
                                                                            

                                                                                                         

                                                                                                                            

   
 

Spoštovani člani avtoserviserji! 

 

Spletni portal Žurnal24.si ter specializirana revija Mehanik in voznik bosta, letos prvič skupaj s 

sekcijo avtoserviserjev pri OZS, ponovno izbirala Mehanika leta. Izbor je organiziran tretjič in 

tudi letos je dodano nekaj novosti. Najpomembnejši cilj tekmovanja je iskanje dobrih praks na 

avtomehaničnem področju ter prepoznavanje kakovostnih avtoservisnih delavnic in 

mehanikov.  

 

Prvi nabor kandidatov/servisov želimo sestaviti tako z odprtim javnim pozivom in s pomočjo 

Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, sekcije avtoserviserjev (OZS), kot tudi s pomočjo uradnih 

zastopnikov posameznih znamk za osebna in gospodarska vozila ter neodvisnih servisnih mrež.  

 

Za prvi krog glasovanja se lahko prijavite tudi sami in tako v izboru branite ter širite svoj ugled, 

lahko pa se prijavite preko vaše Območne obrtno-podjetniške zbornice. Podatke lahko pošljete na 

naslov: matjaz.gregoric@revijamehanik.si in sicer najkasneje do 7. oktobra 2016. Prijava naj 

vsebuje: ime in priimek sodelujočega, naziv in naslov servisne delavnice oz. podjetje ter kontaktni 

e-mail naslov. 

 

Po zaključku prijav se začne prvi del tekmovanja: preko posebne spletne strani v okviru  

www.ozs.si,  www.zurnal24.si in  www.revijamehanik.si  javno spletno glasovanje za kandidate. 

Glasuje se za kandidate in tistih deset kandidatov, ki prejmejo največ glasov postane deset 

finalistov. V finalnem delu je tekmovanje sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V 

teoretičnem delu tekmovalci rešujejo naloge z različnih avtomehaničnih področij. Praktični del 

vsebuje nalogo diagnosticiranja in odprave napake na enem od sistemov, izvaja se na nevtralnem 

testerju. Dodatno bodo tekmovalci dobili še eno praktično nalogo. Finalno tekmovanje bo potekalo 

na SPSŠB Ljubljana Bežigrad.  

 

Na zaključnem dogodku, ki bo potekal en dan v tednu med 21. in 25. novembrom (dokončni 

datum še ni določen), se bo na strokovno-zabavnem zaključku in ob prisotnosti gostov za naziv 

Mehanik leta pomerilo deset finalistov, ki si bodo isti dan, že pred javnim zaključkom, prvi del 

točk nabrali v kabinetih in delavnicah SPSŠ Bežigrad (pri teoretičnih in praktičnih vajah ter 

preizkusih).  

 

Z izborom pa nameravamo nadaljevati tudi v prihodnjih letih in ga še nadgrajevati. 

 

Žurnal24.si   Mehanik in voznik        Sekcija avtoserviserjev pri OZS 

Grega Prebil   Marko Krautberger        Nataša Mikulin 

 

 

Morebitne dodatne informacije: grega.prebil@zurnal24.si, 051 669 494, ali marko.krautberger@revijamehanik.si, 041 672 798 ali 

igor.pipan@ozs.si, 041 725 448 
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