
Računalništvo

Računalništvo in informatika sta danes med najhitre-

je razvijajočimi se panogami svetovnega gospodarst-

va. S pomočjo računalnika lahko komuniciramo po 

vsem svetu, upravljamo stroje in naprave, se učimo 

in zabavamo, trgujemo, opravljamo različne storitve, 

raziskujemo …

Te zanimajo računalniki, želiš izvedeti, kako so zgra-

jeni in kako delujejo, kako so medsebojno povezani? 

Razmišljaš o programiranju, izdelavi in oblikovanju 

spletnih strani, razvoju spletnih aplikacij, delu z 

zbirkami podatkov, izdelavi aplikacij za mobilne 

naprave, upravljanju in administraciji omrežnih 

sistemov? 

Potem sta izobraževalna programa 

računalnikar ali računalniški tehnik zate prava 

izbira. Pridobil-a boš veliko znanja o delovanju 

elementov računalniških sistemov, o delovanju 

računalnikov in naprav, ki jih povezujemo z 

njimi, njihovi uporabi in vzdrževanju. Usposo-

bil-a se boš za upravljanje z informacijsko 

strojno in programsko opremo, tudi tako, ki 

podpira multimedijske sisteme, ter spoznal 

elemente komunikacijskih inštalacij, ki vse 

skupaj povezujejo v uporabno celoto. Veliko 

poudarka je na programskem delu, razvoju in 

postavitvi spletnih strani in spletnih aplikacij, 

delu s podatkovnimi bazami ter delu na mo-

bilnih platformah, kot je na primer Android.

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA,  
RAČUNALNIKAR

Programi izobraževanja

Na naši šoli izvajamo naslednje tri programe:

 » računalnikar/računalnikarica SPI (3-letni)  

- z usmeritvijo: vzdrževalec programske opreme;

 » tehnik/tehnica računalništva SSI (4-letni) - z usmerit-

vima: oblikovalec spletnih strani ali koder algoritmov;

 » tehnik/tehnica računalništva PTI (2-letni)  

- z usmeritvijo: izdelovalec spletnih strani. 

Več na www.sckr.si
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Projektne in zaključne naloge, podjetniške ideje ...

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA,  
RAČUNALNIKAR

SREDNJA TEHNIŠKA ŠOLA 
ŠOLSKI CENTER KRANJ
Kidričeva cesta 55, 4000 KRANJ

http://www.sckr.si

RAVNATELJ STŠ
++386 (0)4 280 40 23

POMOČNICA RAVNATELJA STŠ
++386 (0)4 280 40 39

SVETOVALNA DELAVKA
++386 (0)4 280 40 32
++386 (0)4 280 40 46


