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➢ Strojni tehnik PTI

➢ Avtoservisni tehnikPTI

OSNOVNA ŠOLA

➢ Oblikovalec kovin – orodjar (tudi na
vajeniški način)

➢ Inštalater strojnih  inštalacij
➢ Mehatronik operater
➢ Avtoserviser
➢ Avtokaroserist
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IZOBRAŽEVANJE
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➢ Strojni tehnik
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VIŠJA STROKOVNA ŠOLA – STROJNIŠTVO

AVTOSERVISNI MENEDŽMENT
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Srednje poklicno izobraževanje

• avtoserviser – dijaki se usposobijo za celovito vzdrževanje, 

diagnostiko in servisiranje vozil,

• avtokaroserist – izdeluje, popravlja, vzdržuje, predeluje 

posamezne dele karoserije in nadgradnje vozil,

• oblikovalec kovin – orodjar – je usposobljen za izdelavo, 

montažo in vzdrževanje orodij, prav tako pa obvlada postopke 

obdelave kot so struženje, rezkanje, brušenje …Tudi v vajeniški 

obliki.

• inštalater strojnih inštalacij – opravlja montažna in 

vzdrževalna dela na inštalacijah, kot so vodovod, toplovod, 

plinovod, klimatske naprave, toplotne črpalke ...

• mehatronik operater – je poklic, ki združuje znanja s področja 

strojništva in elektrotehnike. Skrbi za vzdrževanje in proizvodnjo 

strojev in naprav. Velik poudarek je na avtomatizaciji.

Šolanje traja tri leta in se zaključi z zaključnim izpitom.

Vsi poklici, razen avtoserviser, so deficiratarni in lahko dijaki dobijo 

kadrovsko štipendijo.



Srednje strokovno izobraževanje

• strojni tehnik – med izobraževanjem se spozna s sodobnimi 

pristopi reševanja problemov, z računalniško podprto 

tehnologijo, materiali, obdelovalnimi postopki, organizacijo dela 

tako da osvoji široko paleto znaj s področja strojništva;

• tehnik mehatronike – področje dela so predvsem stroji podprti 

z informacijsko tehnologijo, velik poudarek v izobraževanju je na 

avtomatizaciji in robotizaciji delovnih procesov.

Izobraževanje traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo.

Z opravljenim dodatnim petim predmetom, dijaki pridobijo možnost 

vpisa v večino univerzitetnih programov.



PREDNOSTI TŠC MARIBOR

• dobra opremljenost,

• uporaba licenčnih programov

• možnost izbire različno zahtevnih programov in prehodnost med 

programi,

• enoizmenski pouk - dopoldan  7.30 do 14.30, 

• športna dvorana in fitnes, športne aktivnosti,

• posebni statusi dijakov (športnika, raziskovalca, kulturnika),

• organizacija in sodelovanje na tekmovanjih znanj,

• knjižnica in čitalnica z veliko knjižnimi enotami in revijami, 

• učbeniški sklad,

• organizirana prehrana,

• kulturne dejavnosti,

• idr.



Za predstavitev programov, se po strani pomaknete navzdol 

do rubrike

Izobraževalni programi TŠC

Programi so predstavljeni po stopnjah izobraževanja in kratko 

opisani. Z klikom na ime programa pridete do širšega opisa.



Za predstavitev učilnic na spletni strani izberete povezavo

NAŠE UČILNICE IN OPREMA



Odpre se seznam učilnic in opreme. Povezava je v obe 

smeri. V učilnici lahko pogledate pripadajočo opremo, če pa 

izberete opremo, vam pove v kateri učilnici se nahaja.



DOBRODOŠLI PRI 

NAS

http://www.tscmb.si/


