
Zakaj bi se vpisal v program 
Avtokaroserist?

● delo je lahko zelo ustvarjalno, saj hiter 
tehnološki razvoj zagotavlja veliko dinamike 
v tem poklicu

● dober avtokaroserist hitro dobi zaposlitev
● poklic odpira možnosti za samostojno 

podjetniško kariero
● če boš želel, imaš možnost nadaljnjega 

izobraževanja

  Šolski center Nova Gorica
Strojna, prometna

in lesarska šola

Erjavčeva 4a
5000  Nova Gorica

Tajništvo 
05/62 05 702

Šolska svetovalna služba
05/62 05 722

Elektronski naslov 
spls@scng.si

Spletna stran 
spls.scng.si

Avtokaroserist



O šoli in pouku

• šola ima že dolgo tradicijo izobraževanja na 
področju avtoservisne dejavnosti

• pouk poteka v sodobno opremljenih 
učilnicah 

• pridobljeno strokovno znanje dijaki 
preizkušajo pri delodajalcih, ki si jih lahko 
sami izberejo

• dijaki svoj prosti čas radi preživijo v dobro 
založeni knjižnici

• dijaki se veselijo ekskurzij v podjetja, kot so 
Revoz, Ducati, BMW …

• dijaki lahko svoje veščine dokažejo na 
tekmovanjih s področja stroke, športa in 
splošnih predmetov

Česa se bom naučil? 

Zaključek izobraževanja

Šolanje se zaključi z zaključnim izpitom:

● pisni in ustni izpit iz slovenščine
● Izdelek oziroma storitev z zagovorom

Možnosti nadaljnjega izobraževanja
ali zaposlitve

● Izobraževanje  lahko nadaljuješ v 2-letnem 
poklicno-tehniškem izobraževanju na področju 
avtoservisne dejavnosti ali strojništva, tudi na 
SPLŠ in pridobiš naziv tehnika in V. stopnjo 
izobrazbe.

● Tvoje izobraževanje se lahko nadaljuje še na 
višješolskih ali visokošolskih programih.

● Lahko se zaposliš v avto servisnih delavnicah, 
kjer izvajajo kleparska in ličarska popravila, saj 
so avtokaroseristi zelo iskani in dobro plačani.

● Z nekaj truda in finančnega vložka se boš lahko 
podal tudi na samostojno pot obrtništva.

● zamenjati in popravljati karoserijske dele
● vzdrževati in popravljati lakirane površine
● opremljati motorno vozilo z dodatno 

opremo
● znal bom iskati racionalne in strokovne 

rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem 
okolju

● razširil bom osnovno znanje pri splošnih 
predmetih

● postal bom odgovoren in usposobljen za 
timsko delo

Splošnoizobraževalni predmeti 

Slovenščina 213 ur

Matematika                             213 ur

Tuji jezik                                164 ur

Umetnost 33  ur

Naravoslovje                 132 ur

Družboslovje                  132 ur

Športna vzgoja                             164 ur

Strokovni moduli

Tehniško komuniciranje v poklicu 99 ur

Materiali in obdelave v poklicu 66 ur

Elementi konstrukcij                        66 ur

Organizacija in poslovanje              66 ur

Osnove motornih vozil                       124 ur

Električni sistemi na vozilu                  134 ur

Izbirni strokovni moduli

Karoserijska dela                                390 ur

Karoserijska oprema z diagnostiko 134 ur

Drugo

Praktični pouk v šoli 660 ur

Prakt. usposab. z delom pri delod. 912 ur

Interesne dejavnosti    160 ur

Odprti del kurikuluma    594 ur

Skupaj                               180 kt                  3796 ur

Predmetnik
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