah v velikih notranjih 
prostorih jeklarne, kovačnice in valjarne.

 Ô KAJ UPORABLJA PRI SVOJEM DELU?
Pri delu uporablja delovno dokumentacijo, električne sheme in načrte; merilne 
instrumente za diagnosticiranje napak, orodja za ročno in strojno obdelavo, 
opremo za varjenje; transportne naprave, kot so dvigala, vodena s tal, viličarji in 
dvižne ploščadi. 

 Ô ZNANJA IN SPRETNOSTI
Vzdrževalec pridobi potrebno znanje in izobrazbo v triletnih programih srednjega 
poklicnega izobraževanja Mehatronik operater in Elektrikar. V izobraževalni program 
se lahko vpiše vsak, ki je končal osnovno šolo ali program nižjega poklicnega izobra-
ževanja in je zdravstveno zmožen za izobraževalni program in kasnejše delo. Program 
Mehatronik operater izvaja Srednja šola Ravne na Koroškem, program Elektrikar pa 
Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola. Vzdrževalec spretnosti pridobiva 
med izobraževanjem na praksi pri delodajalcu, po zaposlitvi pa s prevzemanjem izkušenj 
od starejših sodelavcev in vključevanjem v različna organizirana usposabljanja za delo.
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Dodatne informacije in odgovore na vprašanja vam bodo z veseljem  
posredovale sodelavke iz kadrovskih služb: 

Metal Ravne, d. o. o.,  Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem: 
mag. Polona Zih Rožen, vodja oddelka Kadri;  

T: 02 870 71 56; polona.zih@metalravne.com

Alenka Kotnik, strokovna delavka v oddelku Kadri;  
T: 02 870 71 58; alenka.kotnik@metalravne.com

Irma Fajmut, strokovna delavka v oddelku Kadri;  
T: 02 870 71 57; irma.fajmut@metalravne.com

Ravne Systems d. o. o.,  Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem: 
Dragica Pečovnik, kadrovska služba;  

T: 02 870 62 07; dragica.pecovnik@ravne.com



 Ô KAJ DELA?
Načrtuje materiale, delovna sredstva in osebje za izvajanje metalurških proizvo-
dnih procesov. Bere in izpolnjuje tehnološko delovno dokumentacijo. Izračunava 
sestavo vložka in vodi postopek priprave taline, proces litja in obdelave taline. 
Upravlja stroje in naprave za predelavo in preoblikovanje jeklenih izdelkov. Izbira 
in izvaja ustrezne postopke toplotne obdelave. Izvaja vizualno, ultrazvočno in 
magnetno kontrolo jeklenih izdelkov. Z laboratorijskimi preiskavami ugotavlja 
trdoto ter druge mehanske in metalografske lastnosti izdelkov. Izdelke, ki ne 
izpolnjujejo kakovostnih zahtev, izloča iz procesa. Sodeluje s strankami pri 
pripravi komercialnih ponudb in reševanju reklamacij. Sodeluje v strokovnih 
in projektnih timih. Pri delu upošteva standarde in sisteme vodenja kakovosti.

 Ô KJE DELA?
Opravlja razgibano delo v notranjih poslovnih in proizvodnih prostorih, skrbi za 
čistočo in urejenost delovnega okolja. 

 Ô KAJ UPORABLJA PRI SVOJEM DELU?
Pri delu uporablja računalnik in informacijske sisteme, krmilne sisteme za upravlja-
nje naprav in strojev, kot so peči, stiskalnice, manipulatorji, naprave in aparati za 
kontrolo izdelkov in postopkov.

 Ô ZNANJA IN SPRETNOSTI
Metalurški tehnik pridobi potrebno znanje in izobrazbo v novem štiriletnem 
programu srednjega tehničnega izobraževanja Metalurški tehnik. V izobraže-
valni program se lahko vpiše vsak, ki je končal osnovno šolo in je zdravstve-
no zmožen za izobraževalni program in kasnejše delo. Izobraževalni program 
Metalurški tehnik edini v Sloveniji izvajajo na Srednji šoli Ravne na Koroškem. 
Na praktičnem usposabljanju pri delodajalcu s prenosom znanj in izkušenj od 
starejših sodelavcev pridobi ustrezne spretnosti.

 Ô KAJ DELA?
Pripravlja vložni material za zalaganje talilne peči, upravlja postopek taljenja in 
litja jekla v kokile, jemlje vzorce taline za kemijsko analizo, dodaja legure in druge 
dodatke za doseganje določene kvalitete. S postopkom pretaljevanja pod žlindro 
odstranjuje vse nečistoče iz jekla. Odlite ingote transportira na preoblikovanje v 
kovačnico, kjer jih v pečeh ogreva na visoko temperaturo. 
Upravlja stiskalnico ali kovaški stroj za kovanje. Meri dimenzije odkovka in ga po 
kovanju toplotno obdeluje, da doseže določene mehanske lastnosti. Ingote v valjarni 
preoblikuje s postopkom valjanja v ploščate ali okrogle profile različnih dimenzij. S 
postopki toplotne obdelave zagotavlja ustrezne lastnosti izdelka. 

 Ô KJE DELA?
Dela v velikih notranjih prostorih jeklarne, kovačnice in valjarne, skrbi za ureje-
nost in čistočo delovnega okolja. 

 Ô KAJ UPORABLJA PRI SVOJEM DELU?
Pri delu uporablja krmilne sisteme za upravljanje naprav in strojev, kot so peči, 
stiskalnice, manipulatorji; uporablja žage, valjavska ogrodja in pripomočke za iz-
delavo in predelavo jekla; transportne naprave, kot so mostno dvigalo, upravljano 
iz kabine, dvigala, vodena s tal, in viličarji; merilna orodja. Pri delu vedno skrbi za 
varno izvajanje dela in lastno zdravje, upošteva varnostna navodila, nosi osebno 
varovalno opremo: zaščitno obleko in čevlje, čelado, po potrebi tudi zaščitna očala 
in drugo opremo.

 Ô ZNANJA IN SPRETNOSTI
Metalurg pridobi potrebno znanje in izobrazbo v triletnem programu srednjega 
poklicnega izobraževanja Metalurg. V izobraževalni program se lahko vpiše vsak, 
ki je končal osnovno šolo ali program nižjega poklicnega izobraževanja in je zdra-
vstveno zmožen za izobraževalni program in kasnejše delo. Izobraževalni program 
Metalurg izvajajo na Srednji šoli Ravne na Koroškem. Spretnosti pridobiva med izo-
braževanjem na praksi pri delodajalcu, po zaposlitvi pa s prevzemanjem izkušenj od 
starejših sodelavcev in vključevanjem v različna organizirana usposabljanja za delo.

 Ô KAJ DELA?
S postopki struženja, luščenja, brušenja, rezkanja in poliranja oblikuje jeklene 
izdelke. Delo opravlja na različnih obdelovalnih strojih, kot so stružnice, rezkalni 
in brusilni stroji. Menjava orodja in obdelovance ter nastavlja tehnološke para-
metre na konvencionalnih in CNC strojih. Izbira ustrezne materiale, obdelovalne 
stroje in postopke obdelave glede na zahteve izdelka ter primerna rezilna orodja 
in opremo za obdelovalni stroj. Pri delu uporablja merilne in kontrolne naprave 
ter ustrezne merilne pripomočke za izvajanje tehničnih in tehnoloških meritev. 
Bere in ureja enostavnejšo tehnično dokumentacijo.

 Ô KJE DELA?
Dela v zaprtih prostorih in večjih proizvodnih halah, skrbi za urejenost in čistočo 
delovnega okolja. Svoje delo opravlja v prisotnosti drugih delavcev in v sodelovanju 
z njimi, pogosto v dveh ali treh izmenah. 

 Ô KAJ UPORABLJA PRI SVOJEM DELU?
Pri delu uporablja stroje in naprave za obdelavo kovin, ročna in strojna orodja, 
transportne naprave, kot so dvigala, vodena s tal, in viličarje. Po končani obdelavi 
z merilnimi instrumenti preverja mersko ustreznost proizvodov. Pri delu vedno 
upošteva varnostna navodila, uporablja predpisano zaščitno opremo, skrbi za 
varno izvajanje dela in lastno zdravje.

 Ô ZNANJA IN SPRETNOSTI
Oblikovalec kovin pridobi potrebno znanje in izobrazbo v triletnem programu srednjega 
poklicnega izobraževanja Oblikovalec kovin. V programu se usposobi za samostojno 
načrtovanje in določanje delovnih postopkov na posameznem stroju in napravi. Pozna 
osnove električnih in energetskih pogonskih ter delovnih strojev in naprav, njihovo 
delovanje in vzdrževanje. V izobraževalni program se lahko vpiše vsak, ki je končal 
osnovno šolo ali program nižjega poklicnega izobraževanja in je zdravstveno zmožen za 
izobraževalni program in kasnejše delo. Izobraževalni program Oblikovalec kovin izvajajo 
na Srednji šoli Ravne na Koroškem. Med izobraževanjem spretnosti pridobiva s praktič-
nim usposabljanjem z delom pri delodajalcu, po zaposlitvi pa s prevzemanjem izkušenj 
od starejših sodelavcev in vključevanjem v različna organizirana usposabljanja za delo.
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Zakaj 
skupina 

SIJ?

• Smo inovativni in uspešni, še naprej se bomo razvijali tako doma kot v tujini.

• Vlagamo v znanje zaposlenih in povečanje njihovih sposobnosti.

• Zavedamo se pomena kakovostnih delovnih razmer.

• Spodbujamo ustvarjalnost in inovativnost zaposlenih.

• Smo družbeno odgovorna skupina, ki neprestano spodbuja razvoj okolja, v katerem deluje.

• Ponujamo konkurenčne pogoje zaposlitve z možnostjo kariernega napredovanja. 

• štipendiranje
• opravljanje obvezne prakse
• počitniško in študentsko delo
• možnost financiranja izrednega študija
• srečanja zaposlenih in njihovih družinskih članov na Dnevu metalurga in novoletnem obdarovanju
• brezplačno ali subvencionirano športno udejstvovanje (bazen Ravne, Športni park Ravne, bližnja smučišča).
• brezplačno vadbo v športnih klubih za otroke zaposlenih 
• brezplačno nogometno šolo v okviru Koroškega nogometnega kluba NK Fužinar Noži Ravne Ka
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