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lektrotehnika je široka tehniška veda, ki predstavlja temelje gospodarskega razvoja. Dandanes
ni tehnološkega razvoja brez različnih strojev, naprav
in sistemov, ki koristijo učinke električne energije.
Težko si tudi predstavljamo življenje brez električne
razsvetljave, gospodinjskih aparatov, naprav zabavne elektronike, računalnikov … Pomena električne
energije se običajno zavemo šele takrat, kadar je
njena dobava za krajši čas prekinjena. Trendi tehnološkega razvoja narekujejo vedno več elektrifikacije, vendar moramo energijo uporabljati varčno in
jo proizvajati čim bolj okolju prijazno. To so izzivi, ki
danes in v prihodnje kličejo po strokovnjakih z elektrotehniškimi znanji.
Elektrotehnik je sodoben, široko zasnovan program,
ki v prvem delu izobraževanja omogoča, da dijaki
pridobijo temeljna znanja iz področja elektrotehnike:
• osnove elektrotehnike, vezij, naprav in splošnih
meritev,
• izdelava osnovnih električnih in komunikacijskih
inštalacij,
• računalniška pismenost, medosebna komunikacija
in poslovanje ter
• upravljanje z osnovnimi programirljivimi napravami.

V drugem delu je poudarek na specializaciji s področij:
• avtomatike: načrtovanje in postavitev sistemov
avtomatiziranih postrojev, ki vsebujejo krmilne,
regulacijske in mikroprocesorske komponente.
• elektronike: razvoj elektronskih sistemov, krmiljenje in usmerjanje proizvodnje, procesna tehnologija, nadzor in vizualizacija sistemov.
POKLIC ELEKTROTEHNIK JE PRIMEREN ZA FANTE
IN DEKLETA.
TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA:
• izobraževanje traja štiri leta in se zaključi s poklicno
maturo.
• izobraževalni programi se ovrednoti z 240 kreditnimi točkami.
POKLICNA MATURA:
• Slovenščina
• Elektrotehnika (izbor temeljnih znanj iz obveznih
modulov)
• Tuji jezik ali matematika (izbira dijaka)
• Izdelek ali storitev in zagovor (izbira dijaka – tematsko iz izbirnih modulov)
MOŽNOSTI NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA
Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko dijak nadaljuje izobraževanje v:
• višješolskih študijskih programih
• visokošolskih študijskih programih
• določenih univerzitetnih študijskih programih (z
opravljenim izpitom iz maturitetnega predmeta)

1

slovenščina: 4 ure
matematika: 4 ure
tuji jezik: 3 ure
umetnost: 2 uri
geografija: 2 uri
kemija: 2 uri
športna vzgoja: 3 ure
informacijske tehnologije in podjetništvo: 4 ure
elektrotehnika 1: 6 ur
izbrana poglavja matematike: 1ura

2

slovenščina: 3 ure
matematika: 3 ure
tuji jezik: 3 ure
zgodovina: 3 ure
fizika: 2 uri
športna vzgoja: 2 uri
elektrotehnika 2: 6 ur
programirljive naprave: 6 ur
električne in komunikacijske inštalacije: 4 ure
drugi tuji jezik: 2 uri
praktično usposabljanje pri delodajalcu: 4 tedne

3

slovenščina: 3 ure
matematika: 3 ure
tuji jezik: 3 ure
sociologija: 2 uri
fizika: 2 uri
športna vzgoja: 2 uri
elektronski elementi in vezja: 4 ure
merjenje v elektrotehniki: 4 ure
mikroprocesorske naprave: 4 ure
drugi tuji jezik: 2 uri
načrtovanje električnih inštalacij: 2 uri
praktično usposabljanje pri delodajalcu: 4 tedne

4

slovenščina: 4 ure
matematika: 3 ure
tuji jezik: 3 ure
športna vzgoja: 3 ure
regulacije: 4 ure
avtomatizirani postroji: 4 ure
obdelava in prenos podatkov: 4 ure
izbrana poglavja matematike/tuji jezik: 1 ura
izbrana poglavja iz elektrotehnike: 5 ur

025348910

sptsms

SPTŠMurskaSobota

sptsmsobota

spts.si

mismospts.si

SREDNJA POKLICNA
IN TEHNIŠKA ŠOLA

MURSKA SOBOTA

