
TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR 
Medpodjetniški izobraževalni center  
Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor     Maribor, 6. 6. 2018 
 
 

VABILO NA USPOSABLJANJE 
OSNOVE AVTO-ELEKTROTEHNIKE 

V Medpodjetniškem izobraževalnem centru (MIC) Tehniškega šolskega centra Maribor 
organiziramo usposabljanje OSNOVE ELEKTROTEHNIKE s poudarkom na avtoelektriki, 
ki bo v SOBOTO, 16. 6. 2018, s pričetkom ob 8. uri v prostorih MIC-a. 
 
Usposabljanje bo vodil gospod Franc Mlinarič, strokovnjak na področju elektrotehnike, z 
dolgoletnimi izkušnjami v gospodarstvu in kasneje s poučevanjem strokovno- teoretičnih 
in praktičnih vsebin elektrotehnike in avtoelektrike na SERŠ, SSŠ Maribor in še danes na 
TŠC Maribor. 
 
Udeleženci bodo spoznali električne veličine, vire napetosti, materiale v elektrotehniki, 
osnovne elemente v elektrotehniki in elektroniki, simbole, in se naučili uporabljati 
analogni in digitalni MULTIMETER za merjenje električnih veličin. 
 
Program: 

Ura Tema 
7.30–8.00 Prihod in registracija udeležencev 
 
8.00–8.45 

Električne veličine, viri napetosti (napetost, tok, upornost, 

Ohmov zakon, Kirchofova zakona, enosmerni in izmenični viri 

napetosti) 

8.45–9.30 Materiali v elektrotehniki (prevodniki, neprevodniki, 

polprevodniki) 

Enosmerni viri napetosti (vezave, diagram) 

Izmenični viri napetosti (vezave, diagram) 

9.30–9.45 Odmor 

9.45–10.30 Merjenje električnih veličin (analogno, digitalno) 

10.30–11.15 Osnovni elementi v avtoelektriki (R, L, C, simboli), 

stikala, releji 

11.15–12.00 Senzorji (temperaturni, svetlobni, induktivni, kapacitivni, hall, 

lambda) 

12.00–12.45 Kosilo 
12.45–14.15 Akumulator (zgradba, vrste, elektrolit, vpliv temperature, 

kapaciteta, povezava med gostoto elektrolita in kapaciteto, 
samo praznjenje, vzdrževanje, polnjenje, formiranje, motnje in 
napake) 

14.15–15.00 Delovanje in vzdrževanje alternatorja in zaganjača, 

delovanje ventilatorjev (enosmernih motorjev) 

 
 



Po usposabljanju udeleženci prejmejo potrdilo z navedenimi poklicnimi 
kompetencami. 
 
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 »Osnove avto 
elektrotehnike« ali na elektronski naslov srecko.vidovic@tscmb.si, oz. po faksu 02/229 
57 69.  
 
Rok za prijavo je najkasneje do srede, 13. 6. 2018. 
 
Stroški usposabljanja znašajo 90,00 EUR + 22 % DDV, skupaj torej 109,80 EUR in jih je 
treba poravnati 3 dni pred pričetkom usposabljanja na TRR št. SI56 0110 0600 0045 
128, sklic: 00–760600-41-58  (UJP). 
 
Dokazila o plačilu pošljite na zgoraj navedeni el. naslov, oz. ga predložite ob začetku 
usposabljanja. 
 
V primeru premajhnega števila udeležencev usposabljanje odpade. 
 
 
S spoštovanjem. 

 
 

Srečko Vidovič, 
vodja MIC 

http://www.tscmb.si/
mailto:srecko.vidovic@tscmb.si

