
 

Tehniški šolski center Maribor 
Zolajeva ulica 12 
2000 Maribor 

Maribor, 3. 1. 2018   

PRIPRAVE NA MOJSTRSKE IZPITE 

MOJSTER AVTOMEHANIK IN AVTOKLEPARSKI MOJSTER 
  

Vabimo vas, da se udeležite priprav na mojstrske izpite, kjer se boste seznanili z vsebinami in potekom izpita, 

prav tako pa boste prejeli gradiva s povzetki predavanj.  

Predavanja se izvedejo, če je v skupini najmanj 5 kandidatov. Če je prijavljenih kandidatov manj, se priprave ne 

izvedejo  oz. se kandidatom ponudi skrajšan obseg priprav ali samo konzultacije (odvisno od števila kandidatov in 

po dogovoru, če se strinjajo).  

Predavanja in priprave za delovne preizkuse  bomo izvajali v prostorih Tehniškega šolskega centra Maribor,            

Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor. 

Spomladanski roki priprav: 

 

 

 
Prijavnico pošljite najkasneje do sedem dni pred pričetkom priprav. Ali se priprave izvedejo ali ne oz. ali se 

izvedejo v skrajšani obliki, boste obveščeni tri dni pred pričetkom priprav.  
 

Kotizacijo nakažite najkasneje do pričetka priprav transakcijski račun številka:  

SI56 0110 0600 0045 128, sklic na številko 00 501. V ceni je zajet DDV.  

 
Ravnatelj: Darko Kukovec, univ. dipl. inž. str. 

 

 

Datum  Trajanje  Predmet  Cena  

13.01.2018 8.00-16.00 (8ur)  Tehnično risanje 115,00 EUR 

20.01.2018 8.00-16.00 (8ur) Kalkulacije in tehnični predpisi 115,00 EUR 

 

03.02.2018 8.00-16.00 (8ur)  
Strokovna tehnologija – mojster 
avtomehanik 

115,00 EUR 

 

03.02.2018 8.00-16.00 (8ur)  
Strokovna tehnologija – 

avtokleparski mojster 
115,00 EUR 

10.03.2018 8.00-16.00 (8ur) Delovni preizkusi  130,00 EUR 

 

24.03.2018 8.00-16.00 (8ur)  Gradiva 115,00 EUR  

 

19.05.2018 8.00-16.00 (8ur)  Tehnična matematika 115,00 EUR 

 



 

Tehniški šolski center Maribor 
Zolajeva ulica 12 
2000 Maribor 

P R I J A V N I C A  

za priprave na mojstrske izpite  

Ime in priimek  _____________________________________________spol      M        Ž   (obkroži) 

rojen dne ___________________________ kraj rojstva_________________________________ 

občina rojstva ________________________ država ___________________________________  

naslov _______________________________________________________________________  

telefon doma____________________________ v službi _______________________________  

EMŠO ______________________________ 

 

Prijavljam se na:  priprave iz naslednjih predmetov (obkroži):   

a) KALKULACIJE IN TEHNIČNI PREDPISI  

b) GRADIVA  

c) TEHNIČNO RISANJE  

d) TEHNIČNA MATEMATIKA  

e) STROKOVNA TEHNOLOGIJA  

f) DELOVNI PREIZKUSI  

za:   

 a) mojster avtomehanik                                               b) avtokleparski mojster  

 

Plačnik:  

 a) Podjetje _______________________________,  naslov: ______________________  

  davčni zavezanec    Da      Ne      Davčna številka: _______________________  

 b) Samoplačnik  

 
Soglašam, da šola  vodi evidenco mojih osebnih podatkov, navedenih v tej prijavi. Uporabljati jih sme tudi 

za nadaljnjo obdelavo, povezano s tem  izobraževanjem.  

 

V _________________________, dne ______________ Podpis _______________________  


