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anašnja sodobna avtomobilska industrija izdeluje vozila, ki zahtevajo visoko strokovno usposobljenega serviserja za vzdrževanje, diagnostiko in popravilo vozil. Nekatere tehnične rešitve, ki so jih včasih
imela samo vozila višjega cenovnega razreda, sedaj
najdemo tudi pri cenejših vozilih. To so vsa novejša
vozila, predvsem hibridna in električna vozila, ki jih vse
pogosteje srečujemo v prometu in posledično tudi v
delavnicah. Pri teh popravilih je zelo pomembna varnost pri delu. Poleg tega so v današnjih vozilih vse pogosteje zastopani t. i. asistenčni sistemi, ki pomagajo
pri vožnji ali vozijo samostojno in skrbijo za več varnosti (držanje voznega pasu, samodejno parkiranje,
avtonomna vožnja). Vse to mora današnji in bodoči
avtoserviser vzdrževati, kontrolirati in nastavljati ter
po potrebi tudi popraviti ali zamenjati. Avtoserviser je
poklic širokega spektra, saj se srečuje z različnimi deli
in situacijami. Dela samostojno, skupinsko delo pa
pride do izraza pri reševanju kompleksnejših napak. V
tem poklicu je veliko novega, zato ni nikoli dolgčas.
Avtoserviser pri delu uporablja osnovna in specialna
orodja, najsodobnejšo opremo in servisne pripomočke. Sodoben in uspešen avtoserviser mora uporabljati
sodobno informacijsko tehnologijo, diagnostične naprave, razumeti mora delovanje avtomobilskih sklo-

pov, reševati tudi zahtevne naloge in se na osnovnem
nivoju sporazumevati v vsaj enem tujem jeziku. Zato
je pri poklicu avtoserviser zelo pomembna kakovostno opravljena storitev, redni servisi in vzdrževanje
vozila, diagnostika ter popravila. Posebna pozornost je namenjena skrbi in sodelovanju s strankami.
Stranke bodo v prihodnosti dale prednost tistim avtomobilom, katerih proizvajalci bodo imeli zelo dobro usposobljeno in organizirano prodajno-servisno
službo. Dobra servisna služba pa temelji na dobrem
avtoserviserju. Zato se mora avtoserviser nenehno
izobraževati, izpopolnjevati ter se vključevati v razne
specializacije, ki se nanašajo na specifiko poklica.
Zaposlitvene možnosti avtoserviserja:
• serviser osebnih in tovornih vozil ter voznih sredstev
• proizvodnja vozil
• avtoservisi in hitri servisi
• tehnični pregledi vozil
• cenilec avtomobilskih škod
• poklicni voznik
• prodajalec avtomobilov, rezervnih delov in tehnične opreme, samostojni podjetnik …
Avtoserviser se lahko zaposli v avtoservisni dejavnosti v Sloveniji ali v širšem evropskem prostoru.
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slovenščina: 3 ure
matematika: 3 ure
tuji jezik: 2 uri
umetnost: 1 ura
naravoslovje: 2 uri
družboslovje: 2 uri
športna vzgoja: 2 uri
tehniško komuniciranje v poklicu: 3 ure
materiali in obdelave v poklicu: 2 uri
elementi konstrukcij: 2 uri
osnove motornih vozil: 4 ure
podvozja in prenosne naprave: 1 ura
osnove motornih vozil: 2 uri
strokovna terminologija v tujem jeziku: 1 ura
krmilja: 2 uri
praktično usposabljanje pri delodajalcu: 3 tedni

2

slovenščina: 2 uri
matematika: 2 uri
tuji jezik: 2 uri
naravoslovje: 2 uri
družboslovje: 2 uri
športna vzgoja: 2 uri
električni sistemi na vozilu: 4 ure
podvozja in prenosne naprave: 5 ur
pogonski motorji: 2 uri
izbrana poglavja iz matematike: 1 ura
avto-elektrika: 6 ur
gospodarska vozila: 4 ure
praktično usposabljanje pri delodajalcu: 3 tedni

3

slovenščina: 3 ure
matematika: 3 ure
tuji jezik: 2 ure
športna vzgoja: 2 uri		
organizacija in poslovanje: 4 ure
pogonski motorji: 8 ur
diagnostika: 8 ur
izbrana poglavja iz strojništva: 3 ure
praktično usposabljanje pri delodajalcu: 18 tednov
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