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Pokrovitelji

V začetku decembra smo na finalu izbora za 
Mehanika leta 2018, ki je potekal v delavnicah 
Strokovnega izobraževalnega centra Ljubljana, 
dobili novega  Mehanika leta. To je 27-letni 
Anže Soklič, ki je zaposlen v družinskem pod-
jetju, dobro pa je znan tudi tistim, ki spremljajo 
prvenstvo v gorskih dirkah.

MATIJA JANEŽIČ
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Na drugo mesto se je s pol-
drugo točko zaostanka uvrstil 
zmagovalec lanskega tekmova-
nja Robert Eržen, ki mu je pot 
do zmage preprečil le slabši 
dosežek pri menjavanju avtomo-
bilske gume, tretje mesto pa je 
zasedel najmlajši tekmovalec, 
20-letni Žan Umek. In ker so 
vsi ostali tekmovalci prav tako 
dobro opravili svoje naloge - in 
le z manjšimi odstopanji na 
posameznih področjih - so si vsi 
razdelili četrto mesto.

Širjenje glasu o dobrih 
mehanikih in posredovanje 
znanj o dobro vzdrževanih avto-
mobilih je glavni namen tekmo-
vanja za Mehanika leta, ki sta ga 
v sodelovanju s Strokovnim izo-
braževalnim centrom Ljubljana, 
sekcijo avtoserviserjev pri Obrtni 
zbornici Slovenije in posamezni-
ki, med katerimi je tudi trikratni 

nosilec naslova Mehanika leta 
Primož Rožnik, že petič organizi-
rala revija Mehanik in voznik ter 
spletni portal Žurnal24.

Diagnostika je nepogrešljiva
Letošnje tekmovanje je bilo 

sicer zastavljeno najširše doslej. 
Tekmovalci so se najprej pome-
rili v teoretičnem obvladanju 

Mehanik leta 
2018  

Anže Soklič

Mehanik leta 2017 Robert Eržen med diagnostiko 
okvare na motorju.
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svojega poklica, kjer so morali 
pokazati, kakšno je njihovo 
poznavanje strokovnih znanj, 
strokovne terminologije in tudi 
zakonov, ki so povezani z njiho-
vim delom. 

Z univerzalnim merilnim 
testerjem so morali – seveda 
v omejenem času - ugotoviti 
napako na avtomobilu, pregledati 
merilne bloke, zamenjati pokvar-
jen del z novim in izbrisati polnil-
nik napak.

Zgolj z otipom so morali na 
slepo prepoznati pet sestavnih 
delov avtomobila: sklopko na 
alternatorju, ojačevalnik zavor, 
ventil EGR, napenjalnik jerme-
na in zadnji bat v samodejnem 
menjalniku.

Njihove praktične spretnosti 
so prišle do izraza pri električni 
vezavi brisalnikov vetrobranskega 
stekla in pri menjavanju avto-
mobilske gume po pravilnem 
postopku, da niso poškodovali 
gume, platišča ali navojev pritrdil-
nih vijakov.

Trikratni Mehanik leta Primož 
Rožnik in predstavnik sekcije 
mehanikov pri Obrtni zbornici 
Slovenije Peter Caserman.

Prehodni pokal za 
Mehanika leta, ki ga je 
izdelal Primož Rožnik.

Popravila avtomobila si danes brez diagnostičnih 
testerjev ni več mogoče predstavljati.

Kandidati so morali pokazati tudi znanje o poznavanju 
električnih povezav.
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Tekmovanje so zaključili na 
bolj zabaven način, saj je zadnji 
preskus od njih zahteval, da so 
iz Lego kock sestavili modelček 
Forda Mustanga. A kljub temu, da 
v skupni seštevek ni prinesel veli-
ko točk, je bil preizkus pomem-
ben, saj so morali mehaniki z 
njim pokazati, da so se sposobni 
držati določenega protokola in 
da lahko tudi pod tekmovalnim 
pritiskom pokažejo veliko mero 
zbranosti in natančnosti.

Glede na to, da so bili tekmo-
valci letos najmlajši doslej, se je v 
nasprotju s preteklimi leti pokaza-
lo, da dobro obvladajo električne 
napeljave in povezave, odlično pa 
so se znašli tudi v avtodiagnostiki. 
Eden od profesorjev na strokovni 
šoli Marko Godeša, sicer učitelj 
avtoelektrike-avtodiagnostike in 
klimatskih sistemov, je to pojasnil: 
»V delavnicah je veliko dela z 
diagnostiko. Minila so leta, ko 
smo popravljali na pamet. Vedno 
je treba uporabljati diagnostično 
napravo, s katero si pomagamo, 
da sploh ugotovimo, na kateri 
komponenti je prišlo do okvare.«

Zmaga je bila za zmagovalca 
nepričakovana

Mehanik leta 2018 Anže 
Soklič, ki je poleg ostalih nagrad 
iz rok lanskega zmagovalca 
tekmovanja Mehanik leta prejel 
prehodni pokal, ki ga je izdelal 
trikratni Mehanik leta Primož 
Rožnik, je po tekmovanju 

zadovoljnih strank.« Dodal je, da 
bo med pokali, ki jih je dobil na 
avtomobilskih dirkah, naredil pro-
sto mesto za pokal za Mehanika 
leta 2018.

Anže Soklič se je na tekmo-
vanju pomeril s sedmimi sofinali-
sti, ki so bili izbrani na spletnem 
glasovanju, na katerem so 
skupno prejeli kar 116 tisoč gla-
sov. S finalisti se je pomeril tudi 
Mehanik leta 2017 Robert Eržen, 
ki je branil svoj naslov in ga 
izgubil le za točko in pol, saj je 
sicer pokazal odlično teoretično 
in praktično znanje, smolo pa je 
imel pri menjavanju pnevmatike. 
Izgubo naslova je prenesel zelo 
športno: »Tina Maze je odlična, 

Tekmovalci so morali tudi 
zapisati svoja dognanja.

Prepoznati je 
bilo treba pet 
avtomobilskih 
delov.

povedal: »Zmaga je bila zame 
nepričakovana, ker sem na tem 
tekmovanju prvo leto. Nekateri 
so se že preizkusili, saj so imeli 
izkušnje in so vedeli, kakšen 

je potek tekmovanja. Tako kot 
prejšnji tekmovalci bom skušal 
naslov čim bolje izkoristiti za 
svojo prepoznavnost, da bi imel 
v mehanični delavnici čim več 
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a če ima majhne težave s kole-
nom, ne bo prva. Mehanik leta je 
tekma, včasih se ti roka malo bolj 
zatrese kot drugič. Lani sem imel 
malo več sreče, letos pa malo 
manj.«

Tekmovanje, ki ga podpira 
tudi sekcija avtoserviserjev pri 
Obrtni zbornici Slovenije, je 
komentiral tudi Primož Rožnik, 
ki je bil tokrat skupaj z učitelji 
Strokovnega izobraževalnega 
centra Ljubljana član strokovne 
žirije: »Veseli me, da se fantje pri-
javljajo na tekmovanje, in upam, 
da se bodo v velikem številu tudi 
v prihodnje. Lepo je, da želijo 
pokazati svoje znanje, da so 
vedno mlajši in da dosegajo tudi 
dobre rezultate, kar pomeni, da 
se za ta poklic ne bi smeli preveč 
bati.«

Dodal je še, da se je poklic 
avtomehanika v petih letih, ko na 
tak ali drugačen način sodeluje 
na tekmovanjih za Mehanika leta, 
precej spremenil. Bistveno se je 
zaostrila zahtevnost dela z vozili, 
tako da avtomehanike čaka še 
veliko izzivov.

Zanimanje za poklic  
se povečuje

Tekmovanje je tako kot vsa 
leta doslej potekalo v prostorih 
Strokovnega izobraževalnega 
centra Ljubljana, kakor se po 
novem imenuje šolska ustano-
va, ki smo jo do zdaj poznali 

kot Srednjo poklicno in stro-
kovno šolo Bežigrad. Kaj meni 
o takšnem tekmovanju, smo 
vprašali Lojzeta Kranjca, pomoč-
nika ravnateljice, ki je povedal: 
»Tekmovanje za avtomehanika 
leta poteka že peto leto in naša 
šola ves ta čas sodeluje kot soi-
zvajalka. Zelo smo počaščeni, 
da lahko sodelujemo pri projektu 
in da tekmovanje poteka na naši 
šoli. Naše dijake želimo učiti o 
sodobnih problemih, s katerimi 
se bodo srečevali tudi v bodoče, 
saj vemo, da se njihovo delo 
vsako leto dopolnjuje in razvija, 
zato jih ne učimo zgodovine, 
ampak jih seznanjamo s sodob-
no tehnologijo, ki je vgrajena 
v zdajšnjih vozilih. Ko vidimo, 
da so v projekt vključeni tudi 
starejši mehaniki, lahko na nek 
način rečemo, da smo kot učitelji 
in šola na pravi poti, po kateri 
znanje prenašamo na mlade, da 
bodo postali kakovostni serviser-
ji. Kot vemo, so vozila vsak dan 
zahtevnejša. Teža mehaničnih 
opravil se s strojnega dela v večji 
meri prenaša na avtomobilsko 
elektroniko, zato so potrebne 
prilagoditve.«

Veseli ga tudi, da se je letos 
na tekmovanje prijavilo veliko 
mladih tekmovalcev, ki so poka-
zali, da imajo radi ta poklic in da 
želijo pokazati znanje o servisira-
nju vozil in poznavanju tehnologij. 
Razveseljivo je tudi, da na šoli 
vsako leto zaznavajo večji vpis 
dijakov in večje zanimanje za ta 
poklic.

Le kaj ne deluje?

Pomembna je bila tudi spretnosti pri 
menjavi gum.

Pri menjavi gum se je pokazala tudi fizična 
pripravljenost tekmovalcev.

V kar šest ur dolgem izzi-
vu za Mehanika leta so 
se pomerili Alen Harbaš 
(Triglav avtoservis), Jan 
Hudobivnik (Avtoservis 
in vulkanizerstvo Hudo), 
Žan Umek (Avtomehanika 
in vulkanizerstvo Robi 
Umek s.p.), Robert Eržen 
(Avtoservis Eržen), Anže 
Soklič (Avto usluga trgovi-
na rezervnih delov Anton 
Soklič s.p.), Gregor Lužnik 
(Avtoservis Grega), Dejan 
Kastelic (AC Kondor), Jure 
Kozjek (MAN Truck & Bus 
Slovenija) in Mitja Pantar 
(Avtomehanika Anton 
Pantar s.p.).
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S tem se gotovo strinja tudi 
tretjeuvrščeni in z dvajsetimi leti 
tudi najmlajši med letošnjimi 
prijavljenimi kandidati Žan Umek, 
ki je povedal: »Vedel sem, da bo 
tekmovanje zahtevno. Pokazati 
je bilo treba vsestransko znanje. 
Dobil sem tudi samopotrditev. 
Nadaljeval bom delo, ki ga je 
začel oče z družinskim podje-
tjem. Svoje znanje bom prena-
šal naprej. To je meni najlepši 
poklic.«

V Sloveniji primanjkuje 
mehanikov

Povečanje zanimanja za 
poklic avtomehanika med 
mladimi veseli tudi sekcijo 
mehanikov pri Obrtni zbornici 
Slovenije, ki jo je zastopal zunanji 
član strokovne komisije Peter 
Caserman. Povedal je: »Veseli bi 
bili, če bi bilo pri nas vsaj še pet 
podobnih izborov, kot je izbor za 
Mehanika leta. V obrtni zbornici 
opažamo, da trenutno v Sloveniji 
primanjkuje vsaj 500 izobraženih 
mehanikov. Strokovne šole in vse 
druge izobraževalne ustanove 
smo pozvali, naj skušajo pove-
čati število dijakov in študentov v 
izobraževalnih programih in naj 
prenovijo državne izobraževalne 
programe zaradi novih avtomobil-
skih sistemov. Institucije, ki se z 
izobraževanjem ukvarjajo, pa naj 
tudi starejšim mehanikom ponu-
dijo izobraževanja o novostih, 
ki prihajajo, da bi lahko sledili 

razvoju v avtomobilski branži, ki 
je silovit. Zelo sem vesel, da je 
bilo letos v finalu veliko mladih 
tekmovalcev. Vesel sem, da se je 

s pomočjo interneta in družbenih 
omrežij zagnal glasovali stroj. 116 
tisoč glasov je ogromno. Vidi se, 
da je tekmovanje priznano kot 
nekaj dobrega.« 

Dragocena podpora  
pokroviteljev

Nenazadnje je treba omeniti 
tudi sponzorje, brez katerih tek-
movanja za Mehanika leta ne bi 
mogli izvesti. Med njimi je tovar-
na orodij Unior iz Zreč, ki leta 
2019 praznuje stoto obletnico 
delovanja in zanjo velja, kot so 
povedali njegovi predstavniki, da 
v Sloveniji ni nobene mehanične 
delavnice, v kateri ne bi bilo vsaj 
enega kosa njihovega orodja.

Pomemben dobavitelji slo-
venskih avtomehaničnih delav-
nic so tudi podjetja Stahlgruber, 
Motul, WD40 in ATteam KENT, 
za uveljavljanje slovenskega 

znanja v svetu še posebej 
uspešno skrbi idrijska Hidria, 
avtomobile pa zavaruje zavaro-
valnica Avto AS. Za enako ciljno 
skupino kot avtomehaniki nače-
loma skrbi tudi naftna družba 
OMV, ki jo je zastopal vodja 
marketinga Robert Dežman, 
ki je med drugim povedal, da 
je Mehanik leta odlično zasno-
van in izpeljan projekt: »Vse to 
potrjujejo številni glasovalci in 
njihovi glasovi, ki so jih tekmo-
valci prejeli. OMV kot pokrovitelj 
s svojo podporo na to vpliva le 
posredno, svojo vlogo pri pove-
čevanju strokovnosti pa vidimo 
med drugim tudi v informiranju 
o pomenu nadstandardnih 
goriv za delovanje motorja.«

Zmagovalec Anže Soklič se je uvrstil pred lanskega zmagovalca Roberta Eržena, 
na tretjem mestu pa se jima je pridružil najmlajši tekmovalec Žan Umek.

Priboljšek za zadnjo nalogo: Ford Mustang iz Lego kock.

Brez pomoči spon-
zorjev organizacija 
tekmovanja ne bi 
bila možna.

Pri sestavljanju avtomobilčka 
iz Lego kock se je pokazalo, 
kako so tekmovalci organizi-
rani, zbrani in natančni, kadar 
morajo delovati pod tekmo-
valnim pritiskom.


