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1. Uvod 

Tehniški šolski center Maribor na podlagi 27. člena Zakona o poklicnem  in strokovnem 
izobraževanju  (Url. RS, št. 79/6, 68/17 in 46/19) ter Pravilnika o razpisu in izvedbi vpisa v izredno 
izobraževanje po javno veljavnih izobraževalnih programih srednjega šolstva (Url. RS, št. 
56/2022) objavlja razpis za vpis odraslih v javno veljavne izobraževalne programe  za odrasle: 

PROGRAM NIŽJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA:  

 Pomočnik v tehnoloških procesih 

PROGRAME SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA:  

 Avtoserviser 

 Avtokaroserist 

 Inštalater strojnih inštalacij 

 Izdelovalec kovinskih konstrukcij 

 Mehatronik operater 

 Oblikovalec kovin – orodjar 

PROGRAME POKLICNO - TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA:  

 Avtoservisni tehnik 

 Strojni tehnik 

PROGRAME SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA:  

 Strojni tehnik 

 Tehnik mehatronike 

2. Splošni pogoji za prvi vpis v izobraževalne programe, trajanje izobraževanja in 

pogoji za dokončanje 

2.1. Nižje poklicno izobraževanje 

2.1.1. Pomočnik v tehnoloških procesih 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je: 

 končal najmanj sedmi razred osnovne šole oziroma šesti razred osemletne osnovne šole 
in je izpolnil osnovnošolsko obveznost ali 

 zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim 
izobrazbenim standardom. 

Izobraževalni program v izrednem izobraževanju traja 2 leti. 

Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT). 



Za dokončanje izobraževanja mora udeleženec izrednega izobraževanja uspešno opraviti vse 

obveznosti in izpite po programu ter zaključni izpit. O posebnostih posameznih programov in o 

vsebini zaključnega izpita bodo kandidati seznanjeni na šoli.  

2.2. Srednje poklicno izobraževanje – velja za vse programe 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal: 

 osnovnošolsko izobraževanje ali  
 nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.  

Izobraževalni program v izrednem izobraževanju traja 2 leti. 

Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT). 

Za dokončanje izobraževanja mora udeleženec izrednega izobraževanja uspešno opraviti vse 

obveznosti in izpite po programu ter zaključni izpit. O posebnostih posameznih programov in o 

vsebini zaključnega izpita bodo kandidati seznanjeni na šoli.  

2.3. Poklicno  -tehniško izobraževanje 

2.3.1. Avtoservisni tehnik 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor  je uspešno končal srednjo poklicno izobraževanje 
in si  pridobil enega od nazivov srednje poklicne izobrazbe:  

 avtoserviser, avtokaroserist, avtoličar,  avtomehanik, avtoklepar, mehanik kmetijskih in 
delovnih strojev, kmetijski mehanik ali  

 instalater strojnih instalacij, klepar-krovec, konstrukcijski mehanik, orodjar, strojni mehanik, 
oblikovalec kovin, finomehanik, urar, elektrikar elektronik, elektrikar energetik,  mehatronik 
operater, računalnikar in ima tri letne delovne izkušnje v avtoservisni dejavnosti.  

V izobraževalni program se lahko tudi  vpiše, kdor si je pridobil enakovredno izobrazbo po 
prejšnjih predpisih. 

Izobraževalni program v izrednem izobraževanju traja 2 leti. 

Izobraževalni  program je  ovrednoten s 120 kreditnimi  točkami (KT). 

Za dokončanje izobraževanja mora udeleženec izrednega izobraževanja uspešno opraviti vse 

obveznosti in izpite po programu ter poklicno maturo. O posebnostih posameznih programov in o 

vsebini poklicne mature bodo kandidati seznanjeni na šoli.  

2.3.2. Strojni tehnik 

V izobraževalni program se lahko vpiše kdor je uspešno končal in  pridobil enega izmed 
naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: 

 avtomehanik, avtoklepar, avtoserviser, avtokaroserist, avtoličar, klepar-krovec, 
finomehanik, instalater strojnih instalacij, konstrukcijski mehanik, izdelovalec kovinskih 
konstrukcij, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin-orodjar, urar, 



zlatar,  mehatronik operater, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, elektrikar, strojnik 
gradbene mehanizacije in kmetijski mehanik, rudar, geostrojnik rudar ali  

 pridobil enakovredno izobrazbo  po prejšnjih predpisih.  

Izobraževalni program v izrednem izobraževanju traja 2 leti. 

Izobraževalni  program je  ovrednoten s 120 kreditnimi  točkami (KT). 

Za dokončanje izobraževanja mora udeleženec izrednega izobraževanja uspešno opraviti vse 

obveznosti in izpite po programu ter poklicno maturo. O posebnostih posameznih programov 

in o vsebini poklicne mature bodo kandidati seznanjeni na šoli.  

2.4. Srednje strokovno izobraževanje – velja za vse programe 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal: 

 osnovnošolsko izobraževanje ali  
 nižje poklicno  izobraževanje ali enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih.  

Izobraževalni program v izrednem izobraževanju traja 3 leta. 

Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT). 

Za dokončanje izobraževanja mora udeleženec izrednega izobraževanja uspešno opraviti vse 

obveznosti in izpite po programu ter poklicno maturo. O posebnostih posameznih programov in o 

vsebini poklicne mature bodo kandidati seznanjeni na šoli.  

OPOMBA: srednje strokovno izobraževanje izvajamo za kandidate, ki v rednem izobraževanju 

niso zaključili izobraževanja v obliki individualnega izobraževanja, za vse ostale predlagamo, da 

opravijo najprej SPI program, nato pa nadaljujejo na PTI. 

3. Predvideno število vpisnih mest v izobraževalne programe v šolskem letu 

2022/23 

Na podlagi Soglasja k obsegu razpisa za vpis v izredno srednješolsko izobraževanje v šolskem 

letu 2022/23 v Republiki Sloveniji, ki ga je izdalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

RS dne 23. 5. 2022, je predvideno število razpisanih vpisnih mest v šolskem letu 2022/23:  

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 
 

Pomočnik v tehnoloških procesih 10 

  

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE  

Avtokaroserist 30 

Avtokaroserist 30 

Avtoserviser 15 

Inštalater strojnih inštalacij 10 

Izdelovalec kovinskih konstrukcij 10 

Mehatronik operater 10 

  

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE  



Avtoservisni tehnik (pti) 20 

Strojni tehnik (pti) 20 

  

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE  

Strojni tehnik 20 

Tehnik mehatronike 10 

4. Kraj izvajanja izrednega izobraževanja 

Izredno izobraževanje se izvaja v učilnicah in delavnicah na lokaciji Tehniškega šolskega centra 

Maribor na Zolajevi ulici 12, 2000 Maribor, delno pa bomo izvajali izobraževanje tudi na daljavo, 

kot e izobraževanje. Praktično usposabljanje pri delodajalcu si uredijo kandidati sami v lastni režiji 

in dostavijo potrdilo o opravljenem PUD-u v skladu s programom. 

5. Začetek in način izvajanja izrednega izobraževanja 

Predavanja potekajo od konca septembra tekočega šolskega leta in do konca junija le-tega. 

Zaključni letniki (SSI, PTI) končajo s predavanji pred pričetkom spomladanskega roka poklicne 

mature. 

Uvodni sestanek z vpisanimi kandidati bomo izvedli 28. 9. 2022, predavanja pa se bodo začela 

prvi teden v oktobru 2022. 

Izobraževanje je organizacijsko in izvedbeno prilagojeno udeležencem izobraževanja odraslih in 

se izvaja v popoldanskem času (med 16. in 20. uro) 2-4 x na teden po sistemu zaporedne izvedbe 

predmetov, kar pomeni, da sočasno poteka več predmetov hkrati. Ko se predavanje zaključi, se 

izvede izpit. 

Predavanja v posameznih programih se izvajajo ciklično, kar pomeni, da vsako šolsko leto ne 

izvajamo predavanj za vse predmete in module, ampak se le-ti izvajajo izmenično. 

Udeležba na predavanjih ni 100 % obvezna, je pa priporočljiva. Poleg lažjega usvajanja učne 

vsebine prinaša udeležba na predavanjih še večjo obveščenost, sprotno opravljanje določenih 

obveznosti, stalen kontakt s predavateljem, možnost aktivnega sodelovanja, izmenjavo mnenj, 

oblikovanje zapiskov. Pri določenih predmetih lahko predavatelji zahtevajo določen odstotek 

prisotnosti na predavanjih oz. vajah. 

6. Predvideni organizacijski model izvajanja izobraževalnega programa 

V šolskem letu 2022/23 predvidevamo, da bomo izvajali izredno izobraževanje v dveh oblikah: 

1. INDIVIDUALNO IZOBRAŽEVANJE – izobraževanje je namenjeno predvsem kandidatom, 
ki zaključujejo izobraževanje in imajo za opraviti samo določene predmete. Kandidati so 
povabljeni na individualne konzultacije za posamezne predmete oz. skupinske 
konzultacije, v kolikor se za določen predmet izvajajo.  

2. IZOBRAŽEVANJE S SKUPINSKIMI KONZULTACIJAMI – kandidati obiskujejo 
organizirane skupinske konzultacije v popoldanskem času in opravljajo izpite.  

Za izvajanje izrednega izobraževanja odraslih bomo uporabljali hibridni model izobraževanja. 
Večji del izobraževanj bo potekal fizično na šoli, nekaj predavanj pa bomo izvedli na daljavo. 



7. Informativni dan 

Za vpis v šolsko leto 2022/23 je bil informativni dan izveden v mesecu februarju in sicer 11. in 12. 
februarja. Prav tako smo izvedli Dan odprtih vrat 12. 3. 2022.  

Morebitni dodatni termini informativnih dni  bodo objavljeni na spletni strani, sicer pa smo na voljo 
za informacije v času uradnih ur na šoli ali po telefonu 02 229 57 63 ali na e-naslov 
metka.kodrin@tscmb.si. 

8. Roki in postopki za izvedbo vpisa v izredno izobraževanje 

8.1. Vpis 

V izredno izobraževanje se lahko vpiše vsak, ki izpolnjuje pogoje za vpis v željeni program 

izobraževanja, ki ga izvajamo na TŠV Maribor in pri tem predloži vsa potrebna dokazila.  

Možna je tudi prekvalifikacija, kar pomeni, da kandidat že ima končano srednjo šolo in želi 

dodatno pridobiti še izobrazbo v enem od programov, ki jih izvajamo. V tem primeru mu na podlagi 

predhodno opravljenega izobraževanja, za katerega dostavi potrebna dokazila, komisija prizna 

določene predmete in mu izda sklep. 

Če so kandidati neposredno pred vpisom v izredno izobraževanje obiskovali srednjo šolo, morajo 

ob vpisu dostaviti tudi izpisnico iz srednje šole. 

V primeru, da je kandidat obiskoval šolo v tujini, mora ob vpisu predložiti obrazec V z vsemi 

prilogami in uradnim prevodom spričeval v slovenski jezik. Na podlagi vloge mu šola izda odločbo 

o možnosti vpisa v izredno izobraževanje. 

8.2. Vpisni postopek 

8.2.1. Uvodni sestanek 
Uvodni razgovor se izvede s kandidati, ki se želijo vpisati v enega od programov izrednega 

izobraževanja na naši šoli. Na uvodnem razgovoru se kandidata seznani z: 

 izobraževalnim programom; 

 pogoji za vpis; 

 postopkom vpisa in dokumentacijo; 

 predmetnikom in pogoji za dokončanje izobrazbe; 

 organizacijo in izvedbo izobraževalnega procesa; 

 šolskim redom; 

 stroški izobraževanja; 

 merili in postopki za priznavanje formalnega in neformalnega predhodno pridobljenega 

znanja; 

 možnostjo oblikovanja osebnega izobraževalnega načrta. 

 

8.2.2. Vpisna dokumentacija 

Ob vpisu kandidati predložijo: 
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1. Vpisni list s soglasjem za uporabo osebnih podatkov (dostopen na spletni strani šole). 

2. Zapisnik uvodnega razgovora. 

3. Zahtevo za priznavanje predhodno pridobljenega znanja. 

4. Zaključno spričevalo osnovne šole. 

5. Letna spričevala srednje šole (dokončanje izobraževanja, prekvalifikacija). 

6. Spričevalo in obvestilo o uspehu na zaključnem izpitu (prekvalifikacija, nadgradnja 

izobraževanja). 

7. Spričevalo in obvestilo o uspehu na splošni/poklicni maturi (prekvalifikacija). 

8. Potrjen predračun s strani delodajalca, v kolikor je le-ta plačnik izobraževanja. 

9. Identifikacijski osebni dokument. 

10. Izpisek iz rojstne matične knjige v primeru spremembe priimka. 

11. Obrazec v primeru opravljenega predhodnega izobraževanja v tujini. 

8.2.3. Priznavanje predhodno pridobljenega znanja 

Pri priznavanju predhodno pridobljenega znanja se upoštevajo vsi pozitivno ocenjeni predmeti in 

zaključeni vsebinski sklopi splošno izobraževalnih in strokovno teoretičnih modulov, ki se ujemajo 

z veljavnimi vsebinami vsaj v obsegu 70 %. Kandidat vloži pisni zahtevek za priznavanje 

predhodno pridobljenega znanja in dokumente s katerimi dokazuje predhodno pridobljeno znanje. 

Komisija za priznavanje predhodno pridobljenega znanja ovrednoti znanje in izda vsebino sklepa 

za priznavanje predhodno pridobljenega znanja, ki jo posreduje v podpis direktorju. 

8.2.4. Pogodba in osebni izobraževalni načrt 

Ob vpisu se s kandidatom sklene pogodba o izobraževanju, v kateri so navedene pravice in 

dolžnosti udeleženca IO in izvajalca izobraževanja, podatki o višini šolnine ter pogojih plačila. 

Prav tako se za vsakega kandidata pripravi osebni izobraževalni načrt za vsako leto 

izobraževanja, v katerem se navedejo obveznosti, ki naj bi jih kandidat v tekočem šolskem letu 

opravil, določijo se posebnosti za posameznega kandidata, določi se datum za pregled realizacije 

izobraževanja in rok za dokončanje izobraževanja. Osebni izobraževalni načrt se lahko po potrebi 

tekom šolskega leta spreminja in dopolnjuje. 

8.3. Rok za prvi vpis 

Prvi vpis v izobraževanje odrasli bo potekal od 29. 8. 2022 do 16.9.2022 v času uradnih ur pisarne 

za izobraževanje odraslih (C010).  

8.4. Vpis v naslednje šolsko leto 

Za udeležence IO, ki napredujejo v višji letnik oz. se ponovno vpisujejo v isti letnik, bo vpis potekal 

24. 8. 2022 od 8.30 do 10.00 in od 14.30 do 16.30. Udeleženci bodo datumu vpisa obveščeni 

preko elektronske pošte. 

8.5. Ukrepi v primeru premajhnega ali prevelikega števila prijav 

V izobraževanje odraslih vpisujemo do zapolnitve prostih mest. V kolikor so prosta mesta v 

posameznem programu je vpis možen celo šolsko leto. 



V primeru, da bodo v posamezni program vpisani manj kot 3 kandidati, šola izvede individualne 

konzultacije ali pa se odloči, da programa ne bo izvajala. 

V primeru, da se želi vpisati več kandidatov, kot je vpisnih mest, bodo imeli prednost tisti, ki so se 

vpisali prej in so dostavili tudi vso potrebno dokumentacijo. 

9. Izpis 

V primeru, da udeleženec IO med šolskim letom ugotovi, da izobraževanja ne more nadaljevati, 

se lahko izpiše. Udeleženec IO vloži pisno vlogo z utemeljenimi razlogi in obrazložitvijo v potrditev 

direktorju TŠC Maribor. Pred izpisom mora udeleženec IO poravnati vse tekoče finančne 

obveznosti do datuma prekinitve izobraževanja. Ob izpisu udeleženec IO podpiše izpisnico in s 

tem se prekinejo vse nadaljnje študijske in finančne obveznosti iz naslova izobraževanja. 

S pogodbo o izobraževanju se udeleženec IO obveže, da bo opravljal študijske in finančne 

obveznosti iz naslova izobraževanja. V primeru, da udeleženec IO ne opravlja tekočih študijskih 

obveznosti in po pozivu izvajalca ne pošlje utemeljenih razlogov za ne opravljanje, se lahko 

izvajalec odloči za izpis udeleženca. 

Podobno velja za neplačevanje finančnih obveznosti. V primeru neplačanih finančnih obveznosti 

se udeležencu IO pošlje opomin in v kolikor le-ta opomina ne plača, lahko izvajalec izobraževanja 

udeleženca izpiše iz evidence izobraževanja odraslih.. 

 

  



 

10. Cenik 
Cenik je v potrjevanju na Svetu zavoda TŠC Maribor in začne veljati 1. 9. 2022. 

A/ŠOLNINE 
 

  
PTI Avtoservisni tehnik/Strojni tehnik 

 

 
Znesek v eur 

1. letnik 1430 

2. letnik 1100 

POM 320 

MENTORSTVO 140 

SKUPAJ 2990 

  
SPI avtoserviser/avtokaroserist/Inštalater strojnih inštalacij/ mehatronik 

operater/oblikovalec kovin-orodjar/izdelovalec kovinskih konstrukcij 

 
Znesek v eur 

1. letnik 1050 

2. letnik 940 

3. letnik 660 

ZI 220 

SKUPAJ 2870 

  
B/STORITVE 

 

   
vrsta usluge (administrativne in izobraževalne) Znesek v eur 

 vpisnina 250 

ustni ali pisni izpit pri profesorju (vključena 1 ura konzultacije) 70 

ustni ali pisni izpit pri profesorju (brez konzultacije) 50 

ustni in pisni izpit pri profesorju (vključena 1 ura konzultacije) 

- SLO, MAT, TJ, maturitetni strokovni predmeti 85 

ura praktičnega pouka, če je občan priključen skupini (brez 

materialnih stroškov) 14 

ura praktičnega pouka individualno( brez materialnih 

stroškov) 28 

konzultacija pri profesorju  35 



predavanje in izpit - programska enota do 20 ur 110 

predavanje in izpit - programska enota nad 20 ur 160 

   
POKLICNA MATURA Znesek v eur 

ustni in pisni izpit iz enega predmeta pred komisijo (na 

poklicni maturi) 90 

zagovor seminarske naloge, storitve ali izdelka pred komisijo 

(na poklicni maturi) 90 

izdelava izdelka ali storitev za poklicno maturo (mentorstvo) 

(4 ure konzultacij) 140 

vpogled v pisne izdelke na poklicni maturi 23 

poklicna matura v celoti (brez mentorstva) 320 

   
ZAKLJUČNI IZPIT Znesek v eur 

ustni in pisni izpit iz enega predmeta pred komisijo (na 

zaključnem izpitu) 90 

izdelava izdelka ali storitev in zagovor na zaključnem izpitu (3 

ure mentorstvo ali 2 uri del. preizkus) 155 

zagovor storitve ali izdelka pred komisijo (na zaključnem 

izpitu) 70 

zaključni izpit v celoti 220 

 

OPOMBE: 

V primeru prekvalifikacije (sklep o predhodno pridobljenem znanju) se šolnina izračuna glede na 

število izpitov, ki jih mora opraviti udeleženec. Temu znesku se doda vpisnina in znesek za 

zaključni izpit oz. poklicno maturo. 

V ceno šolnine je vštet en pristop k izpitu. Vsak nadaljnji pristop je plačljiv po ceniku. V primeru 

individualnega izobraževanja udeleženec IO plača vsak izpit posebej. 

 

 

 

 

 

 

 

 


