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

             Maribor, 12. 6. 2017 

    

                                  
VABILO 

  
na seminar » OSNOVE AVTO ELEKTROTEHNIKE« 

nadaljevalno usposabljanje 
 
 

ki bo v ČETRTEK, 29. 6. 2017 s pričetkom ob 8:00 uri. 

 
Seminar se bo izvajal v prostorih MIC Tehniškega šolskega centra Maribor, Zolajeva 
ulica 12, 2000 Maribor in ga 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 avto elektrike  na  SERŠ in 
SSŠ Maribor. 
 
Udeleženci bodo spoznali merilne metode in merilne instrumente za merjenje osnovnih 
električnih veličin; električne naprave (zaganjač in alternator), vžigalne sisteme, izvajali 
praktične meritve z merilnimi instrumenti,  vrednotili rezultate meritev in ugotavljali 
stanje izmerjenih elementov. 
 
Program: 

Ura Tema 

8.00 – 8. 30 - Prihod in registracija udeležencev 

 
8.30 – 10.00 

- Uporaba digitalnih instrumentov in tokovnih merilnih 

klešč. Pomen oznak na instrumentih in merilne 

metode. Praktično merjenje osnovnih električnih 

veličin. 

10.00 – 10.15 - Odmor 

 
10.15 – 12.00 

- Merjenje in preverjanje delovanja osnovnih 

električnih elementov. 

- Sestava osnovnih električnih vezij in meritve na 

elementih 

- Preverjanje stanja akumulatorja s pomočjo 

digitalnega instrumenta, tokovnih merilnih klešč in 

industrijskega polnilnika. 



12.00 – 12.30 - Vžigalni sistemi-načini delovanja in meritve na 

osnovnem transistorskem in brezkontaktnem 

vžigalnem sistemu. 

12.30 – 13.00 - Kosilo 

13.00 – 14.30 - Alternator, način delovanja, priklop in meritve 

vzbujevalne in izhodne napetosti. 

- Zaganjač, način delovanja, priklop in meritve 

napetosti in toka na releju in motorju. 

- Ventilatorji, priklopi preko stikala, termostata in 

releja. 

14.30 – 15.15 - Vprašanja slušateljev in zaključek. 

 
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@guest.arnes.si oz. po faksu 02/229 57 69.  
 
Rok za prijavo je najkasneje do ponedeljka 26. 6. 2017! 
 
Stroški usposabljanja znašajo 80,00 EUR + 22 % DDV, skupaj torej 97,60 EUR in 
jih je treba poravnati 3 dni pred pričetkom usposabljanja na TRR SI56 0110 0600 
0045 128,  sklic: 00–760600-41-58 (UJP). 
 

Dokazila o plačilu pošljite po e – pošti ali faksu oz. ga predložite ob začetku usposabljanja. 
 
V primeru premajhnega števila udeležencev usposabljanje  odpade. 
 
 
S spoštovanjem. 
 

Vodja MIC 

Srečko Vidovič 

 

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

