
TEME ZA OPRAVLJANJE 4. PREDMETA 

POKLICNE MATURE - STROJNI TEHNIK 
 

 

POKLICNA MATURA 2022/23 
 

 

  

Mentor  Tema projektne naloge  

Igor Kozjak 

igor.kozjak@sts.si  
  

Opomba:  
Mentor sprejme največ 8 dijakov.  

  

Simulator – učilo za mehatroniko  

PLC postaja - sestava vijačne zveze  

PLC postaja – hidro postaja  

Mega palačinka  

Hidravlični pogon štirikolesnika 

Tlačni beton 

Servo pogon  

  
Dušan Šircelj 

dusan.sircelj@sts.si  
  

Opomba:  
Mentor sprejme največ 8 dijakov.  

Obnova motorja  

Izdelava priključka za traktor  

Obnova prikolice  

Konstruiranje orodja za štancanje  

Tema po dogovoru 

Obnova starodobnika  

  
Nedjan Kastelic 

nedjan.kastelic@sts.si  
  

Opomba:  
Mentor sprejme največ 8 dijakov.  

  
  

Izdelava dirkalnega motocikla razreda DRAG RACER 
(osnova Tomos 125 ali druge znamke) 
 

Izdelava hibridnega scooterja (motor Tomos-elektrika 
Tomos, ali druge znamke) 
 

Obnova Tomosovega starodobnika (samo Tomos 
modeli), obnova motocikla ( vse znamke ) 
 

Izdelava lahkega enosednega dvoslednega vozila na 
solarni pogon 
 

Obnova dvoslednega  vozila( avtombil, kamion, 
tricikel, traktor, kočija,…..) 

Izdelava priprave za centriranje motornih in 
kolesarskih koles do velikosti 30" 

Izdelava vrtljive varilne mize na elektro pogon 

Izdelava hidravlične dvižne mize za popravilo 
motornih koles do 200kg 

Izdelava CNC gravinega/rezkalnega stroja 



  
Damjana Pregeljc 

damjana.pregeljc@sts.si  
  

Opomba:  
Mentor sprejme največ 8 dijakov.  

  

Mehanski preizkusi  

Trdnost tehničnih gradiv  

 

Priprava tehniške dokumentacije in izdelava dveh 
modelov (oglata in rotacijska telesa)  

Obnova starodobnega vozila  

Tema po dogovoru  

Renato Vouk 

renato.vouk@sts.si  
  

Opomba:  
Mentor sprejme največ 8 dijakov.  

Alternativni viri energije  

Toplotna izolacija hiše  

Učinkovita raba energije nekoč in danes  

Ekološka izraba odpadkov  

Zmanjšanje onesnaževanja okolja pri zamenjavi 
načina ogrevanja  

Ogrevanje s toplotno črpalko  

 Ottov motor  

Dieslov motor  

Bivalno okolje  

Simon Grižonič 
simon.grizonic@sts.si  

  
Opomba:   

Mentor sprejme največ 8 dijakov.  

Modeliranje in izdelava ročnega mehanizma za dvig 
projekcijskega platna 

CNC programiranje plazemskega stroja  

Modeliranje in izdelava aluminijastega nosilca za lepilni 
trak in svinčnike STŠ  

Modeliranje in izdelava drobilnika oglja 

ARDUINO DMX krmilnik 

Modeliranje in izdelava uležajenega mehanizma za 
odvijanje filamenta za 3D tiskalnik 

Tema po dogovoru  

  
Angel Šav 

angel.sav@sts.si  
  

Opomba:   
Mentor sprejme največ 8 dijakov.  

  

Izdelava orodja za brizganje »O« ringov  

Izdelava rezilnega orodja za rezanje podložk  

Izdelava orodja za ulivanje aluminija 

Izdelava električnega pastirja za živali  

Nadgradnja »HIŠKE« obnovljivi viri energije  

Izdelava traktorske hidravlične naprave za 
okopavanje sadja  

Izdelava traktorskega cepilca  

Izdelava naprave za čiščenje oljk  

Tema po dogovoru  
  

Aleksandar Đorović 
aleksandar.dorovic@sts.si 

Opomba:  
Mentor sprejme le kandidate 

izobraževanja odraslih.  

Tema po dogovoru  

  

  
   


