
Elektrotehniška in racunalniška usmeritev

Program: POMO^NIK V TEHNOLO[KIH PROCESIH
Poklic: POMO^NIK/POMO^NICA V TEHNOLO[KIH PROCESIH

ni`je poklicno izobra`evanje (NPI)
Trajanje izobra`evanja:  3 leta

• izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi to~kami (KT)
Pogoji za vklju~itev:

• zaklju~ena osnovno{olska obveznost: najmanj 6 razredov 8-letne 
oz. najmanj 7 razredov 9-letne osnovne {ole ali uspe{no kon~ana
osnovna {ola z ni`jim izobrazbenim standardom

Pogoji za dokon~anje:
• uspe{no opravljen zaklju~ni izpit:

• izdelek oz. storitev in zagovor

Prednosti izvajanja programa:
• podalj{ano trajanje izobra`evanja
• mo`nost nadaljnjega vpisa v katerikoli srednje{olski program
• mo`nost nadaljevanja {olanja iste smeri v poklicnem programu SPI za

poklic ”elektrikar” in ”ra~unalnikar”

Program: ELEKTRIKAR
Poklic: ELEKTRIKAR/ELEKTRI^ARKA

srednje poklicno izobra`evanje (SPI)
Trajanje izobra`evanja:  4 leta

• izobra`evalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi to~kami (KT)
Pogoji za vklju~itev:

• uspe{no zaklju~ena osnovna {ola (EIS) ali ni`je poklicno izobra`evanje
Pogoji za dokon~anje:

• uspe{no opravljen zaklju~ni izpit:
• sloven{~ina (pisni in ustni del) 
• izdelek oz. storitev in zagovor

Prednosti izvajanja programa:
• mo`nost nadaljevanja {olanja v programu PTI za poklic 

»elektrotehnik« tudi v na{i ustanovi
• podalj{ano trajanje izobra`evanja; manj{a tedenska u~na obremenitev dijakov

Program: RA^UNALNIKAR
Poklic: RA^UNALNIKAR/RA^UNALNIKARKA

srednje poklicno izobra`evanje (SPI)
Trajanje izobra`evanja:  4 leta

• izobra`evalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi to~kami (KT)
Pogoji za vklju~itev:

• uspe{no zaklju~ena osnovna {ola (EIS) ali ni`je poklicno izobra`evanje
Pogoji za dokon~anje:

• uspe{no opravljen zaklju~ni izpit:
• sloven{~ina (pisni in ustni del) 
• izdelek oz. storitev in zagovor

Prednosti izvajanja programa:
• mo`nost nadaljevanja {olanja v programu PTI za poklic 

»elektrotehnik« tudi v na{i ustanovi
• podalj{ano trajanje

Poklic: ELEKTROTEHNIK/ELEKTROTEHNICA
srednje poklicno tehni{ko izobra`evanje (PTI)

Trajanje izobra`evanja: 2 leti
• izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi to~kami (KT)

Pogoji za vklju~itev:
• uspe{no zaklju~eno SPI in opravljen zaklju~ni izpit za poklic elektrikar,

ra~unalnikar, mehatronik operater, avtoserviser, avtomehanik ali pridobljena
enakovredna izobrazba po prej{njih predpisih (npr. elektrikar energetik,
elektrikar elektronik)

Pogoji za dokon~anje:
• uspe{no opravljena poklicna matura

• sloven{~ina (pisni in ustni izpit)
• elektrotehnika (pisni in ustni izpit)
• tuj jezik ali matematika (pisni in ustni izpit)
• izdelek oz. storitev in zagovor

Prednosti izvajanja programa:
• opravljena poklicna matura daje dijakom mo`nost nadaljevanja {tudija na

vi{jih in visokih strokovnih {olah
• poleg poklicne mature lahko dijak opravi {e dodatni maturitetni predmet ter

se tako vpi{e tudi v nekatere univerzitetne {tudijske programe
• program je modularno oblikovan in prina{a v proces izobra`evanja sodoben

didakti~ni koncept



Za podrobnej{e informacije vam je na voljo svetovalna slu`ba centra.
Tel.: 01/ 831 74 44, 830 13 00; CIRIUS Kamnik, Novi trg 43a, 1241 Kamnik

Elektrotehniška in racunalniška usmeritev

Pomocnik v tehnoloških procesih,
Elektrikar,

Racunalnikar,
Elektrotehnik (poklicno-tehniško izobraževanje)

www.cirius-kamnik.si 

CIRIUS Kamnik
Center za izobrazevanje, rehabilitacijo in

usposabljanje 

Srednja šola

PRILAGOJENI IZOBRA@EVALNI
PROGRAMI

Vsi vzgojnoizobraževalni programi:

Administrativna in ekonomska usmeritev
Pomožni administrator,
Administrator,
Ekonomski tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje),
Ekonomski tehnik

Elektrotehniška in racunalniška usmeritev

Pomocnik v tehnoloških procesih,
Elektrikar,
Racunalnikar,
Elektrotehnik (poklicno-tehniško izobraževanje)

Posebni program vzgoje in izobraževanja

(Post)rehabilitacijski praktikum

Druge moznosti izobraževanja:

• Izobraževanje odraslih v vseh programih Srednje šole CIRIUS Kamnik 
• Izobraževanje na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik


