
Ali bo letos vpis v vajeniški program in kako se pridobi oceno praktičnega 

pouka v vajeniški obliki?  

Vajeništvo bo organizirano v primeru zadostnega interesa, ki pa se bo ugotavljalo šele 
ob vpisu. 

Oceno se pridobi za del prisotnosti na ŠC Kranj (splošni in strokovni predmeti) in za 
del opravljenega izobraževanja pri delodajalcu (strokovni predmeti).  

Kakšna je razlika med mehatroniko in elektroniko? V katerem programu je 

večja perspektiva: mahatronika, elektronika?  

Mehatronika je širše področje, ki zajema znanja strojništva, elektrotehnike in 
računalništva. 
 
Elektronika je področje elektrotehnike, ki se ukvarja z elektronskimi elementi in 
njihovimi povezavami v vezja, sklope in naprave. Tako je elektronika področje, ki ga 
spoznava tudi dijak na smeri mehatronike. Obe področji imata dobro perspektivo. 
Mehatronik ima tako širše znanje a manj poglobljeno, če ga primerjamo z 
elektrotehnikom. 

Ali uporabljate tudi Arduino opremo? 

Tudi na naši šoli uporabljamo Arduino platformo, tako kot večina srednjih elektro šol. 

Želim delati v avtomobilski industriji. Katero smer izobraževanja svetujete? 

Področje avtomobilske industrije pokriva tako področje elektrotehnike kot tudi 
mehatronike. Oba izobraževalna programa sta dobra osnova za nadaljevanje dela na 
tem področju. Tehnik mehatronike sicer nekoliko bolje spozna področje strojništva - 
strojnih elementov, materialov in tehnologij. 

Kako je z nabavo orodja za dijake? Ali ga lahko hranijo v šoli? 

Na naši šoli za vse tri izobraževalna področja ob vpisu dijakom predstavimo zahtevan 
nabor orodja, ki ga bo dijak potreboval v času celotnega izobraževanja. Nakup 
kompleta orodja, ki ga ponudniki predstavljajo v šoli, ni obvezen. Lahko uporabljajo 
svoj – primerljiv komplet orodja. Dijak lahko najame šolsko garderobno omarico s 
ključem, v kateri lahko shrani torbo z orodjem do naslednje uporabe. 

Ali je možen prehod iz mehatronike na elektro in obratno? 

Je možen, vendar čim prej in sicer najkasneje po prvem letniku. Ob zaključku se naredi 
diferenciale izpite, ki manjkajo za prehod. 

  



Kako je z delitvijo elektronika-energetika? 

V prvih letnikih vsi poslušate iste predmete, tako spoznate šolo in se kasneje odločite 
za smer. 

Ali je elektrikar deficitarni poklic? 

Se predvideva da je. Za ta namen država razpiše štipendije za deficitarne poklice. Ta 
štipendija se dobi izključno za poklicno izobraževanje, vračanje ni potrebno in ni 
odvisna od učnega uspeha in dohodkov družine. Če se nadaljuje študij na tehničnem 
nivoju (3+2) pa v tem času štipendije ni. 

Kašen učni uspeh je potreben za vpis na poklicno ali tehnično izobraževanje? 

Pogoj je uspešno končana osnovna šola. Zadosten, dober uspeh predlagamo vpis na 
področje elektrikar, prav dober odlični uspeh pa na področje elektrotehnik.  


