
PRIMERJAVA GLAVNIH ZNAČILNOSTI PROGRAMOV, KI JIH IZVAJAMO NA SREDNJI ELEKTRO-RAČUNALNIŠKI ŠOLI MARIBOR

POKLICNA PROGRAMA STROKOVNA PROGRAMA TEHNIŠKA GIMNAZIJA

Elektrikar Računalnikar Elektrotehnik Tehnik računalništva

ČAS TRAJANJA 3 leta 3 leta 4 leta 4 leta 4 leta

ZAKLJUČEK zaključni izpit zaključni izpit poklicna matura poklicna matura splošna matura

PRAKTIČNO 
IZOBRAŽEVANJE PRI 
DELODAJALCU

24 tednov 24 tednov 8 tednov 4 tedne

MOŽNOST 
NADALJEVANJA 
ŠOLANJA

PTI program (2 leti) – 
pridobitev strokovne 
izobrazbe.

PTI program (2 leti) – 
pridobitev strokovne 
izobrazbe.

•	Visokošolski in višješolski 
programi, 

•	z opravljenim petim predmetom 
na splošni maturi določeni 
univerzitetni programi,

•	z opravljenim enoletnih  
maturitetnim tečajem tudi na vsi 
ostali univerzitetni programi.

•	Visokošolski in višješolski 
programi, 

•	z opravljenim petim 
predmetom na splošni 
maturi določeni univerzitetni 
programi,

•	z opravljenim enoletnih  
maturitetnim tečajem tudi 
na vsi ostali univerzitetni 
programi.

•	Vsi univerzitetni, visokošolski in 
višješolski programi.

PRIDOBLJENA ZNANJA 
ZA NADALJEVANJE 
ŠOLANJA

•	 Dobra tehniška znanja, 
•	manj naravoslovno-matematičnih 

znanj.

•	 Dobra tehniška znanja, 
•	manj naravoslovno-

matematičnih znanj.

•	Dobra naravoslovno-matematična 
znanja,

•	solidna tehnična znanja. 

OBRAVNAVANA 
STROKOVNA PODROČJA

Pridobil boš vsa ključna 
znanja s področja 
računalništva o: 
•	 zgradbi in delovanju 

računalnika,
•	 vzdrževanju 

uporabniške in 
sistemske programske 
opreme, 

•	 izdelavi hišnega 
računalniškega 
omrežja, 

•	 izdelavi spletnih strani, 
•	 hranjenju in obdelavi 

podatkov, obdelavi 
zvoka, slik in videa,

•	 hranjenju podatkov,
•	 osnovah  

programiranja,
•	 podjetništvu in 
•	 projektnem delu.

Poučujemo:

•	 splošna znanja o enosmernih in 
izmeničnih krogih,

•	 praktične vaje iz enosmernih in 
izmeničnih krogov,

•	 trifazne sisteme,
•	 elektrostatiko,
•	 magnetizem,
•	 osnove električnih inštalacij in 

projektiranja le-teh,
•	 robotiko,
•	 obnovljive vire energije,
•	 dogajanja v elektroenergetskih 

sistemih,
•	 osnove električnih strojev 

(transformator, asinhronski, 
kolektorski in sinhronski stroj),

•	 priklope električnih strojev in 
naprav,

•	 električne meritve (merilni 
instrumenti, merilne metode, 
merjenje električnih in 
neelektričnih veličin),

•	 inteligentne inštalacije,
•	 osnove polprevodniških 

elementov (dioda, transistor, 
tiristor, diac, triac …), 
delovanje, uporaba v praksi,

•	 integrirana vezja,
•	 avtomatizacijo električnih 

postrojev,
•	 osnove digitalne tehnike 

(logična vezja, spominski 
elementi …),

•	 osnove krmilne tehnike (PLK, 
senzorji, regulacijski sistemi 
…).

Poučujemo:

•	 zgradbo in delovanje 
računalnika,

•	 programiranje,
•	 izdelavo dinamičnih 

spletnih strani,
•	 spletno oblikovanje, 
•	 nameščanje in nastavljanje 

uporabniške programske 
opreme in operacijskih 
sistemov,

•	 načrtovanje in izdelavo 
podatkovnih baz, 

•	 administracijo podatkovnih 
strežnikov,

•	 izdelavo mobilnih aplikacij 
v vizualnem okolju,

•	 obdelavo videa, zvoka, 
fotografij,

•	 načrtovanje in izdelavo 
omrežij,

•	 osnovne principe robotike, 
•	 dodatni programski jezik 

Java,
•	 podjetništvo.

Smer računalništvo:

•	 programiranje v Javi,
•	 načrtovanje podatkovne baze,
•	 informacijske sisteme,
•	 objektni pristop k načrtovanju 

informacijskih sistemov,
•	 osnove računalniških sistemov,
•	 operacijski sistemi,
•	 izdelava spletnih strani (HTML, 

CSS, JavaScript).

Smer elektrotehnika:

•	 osnovne električne veličine,
•	 moč in delo električnega toka,
•	 enosmerni električni krogi,
•	 izmenični električni krogi,
•	 trifazni sistemi,
•	 analiza enosmernih in izmeničnih 

krogov,
•	 pretvorba in prenos signalov v 

analogni in digitalni obliki,
•	 praktična uporaba elektronskih 

elementov ,
•	 načrtovanje in izdelave 

elektronskih vezij,
•	 analogna tehnika, 
•	 digitalna tehnika, 
•	 mikrokrmilniki,
•	 robotika,
•	 programiranje

projektno/raziskovalno delo.

PROGRAMSKI JEZIKI SQL, C++ C++ C++, Java, Powershell, PHP, 
SQL, JavaScript, HTML, css

V smeri računalništvo: Java, JavaScript, 
SQL, PHP

ZAKLJUČEK 
IZOBRAŽEVANJA

ZAKLJUČNI IZPIT:

- slovenščina,
- izdelek oz. storitev in 

zagovor.

ZAKLJUČNI IZPIT:

- slovenščina,
- izdelek oz. storitev in 

zagovor.

POKLICNA MATURA:
- slovenščina, 
- strokovno-teoretični predmet 

(elektrotehnika),
- matematika ali tuj jezik,
- izdelek oziroma storitev in 

zagovor.

POKLICNA MATURA:
- slovenščina, 
- strokovno-teoretični 

predmet (računalništvo),
- matematika ali tuj jezik,
- izdelek oziroma storitev in 

zagovor.

SPLOŠNA MATURA:

Obvezni predmeti:

- slovenski jezik in književnost,
- matematika ,
- tuji jezik.

Izbirni predmeti:

- fizika.
- računalništvo,
- elektrotehnika,
- tuji jezik,
- zgodovina.

ZAPOSLITVENE 
MOŽNOSTI

Zaposliš se lahko na 
področju:

•	 izdelovanja, 
sestavljanja in 
opravljanja meritev na 
osnovnih električnih 
sklopih,

•	 priklapljanja 
porabnikov, 
izvajanja zaščite, 
meritev in osnovnih 
vzdrževalnih del na 
električnih napravah, 
komunikacijskih 
inštalacijah in opremi,

•	 izdelovanja inštalacij, 
priključevanja in 
vzdrževanja elementov 
nizkonapetostnih 
električnih omrežij 
in elektromotornih 
pogonov,

•	 izdelovanja, 
sestavljanja 
in vzdrževanja 
elektronskih sklopov 
ter vgrajevanja 
senzorjev in merilnih 
pretvornikov.

Dijaki, ki so zaključili 
3-letno šolo, so 
usposobljeni za:

•	 svetovanje pri nakupu 
strojne opreme

•	 sestavljanje 
računalnikov, 

•	 vzdrževanje in 
odpravljanje napak 
strojne opreme, 

•	 nameščanje, 
konfiguriranje 
in vzdrževanje 
programske opreme

•	 pomoč uporabnikom 
pri splošnih in 
zahtevnejših 
pisarniških opravilih, 

•	 povezovanje 
računalnikov v 
omrežje, 

•	 polaganje 
komunikacijskih 
inštalacij

•	 izdelavo preprostih 
spletnih strani in 
programov.

Zaposliš se lahko na področju:

•	 proizvodnje, prenosa in prodaje 
električne energije,

•	 sestavljanja, servisiranja in 
vzdrževanja avtomatiziranih 
postrojev,

•	 kontrole izdelkov v proizvodnji,
•	 montaže, servisa, vzdrževanja 

in prodaje električnih ter 
elektronskih naprav in strojev,

•	 oblikovanja različnih elektronskih 
gradiv, oblikovanja spletnih 
strani ter prodaje multimedijskih 
izdelkov.

Dijaki, ki so zaključili 4-letno 
šolo, so usposobljeni za:

•	 sestavljanje strojne 
opreme,

•	 odpravljanje napak strojne 
opreme,

•	 programiranje namiznih in 
spletnih aplikacij,

•	 izdelavo podatkovnih 
baz in delo s podatki v 
podatkovni bazi,

•	 namestitve in vzdrževanja 
delovnih postaj in  
strežniške računalniške 
opreme,

•	 načrtovanje in izdelavo 
dinamičnih spletnih strani,

•	 snemanje in obdelavo 
fotografij, video posnetkov 
in zvoka,

•	 načrtovanje, izdelavo in 
vzdrževanje računalniških 
omrežij.

Opravljena splošna matura omogoča 
vpis na vse univerzitetne programe, 
tako da imajo dijaki široko možnost 
zaposlitvenih možnosti glede na izbran 
študijski program.


