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RAZPIS 28. SREČANJA STROJNIH ŠOL SLOVENIJE 2023 
 

 
Srečanje strojnih šol Slovenije bo v petek, 14. aprila 2023, s pričetkom ob 9.00 v prostorih 
Srednje šole Domžale, Cesta talcev 12, 1230 Domžale. 
 
Tema letošnjega srečanja: MOJA IDEJA, MOJ POKLIC 
 
1. Sodelujoči 
 
Na srečanju strojnih šol lahko sodelujejo dijaki naslednjih izobraževalnih programov, ki bodo 
predstavili naloge in izdelke po posameznih strokovnih področjih: 
 

- strojni tehnik (SSI in PTI), 
- avtoservisni tehnik (PTI), 
- avtokaroserist (SPI) 
- avtoserviser (SPI), 
- oblikovalec kovin – orodjar (SPI), 
- instalater strojnih instalacij (SPI). 

2. Pomembne informacije o srečanju 
 
Število prijavljenih nalog oz. izdelkov je omejeno na eno nalogo/izdelek na posamezni 
izobraževalni program posamezne šole. 
Število udeležencev je omejeno na največ tri dijake in enega mentorja/spremljevalca na eno 
nalogo/izdelek na posamezni izobraževalni program iz posamezne šole. 
 
Obveznost prijavljenih je, da pripravijo in oddajo v predpisanih terminih: 

- naslov naloge, 
- kratek povzetek naloge v *.doc formatu (Word), 
- celotno opisano nalogo v *.pdf formatu 
- predstavitev (PowerPoint) naloge. 

Predstavitev naloge bo potekala v učilnici, opremljeni z IKT opremo. Posebne zahteve za 
predstavitev naloge je potrebno navesti ob oddaji naloge. Predstavitev posamezne naloge je 
časovno omejena na 7 do 10 minut. 
Hkrati s predstavitvami bo potekal tudi turnir v košarki – trojke. Vsaka sodelujoča šola lahko 
prijavi eno košarkaško ekipo (3+1 rezerva). 
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3. Rokovnik 
 
- do petka, 24. februarja 2023, poslati PRIJAVNICO na e-naslov: strokovna@ssdomzale.si  
ali prijava preko spletne strani šole: https://www.ssdomzale.si/  
- do petka, 31. marca 2023, poslati kratek povzetek naloge v *.doc dokumentu na e-naslov: 
strokovna@ssdomzale.si 
- do petka, 7. aprila 2023, celotno opisano nalogo v *.pdf formatu na e-naslov: 
strokovna@ssdomzale.si 
- na dan srečanja predstavitev naloge (PowerPoint). 
 
Kontaktna oseba srečanja: 
Andrej Pezdirc, ravnatelj SŠ Domžale o. e. PSŠ, andrej.pezdirc@ssdomzale.si, tel.: 070 530 
306  
 
 
Lep pozdrav 
 

Andrej Pezdirc, ravnatelj SŠ Domžale o. e. PSŠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


