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Prijavnica na 9. Forum mehatronike srednjih šol Slovenije 2016/2017 

 

Prijavljamo se na 9. Forum mehatronike srednjih šol Slovenije, ki bo 9. 5. 2017 v 
Tehniškem šolskem centru Maribor.  

(Prijavo izpolnite in pošljite na elektronski naslov forum.mehatronike@tscmb.si.) 

 

Podatki: 

Šola udeleženka: 

Polni naziv šole:  

Naziv šole s kratico:  

Naslov šole:  

Telefon šolskega 
tajništva: 

 

Ravnatelj šole:  

 

Kontaktna oseba na šoli udeleženki, zadolžena za stike z organizatorjem: 

Priimek in ime:  

Telefon:  

Elektronski naslov:  

 

Kontaktna oseba v Tehniškem šolskem centru, Zolajeva 12, 2000 Maribor je: 

Boris Knez: boris.knez1@guest.arnes.si  
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Udeleženci 9. Foruma mehatronike: 

Kategorija tehnik mehatronike: 

Naslov 
naloge 

 
 

Tekmovalci Ime in priimek 
Rojstni 
datum 

Konf. 
štev.(*) 

Spol 
(m,ž) 

 

1.     

2.     

3.     

Mentorji Ime in priimek 
Rojstni 
datum 

  

 

1.     

2.     

3.     

* konfekcijska EU številka: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
 
Kategorija mehatronik operater: 
Naslov 
naloge 

 
 

Tekmovalci Ime in priimek 
Rojstni 
datum 

Konf. 
štev.(*) 

Spol 
(m,ž) 

 

1.     

2.     

3.     

Mentorji Ime in priimek 
Rojstni 
datum 

  

 

1.     

2.     

3.     

* konfekcijska EU številka: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
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Ostali udeleženci: 

 
Ime in priimek 

Funkcija  
(ravnatelj, spremljevalec, …) 

 1.   

2.   

3.   

4.   

 

Poleg opreme, ki je na prireditvenem prostoru zagotovljena s strani prijavitelja, 
potrebujemo še naslednjo opremo:   

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Kot organizatorji bomo poskušali zagotoviti zahtevano opremo, če pa iz objektivnih 
razlogov to ne bo mogoče, vas bomo o tem obvestili.  

  



   
 
 

4 

 

 Navodila organizatorja prireditve: 

• Prireditev bo potekala v šolski telovadnici Tehniškega šolskega centra 

Maribor, Zolajeva 12, 2000 Maribor. 

• Pozicija razstavnih prostorov bo vnaprej določena, tako da bodo ekipe 

razmeščene po posameznih kategorijah (mehatronik operater, tehnik 

mehatronike). 

• Na posameznem tekmovalnem prostoru bosta na voljo električni priključek 

230V, za priključek 230/400V je potrebo je posebej navesti, in brezžično 

internetno omrežje. Ostalo potrebno opremo (naprava za zagotavljanje 

stisnjenega zraka, računalniki, AV-oprema ...) zagotovijo šole udeleženke 

same. 

• AV-opremo in IKT-opremo na skupnem prostoru, kjer bodo ekipe 

predstavile sebe in svoje delo, zagotovi prireditelj. 

 

 

V/Na ______________________ , dne _____________ 

 

Ravnatelj: ____________________________________ 
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