
 

 

 

        

          Maribor,  18. 10. 2021 

 

VABILO 

 
 
Spoštovani, 
  
Za področje avtostroke smo pripravili program usposabljanja »Diagnostika komunikacijskih 
omrežij v avtomobilih«. Kjer bodo udeleženci pridobili nova znanja ali izboljšali kompetence na 
področju odkrivanja in odpravljanja napak ter diagnosticiranja sistemov podatkovnih povezav in 
komunikacij v motornih vozilih.  
 
Program se izvaja v okviru projekta MUNERA 3, ki je namenjen izvajanju programov nadaljnjega 

poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018–2022. 

Usposabljanje za zaposlene osebe je brezplačno, saj ga financirata Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.  
 
Vsebina programa: »Diagnostika komunikacijskih omrežij v avtomobilih« 
- Vrste in princip delovanja različnih sistemov podatkovnih povezav 
- Princip delovanja digitalne komunikacije 
- CAN podatkovna komunikacija, delovanje, iskanje napak 
- LIN podatkovna komunikacija, delovanje, iskanje napak 
- Praktično diagnosticiranje in odprava napak na CAN in LIN podatkovnimi vodili na  
     simulacijskih tablah od vozil VW Golf V 
- Predstavitev najsodobnejših podatkovnih komunikacij v motornih vozilih ( byteflight,  
      FlexRay, MOST, Ethernet) 
 
Program obsega 50 ur, in sicer: 
- Teoretični del 25 ur 
- Praktični del 25 ur 
 
 
Organizacija izobraževanja: 
Usposabljanje se bo izvajalo v popoldanskem času, od 16. do 19. ure, v obsegu 4 šolske ure, po 
dva (2) krat na teden v prostorih TŠC Maribor na Zolajevi ulici 12, Maribor - Tezno.  
 
Termini izvajanja bodo v obdobju november – december 2021 in januar 2022, odvisno od 
nabora števila prijavljenih kandidatov. Načeloma je tako, da se usposabljanje začne, ko se 
prijavi dovolj veliko število kandidatov.  
 
Kandidat se lahko prijavi tako, da izpolni prijavnico – VPISNI LIST in ob začetku usposabljanja 
priloži »IZJAVO DELODAJALCA«, da je zaposlen. Oba dokumenta in tudi VABILO (kjer si lahko 
pogledate podrobne opise posameznega programa) so na spletni strani zavoda, na povezavi 
(link) http://www.tscmb.si/mic-in-odrasli/mic-usposabljanja/ 
 
 

https://www.tscmb.si/wp-content/uploads/2021/10/Diagnostika-komunikacijskih_omrezij-v-avtomobilih_POTRJEN_PROGRAM_september_2021.pdf
http://www.tscmb.si/mic-in-odrasli/mic-usposabljanja/


 

 

 

 
Prijavnico - VPISNI LIST lahko pošljete po e-pošti na naslov: srecko.vidovic@tscmb.si, ali klasični 
pošti na naslov: Tehniški šolski center Maribor, Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor. 
 
 
Rok za prijavo se nadaljuje do dopolnitve skupin! 
 
Za dodatne informacije lahko pokličite na mobilni telefon št. 040 304 868, ali pišete na 
elektronski naslov: srecko.vidovic@tscmb.si in se bomo z veseljem odzvali. 
 

 

S spoštovanjem!        

          Vodja MIC 

          Srečko Vidovič 
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