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PREDSTAVITEV ŠOLE ORGANIZATORKE 

 

TŠC Maribor je v fazi začetka delovanja, saj je Vlada RS sprejela sklep o njegovi ustanovitvi 29. 9. 2009, 

dejansko pa je začel delovati 31. 12. 2009, ko je bil izveden vpis v sodni register. 

Sestavljajo ga naslednje organizacijske enote: 

1. Srednja šola z dijaškim domom, ki v tem šolskem letu šteje skupaj 860 dijakov in bo v naslednjem šolskem 

letu vpisala dijake v naslednje izobraževalne programe: 

 Nižje poklicno izobraževanje - pomočnik v tehnoloških procesih; 

 Srednje poklicno izobraževanje - avtoserviser, avtokaroserist, instalater strojnih instalacij, oblikovalec kovin 

– orodjar, izdelovalec kovinskih konstrukcij in mehatronik operater;   

Poklicno-tehniško izobraževanje – avtoservisni tehnik in strojni tehnik;      

Srednje strokovno izobraževanje – strojni tehnik in tehnik mehatronike. 

2. Višja strokovna šola, ki je vpisala prve študente v programu strojništvo v šolskem letu 2010/2011 

in    

3. Medpodjetniški izobraževalni center, v katerega so se preoblikovale šolske delavnice.    

  

Na novi lokaciji na Teznem pričakujemo za naše dijake in delavce dobre delovne pogoje, saj je z združitvijo 

Srednje strojne šole Maribor, Srednje strojne in poslovne šole Maribor in Dijaškega doma Tezno nastal 

sodoben tehniški izobraževalni center, namenjen izobraževanju mladine in odraslih. Zadovoljeval bo potrebe 

gospodarstva in obrti v širši regiji, na potrebe gospodarstva se bo odzival hitro in bo z njim tesno povezan. 

Združena šola - Tehniški šolski center Maribor - bo torej postala izobraževalno središče za kakovostno 

splošno-izobraževalno, strokovno-teoretično in praktično izobraževanje ter usposabljanje mladine in odraslih. 

Dijake in odrasle udeležence izobraževanja bomo izobraževali in usposabljali za učinkovito in kvalitetno 

opravljanje dela oziroma uspešno nadaljevanje izobraževanja. 

 



 

 

Maribor, 19.3.2014 
 

Četrtfinale skupine A za dijake je bil v sredo 19.3.2014, ob 
9.00 uri v Športni dvorani Šolskega centra Maribor  

 
V četrtfinalu so nastopile naslednje ekipe dijakov: 

 

      -III.GIMNAZIJA MARIBOR, 

      -GIMNAZIJA MURSKA SOBOTA, 

      -ŠOLSKI  CENTER PTUJ PE STROJNA ŠOLA, 

      -TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR OE SREDNJA STROJNA ŠOLA; 

 

Način  tekmovanja: 

 

V  četrtfinale državnega prvenstva  so se uvrstile štiri ekipe. Določen je švicarski 

igralni sistem, igralni čas 2x15min, pravila Fifa in NZS (4+1).( revija Šport mladih 

Informator str.80,81). V drugem krogu se zmagovalec prvega para pomeri s 

poražencem drugega para in obratno. V polfinale napredujeta zmagovalni ekipi 

drugega kroga tekmovanja. V primeru neodločenega rezultata se takoj streljajo 

kazenski streli z razdalje 6. metrov. Najprej streljajo trije strelci iz vsake ekipe v 

primeru neodločenega rezultata pa po eden igralec do končne odločitve, ki je lahko 

isti ali pa se igralci menjajo pri izvedbi. 

Vsaka ekipa mora pred pričetkom tekmovanja predložiti vodji tekmovanja potrjen 

originalni tekmovalni karton s slikami obrazec 2a. Nastopajo lahko redno vpisani 

dijaki SŠ  – letnik '94 in mlajši. S prijavo ekipe potrjujejo, da so seznanjene s 

pravili v Informatorju 2013/14. 

 

 

TEKMUJE SE NA LASTNO ODGOVORNOST! 
 
PROGRAM TEKMOVANJA- DIJAKI 

 
9.00 -  SPREJEM EKIP 

 

9.15  -  SESTANEK VODIJ EKIP IN SODNIKOV 

 

9.45  -  OTVORITEV TEKMOVANJA 

 

10.00  -  1. TEKMA   

 

10.45  -  2. TEKMA 

 

11.30  -  3. TEKMA 

 

12.15  -  4. TEKMA 

 

13.00  - ZAKLJUČEK TEKMOVANJA IN PODELITEV PRIZNANJ 



 

 

Vodja tekmovanja: 

Roman Tamše, prof. 
 
Tel: 070 841 413, mail: roman.tamse@gmail.com 
 
III.GIMNAZIJA MARIBOR 
mjanzic@gmail.com 

 

GIMNAZIJA MURSKA SOBOTA 
franc.hauko@guest.arnes.si 

 

ŠOLSKI  CENTER PTUJ PE STROJNA ŠOLA 
gorse@amis.net 
 
ŠOLSKI CENTER MARIBOR 
roman.tamse@gmail.com 
 

REZULTATI 
 

tekma čas ekipa ekipa rezultat 

1.tekma 10.00 III.GIM GIM MS 0:3 

2.tekma 10.45 ŠCM ŠC PTUJ              1:0 

3.tekma 11.30  GIM  MS ŠC PTUJ 2:2 (10:11) 

4.tekma 12.15 ŠCM III.GIM 2:2 (5:4) 
 

1.mesto   ŠCM Maribor 

2.mesto   ŠC Ptuj 

3.mesto   GIM Murska Sobota 

4.mesto   III.GIM Maribor 

  
V polfinale državnega tekmovanja sta se uvrstili ekipi  ŠCM Maribor in ŠC Ptuj!  

Čestitke si zaslužijo vse ekipe saj so bile več ali manj enakovredne, prav tako čestitke za fair play 

igro! 

Čestitke vsem! 

 

 

 

Športni pozdrav!                                                                                                 Vodja tekmovanja,                

                                                                                                                              Roman Tamše, prof. 
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