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V A B I L O 
 

HIDRAVLIKA – OSNOVNO USPOSABLJANJE   
 
V Medpodjetniškem izobraževalnem centru (MIC) Tehniškega šolskega centra Maribor, Zolajeva 
ulica 12, Maribor, organiziramo 4 dnevni (24 urni) seminar  »HIDRAVLIKA  – osnovno 
usposabljanje«. 
Seminar je namenjen vsem tistim, ki snujejo, konstruirajo in izdelujejo naprave s hidravličnimi 
komponentami ter servisirajo in vzdržujejo hidravlične sisteme. 
Vodil ga bo visoko usposobljeni strokovnjak z dolgoletnimi izkušnjami, gospod Knez Boris, univ. 
dipl. inž. stroj. Seminar se bo izvajal v slovenskem jeziku ob uporabi elektronskega  učbenika in 
delovnega zvezka za izvedbo vaj. 
 
Terminski plan izvajanja: 

Datum Ura Tema 

15. 11. 2017   7.30 – 12.45 Fizikalne osnove hidravlike 
Hidravlično postrojenje 
Sestava in delovanje hidravličnega agregata 

17. 11. 2017   7.30 – 12.45 Hidravlične delovne komponente – aktorik 
Osnovne hidravlične krmilne komponente 

22. 11. 2017   7.30 – 12.45 Poznavanje računalniškega orodja za gradnjo in 
simulacijo hidravličnih krmilj 
Načrtovanje enostavnih hidravličnih krmilj 

24. 11. 2017   7.30 – 12.45 Izdelava krmilj in preizkus na didaktični mizi 
( 6 - 8 vaj) 

 
Udeleženci prejmejo potrdilo z navedenimi poklicnimi kompetencami, ki so si jih 
pridobili na usposabljanju. 
 
Na usposabljanje se lahko prijavite s prijavnico, ki jo dobite na spletni strani zavoda 
www.tscmb.si in jo pošljete na naslov: Tehniški šolski center Maribor, Medpodjetniški 
izobraževalni center, Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor, s pripisom »HIDRAVLIKA« ali na 
elektronski naslov srecko.vidovic@guest.arnes.si oz. po faksu 02/229 57 69.  
 

Rok za prijavo je najkasneje do petka 13. 11. 2017! 
 
Stroški usposabljanja znašajo 350,00 EUR + 22 % DDV, skupaj torej 427,00 EUR in jih je 
treba poravnati 3 dni pred pričetkom usposabljanja na TRR 0110 0600 0045 128,  sklic: 00–

760600–41 (UJP). 

 
Dokazila o plačilu pošljite po faksu oz. ga predložite ob začetku usposabljanja. 
 
Število mest je omejeno na 8 udeležencev! 
 

V primeru premajhnega števila udeležencev usposabljanje  odpade. 
 

       Vodja MIC 
    Srečko Vidovič 
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