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ZAKAJ NA [OLSKI CENTER VELENJE?

Ker imamo odlične šole. Ker imamo 
strokovne in prizadevne učitelje. Ker 
smo vrhunsko opremljeni. Ker je pri nas 
na prvem mestu DIJAK!

Draga devetošolka, dragi devetošolec, 
spoštovani starši!

Pred vami je ena najpomembnejših življen-
jskih odločitev.
»Kaj želim v življenju početi/delati? Kaj želim 
postati? Za kakšen poklic se usposobiti? 
Katera šola, kateri program je zame pravi?«
Zahtevna vprašanja, zlasti v času negotovih 
razmer ter hkrati hitrih sprememb in vse-
prisotnih novih tehnologij, ki se razvijajo 
hitreje kot kdaj koli prej. A vsak izziv je tudi 
priložnost!
Podjetja iščejo in bodo iskala ambiciozne, 
delavne, kreativne mlade sodelavce pred-
vsem na področjih, za katera izobražuje-
mo na Šolskem centru Velenje. Področja 
rudarstva, strojništva, okoljevarstva, me-
hatronike, elektrotehnike, računalništva in 
informatike, ekonomije, gostinstva in turiz-
ma so tista, ki jih podjetja v ožjem in širšem 

okolju najbolj izpostavljajo. Kadre bodo 
iskali na vseh nivojih, od nižjega poklicne-
ga do višješolskega izobraževanja. Prido-
bili boste znanja za delovna mesta, ki se 
bodo odpirala.
Bodoči gimnazijci, pred vami so štiri 
pomembna leta, v katerih boste razvili os-
ebnost in mnoge potenciale – jezikovne, 
naravoslovne, družboslovne, športne, 
umetniške … – do nivoja, ki vam bo 
omogočil izbrati katerikoli študij in poklic. 
Gimnazija vam odpira vrata v svet in vas 
pripravi, da se tam dobro znajdete.
Z gospodarstvom vseskozi partnersko 
sodelujemo, z njegovo pomočjo poso-
dabljamo programe, opremo in znanje. 
Sodelujemo v mnogih domačih in medn-
arodnih projektih. V okviru projektov mo-
bilnosti omogočamo našim dijakom in 
študentom nekajtedenska izobraževanja 
in prakso v tujini. Projektno delo, projektni 
tedni, strokovne ekskurzije, različna tek-
movanja, start up vikendi, mladi raziskov-
alci, šport, zborovsko petje in glasba so 
stalnica vseh naših programov in šol.

Janko Pogorelčnik,
direktor ŠC Velenje

ŠC Velenje
[ola za strojni{tvo, geotehniko in okolje
Elektro in ra~unalni{ka {ola
[ola za storitvene dejavnosti
Gimnazija
Vi{ja strokovna {ola
Medpodjetni{ki izobra`evalni center (MIC)
Dija{ki dom

Oglejte si filmski sprehod 
skozi našo mavrico znanja
- povezava.

http://www.scv.si
https://youtu.be/bSsNbg1bJjI
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Elektro in ra~unalniška šola
Izobraževalni 
programi

O {oli
Ravnatelj Simon Kone~nik 
Telefon: +386 3 89 60 630
E-naslov: simon.konecnik@scv.si

[olska svetovalna slu`ba 
Ur{ka Koletnik
Telefon: +386 3 89 60 628 
E-naslov: urska.koletnik@scv.si

INFORMATIVNI DAN 
bo na Elektro in ra~unalni{ki {oli potekal 
v petek, 12. 2. 2021, ob 11. in 15. uri in
soboto, 13. 2. 2021, ob 9. uri.

O podrobnem poteku in lokaciji infor-
mativnih dni spremljajte spletno stran 
[olskega centra Velenje.

Elektrotehnik
Tehnik ra~unalni{tva
Tehnik mehatronike
Elektrikar
Elektrotehnik PTI

Oglejte si predstavitev šole na 
televiziji - povezava.

Oglejte si filmski sprehod skozi 
našo mavrico znanja - povezava.

Oglejte si zgodovino šole           
- povezava.

http://ers.scv.si
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https://youtu.be/uNTD2l6rmLw
https://youtu.be/F0lX-NZCFgY
https://youtu.be/-elYal4sdkI
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Elektro in ra~unalniška šola
ELEKTROTEHNIK
Program srednjega poklicnega                     
izobraževanja

Iti v korak s časom. To je rek, ki zlahka opiše 
program Elektrotehnik. Z dijaki pričnemo 
pri temeljih elektrotehnike, ki so že nekaj 
časa in še bodo nekaj časa enaki. S tem 
lahko kasneje gradimo na področjih elek-
trotehnike, ki se vsakodnevno razvijajo. Z 

razvojem področij elektrotehnike se mora-
mo razvijati tudi učitelji. Za to poskrbimo s 
tesnim sodelovanjem z industrijo, zunanjim 
izobraževanjem in mednarodnimi projekti.  
Tako lahko dijakom ponudimo najnove-
jša znanja iz energetike, avtomatike in 
elektronike. Na teh področjih spoznajo 
električne stroje, klasične in pametne 
inštalacije, krmilnike, mikrokrmilnike. Z 
razvojem industrije 4.0 se pa dotakne-
mo tudi IoT in umetne inteligence. S tem 
znanjem lahko dijaki nadaljujejo šolanje ali 
pa se zaposlijo. Dijaki lahko brez poseb-

nega napora najdejo delo v neposredni 
okolici ali pa tudi izven državne meje.  

Ko se konča zadnja ura pouka, se šola 
ne zapre, ampak še naprej nudi možnost 
pridobivanja znanja. Dijaki se lahko 
udeležijo krožkov, kjer si izberejo področje, 
ki jih zanima. Sodelujejo lahko na tekmo-
vanjih, ki potekajo tudi zunaj meja naše 
države. Seveda pa ne smemo pozabiti 

na raziskovalne naloge. Vsako leto lahko 
dijaki raziščejo za njih še neznano področ-
je ali od ideje do izdelka spravijo svojo 
zamisel. Zaradi tega nastanejo kvalitetne 
raziskovalne naloge, ki so za dijake do-

bra referenca za nadaljnji razvoj kariere. 
 Kljub temu da je korona »zaprla« šole, pa 
ni ustavila pridobivanja znanja in razvoja 
dijakov ter učiteljev. Mislim, da po najbol-
jših močeh kvalitetno podajamo znanje na 
daljavo in peljemo naprej tudi zgoraj omen-
jene dodatne aktivnosti. 

Klemen Hleb, učitelj 

Elektrotehnika je veda, ki obsega 
zelo širok izbor znanj, ki so človeštvu 
nepogrešljiva. V današnjem času si živl-
jenja brez elektrotehnike sploh ne znamo 
več predstavljati: od proizvodnje električne 
energije, prenosa pa vse do tranzistorja, 
mikroprocesorja in do naših čutil. Vsak 
člen elektrotehnike je tukaj z razlogom in je 
izrednega pomena za naš razvoj in način 
življenja modernega človeka. Osebno so 

me od malih nog zanimale elektronske 
naprave, njihovo delovanje, projektiran-
je. Ker pa sem se mlad zaljubil v glasbo, 
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Elektro in ra~unalniška šola
me je vedno zanimal zvok, ojačenje, pro-
cesiranje, obdelava in reprodukcija le-te-
ga. Zaradi mojih interesov me je nekako 
zaneslo na področje elektronike. Ko pa 
je prišel čas za vpis na srednjo šolo, sem 

seveda z največjim veseljem izbral ŠCV, 
program Elektrotehnik na ERŠ. Izbrani 
program ponuja veliko različnih možnos-
ti. Prvi dve leti je kurikulum bolj naravnan 
na splošnoizobraževalne predmete. Prav 
tako sta prvi dve leti enaki za vse dijake. 
V tretjem letniku pa je ponujena možnost 
delitve v dve različni smeri : avtomatiko – 
elektroniko ali pa energetiko. Naš program 
je tudi okrepljen z znanjem programskih 
jezikov, znanje le-teh pa je zelo cenjeno v 
modernih podjetjih. 
Če se dotaknem še načina predavanja 
in načina pouka, lahko tudi rečem, da je 
vse skupaj dobro organizirano in poteka 
lepo, usklajeno po predvidenem planu. 
Pouk je prilagojen snovi, ki jo profesorji 
podajajo, zato poteka na dveh lokacijah. 

Pouk strokovnih premetov večinoma po-
teka na MIC, v specializiranih učilnicah, 
ki omogočajo testiranje, priklop, izdelavo 
vezij, strojev ter posledično spoznavanje 
delovanja elektronskih elementov, naprav 
in vseh ostalih elektroenergetskih kompo-
nent. Pouk splošnoizobraževalnih mod-
ulov pa poteka na Trgu mladosti. Odnos 
dijak – učitelj in obratno je odličen, saj so 
učitelji vedno pripravljeni pomagati in us-
merjati. Za izbran program bi se odločil 
še enkrat brez kakršnihkoli pomislekov, 
saj moje izobraževanje poteka tako, kot 
sem si predstavljal in pridobivam znanje, 
ki mi koristi sedaj in mi bo koristilo skozi 
celotno mojo življenjsko pot. V prihodnosti 

po študiju na univerzi se vidim na mestu 
ali razvojnega inženirja elektronike ali tudi 
profesorja elektronike, hkrati pa se vidim 
na mestu tonskega mojstra, sistemskega 
tehnika in producenta, s čimer pa se že lep 
čas ukvarjam.

Matej Meža, dijak

ELEKTROTEHNIK PTI 
Program poklicno-tehniškega              
izobraževanja

Izobraževalni program omogoča nadalje-
vanje šolanja po pridobljeni srednji poklic-
ni izobrazbi. V program se lahko vpišejo 
dijaki s pridobljeno poklicno kvalifikacijo 
elektrikar,  elektrikar energetik, elektrikar 

elektronik, mehatronik operater, strojni 
ključavničar, računalnikar, avtoserviser, 
avtomehanik in tudi dijaki drugih program-
ov srednje poklicne izobrazbe s pogojem 
vsaj treh let delovnih izkušenj na področju 
elektrotehnike. 
ERŠ Velenje s sodobno opremljenimi 
učilnicami in profesionalnim odnosom 
omogoča dijakom krepitev znanja na 
vseh strokovnih področjih in pripravo na 
zaključek izobraževanja s poklicno matu-
ro. V dveh letih dodatnega izobraževan-
ja pridobijo dijaki naziv elektrotehnik, ki 
jim omogoča zaposlitev ali nadaljevanje 
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šolanja v višjih in visokošolskih program-
ih. Maturante programa Elektrotehnik 
PTI zaposlujejo podjetja, ki potrebujejo 
strokovnjake na področju električnih om-
režij, instalacijskih krogov, avtomatizacije, 
varčne rabe energije in drugih z elek-
trotehniko povezanih področij.

Matjaž Žerak, učitelj 

Na ERŠ sem se vpisal,  saj sem vedno 
imel rad elektrotehniko, in ker sta me še 
moja prijatelja navdušila zanjo, saj sta 
povedala, da so tu zelo prijazni učitelji, ki 
so vedno pripravljeni pomagati dijaku. 
Elektro in računalniška šola mi ponuja 

zelo veliko, saj ima sodobno opremo. 
Učitelji so zelo prijazni, saj vedno, kadar 
sem imel kakšen problem ali vprašanje, 
sem bil deležen pomoči s strani učiteljev. 
V tem programu, ki ga obiskujem, mi je 
bilo zelo všeč, saj je veliko poudarka na 
strokovnih predmetih. V prihodnosti se 

vidim kot samostojni podjetnik v elektro 
instalacijah ali v programiranju pametnih 
instalacij.

David Hostić, dijak
   

TEHNIK MEHATRONIKE
Program srednjega poklicnega                     
izobraževanja

Mehatronika je interdisciplinarna veda. 
Predstavlja kombinacijo mehanike, elek-
tronike ter informatike in tako predstavlja 
široko področje za vse navdušence tehni-
ke. Mehatronski sistemi kombinirajo vse 
to. Mehanske komponente, ki izvajajo 
linearne in krožne gibe, električno en-
ergijo za napajanje, pogon aktuatorjev 
in prenos podatkov ter informacijske teh-
nologije in naprave za vodenje, krmiljenje 

in regulacijo celotnega sistema. Tipičen 
primer takšnega sistema pozna vsak. Če 

si predstavljamo CNC- stroj, poleg njega 
pa robotsko roko, ki surove kose materi-
ala vlaga v primež, že obdelane kose pa 
zlaga na tekoči trak, celoten postopek pa 
lahko spremljamo na računalniku ali kar 
na telefonu, imamo v mislih precej na-

preden in zapleten mehatronski sistem. 
Lažje primere najdemo tudi v svojem 
domu, od bele tehnike do avtomobilov. 
Prav tako podobne primere najdemo v 
industrijskih panogah vseh vrst, kot so 
živilska, strojna, farmacevtska, kemijska 
... S 4. industrijsko revolucijo je posledič-
no vedno več takšnih naprav in sistemov, 
ki so med seboj povezani, in je potreba 
po kadru, ki le-te obvladujejo, prav tako 
velika. Od projektiranja, razvoja, izdelave 
pa do testiranja in vzdrževanja se lahko 
vsak hitro vključi v delovni proces. Šola 
poleg splošnih predmetov ponuja prak-
tični pouk, ki se ob teoriji združi v smisel-
no celoto. Tako se dijaki tekom šolanja 
spoznajo z različnimi senzorji in aktuator-
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ji, obdelovalnimi stroji, robotskimi sistemi, 
krmilniki, programskimi paketi za modeli-
ranje in programiranje ter teorijo krmil-
jenja in regulacije raznih avtomatiziranih 

sistemov. Po končanem šolanju pa lahko 
dijaki svojo izobraževalno pot nadaljujejo 
na različnih višjih ali visokih šolah ter uni-
verzah po Sloveniji ali v tujini. Še ne dolgo 
nazaj je mehatronik veljal za nov poklic, 
trenutno pa velja za poklic sedanjosti in 
odpira pot novim poklicem in panogam. 

Klemen Zaponšek, učitelj 

V programu Mehatronika se naučimo 
veliko stvari, ki jih lahko uporabimo za 
izdelavo različnih izdelkov, znanja lahko 
med sabo povezujemo, kar nam odpre 
več možnosti za nadaljnjo izobrazbo ali 
pomaga pri izbiri poklica. Midva sva se v 
program vpisala zaradi tega, ker naju je 
zanimalo več področij hkrati. Prav tako 
je relativno novo področje, ki se še raz-

vija in bo v prihodnosti ponujalo veliko 
služb. Po pouku lahko ostaneva na MIC v 
delavnicah in nadaljujeva z osebnimi pro-
jekti. Profesorji so pripravljeni pomagati in 
svetovati za različne projekte, tako šolske 
kot izvenšolske. V prihodnosti se vidiva 
na različnih pod-področjih mehatronike, 
ampak vseeno rada sodelujeva. 

Dejan Mežnarc in Luka Knapič, dijaka

TEHNIK RA^UNALNI[TVA
Program srednjega poklicnega                     
izobraževanja

Naša šola je najboljša, naša šola je na-
jbolj moderna, pri nas so prijazni učitelji 
... Mislim, da vse šole tako trdijo zase in 
želim si, da bi bilo to tudi res. Da so pri 
nas vse šole dobre, prijazne, potrpežljive 
... a kot vse na svetu je tudi ta pogled 
odvisen od tistega, ki gleda.

Vabim vas, da se vpišete na našo šolo. 
Obljubimo vam lahko, da se bomo za vas 
potrudili, da boste slišani. Obljubim vam 
lahko, da bomo verjeli v vas tudi takrat, ko 
vi ne boste, da vas bomo držali za besedo 
in da vam bomo pomagali, da se v tem 
najstniškem času izoblikujete v osebnos-
ti, kot si jih vi želite. Šola je odprta za nove 

ideje, za zanimiva sodelovanja, saj z vašo 
rastjo, rastemo tudi mi, kot šola, kot učitel-
ji, kot sodelavci ... 
Program Tehnik računalništva je tehnični 
program. Naučili se boste programirati, 
izdelovati aplikacije, postavljati spletne 
strani. Naučili se boste, kako delujejo 
strežniki, kako postaviti računalniška 
omrežja, kako zaščiti pred nevarnost-
mi. Delali boste na zanimivih, praktičnih 
primerih in ko nas boste zapustili po štirih 
letih – boste bogatejši še za obilico drugih 
stvari. Poleg stroke boste obvladali javno 
nastopanje, komunikacijo, sodelovanje v 
ekipah, iskanju službe (to bo kratkotrajno, 
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http://ers.scv.si


http://ers.scv.si

saj so naši dijaki zelo iskani) ... naučili se 
boste, kako pomembna je medsebojna 
pomoč in predvsem se boste z nasme-
hom obrnili na leta druženja z nami. Torej, 
kljub temu da je Tehnik računalništva teh-
nični program, se boste z nami naučili te-
meljnih življenjskih veščin – komunikacije 
in odnosov.
Ali boste pri nas igrali igrice? Seveda. 
Mogoče ne tako pogosto, kot bi si vsi 
želeli (tudi učitelji smo računalnikarji), a 
če hočemo razumeti in izdelovati igrice 
– jih moramo dobro poznati. Ravno zato 
imamo na šoli tudi VR očala, gamming 
računalnik … za pouk seveda :)

Ali boste pri nas gledali filme in posluša-
li glasbo? Definitivno. Izdelovali boste 
svoje filme, kratke in daljše. Lahko boste 
posneli kakšen “single” za svojo pesem, 
izdelali videospot … Seveda bomo tudi 
skupaj pogledali kakšen zanimiv film.
Ali boste lahko uporabljali telefone? Se 
razume! Izdelovali boste mobilne aplik-

acije. Da boste dojeli delovanje in dizajn, 
boste morali uporabljati druge mobilne 
aplikacije. Saj se razumemo :)

Ali boste …. marsikaj bomo počeli z 
namenom, da se naučite, da se zabavate. 
Kot veste, če do neke stvari ne ustvari-
mo zanimanje, nas ne “potegne” … se ne 
bomo dosti naučili. Zato vas bomo spod-
bujali v iskanju stvari, ki vas zanimajo. 
Kot takšne vas z veseljem priporočamo 
podjetjem, ki vas rade volje zaposlijo že 
po 4. letih preživetih z nami. Kljub temu 
večina naših dijakov nadaljuje šolanje na 
fakultetah in to zelo uspešno. Učimo za 
poklic, na koncu pa vas pripravljamo na 
fakultete in življenje.

Islam Mušić, učitelj

Zakaj si se vpisala v ta program? Je ta 
izobraževalni program za “punce”? Si že 
sprejeta? Misliš, da bo to prava odločitev? 
… Če mi je kdo zastavil, katero od teh 

vprašanj, ga nisem preveč všečkala, niti 
njega niti vprašanja. Vsa ta vprašanja so 
v meni začela povzročati dvome, da pa 
moja odločitev mogoče ni prava. Si lah-
ko misliš? Dvomila sem v svojo odločitev. 
Vse do takrat, ko sem začela poslušati 
sebe.
Že od nekdaj rada fotografiram, zani-
ma me delo v radijskem in televizijskem 
studiu, zanima me programiranje ter delo 
z računalniki. To sem jaz, to me veseli, to 
je to, kar si želim početi. To pravzaprav 
počnem že vsa štiri leta, odkar obiskujem 
program Tehnik računalništva. Zaradi teh 
stvari, ki so me zanimale in sem o njih 

želela izvedeti še več, sem tukaj. In če bi 
morala izbrati še enkrat, bi izbrala enako. 
Kot verjetno večina dijakov tudi sama 
všečkam praktični pouk, raziskovalne 
naloge, projektni teden, odmore in seve-
da malico.
Šola ne omogoča samo tega, kar zanima 
mene. So tudi stvari, za katere sem skozi 
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pouk ali pa interesne dejavnosti ugotovi-
la, da me zanimajo. Nekatere stvari bolj, 
druge manj. Učitelji pa … khmmmm? 
Povem? - Razumevajoči in dostopni. Ko 
že misliš, da spijo, ti bodo še zagotovo 
odgovorili na elektronsko pošto ali SMS 
sporočilo, če ne z besedo, pa z GIF. 
Prednost šolanja v programu Tehnik raču-
nalništva vidim v tem, da imam po šolanju 
veliko praktičnega znanja in tudi nekaj iz-
kušenj, ki sem si jih pridobila na praksi v 
podjetju.
Tudi teorija mora bit, a po koncu šole zna-
mo neki' nardit'. 

Ana Repas, dijakinja

ELEKTRIKAR
Program srednjega poklicnega 
izobraževanja

Pišem kot nekdanji dijak ter sedanji učitelj 
praktičnega pouka. Šolanje v srednji šoli 
sem zaključil daljnega leta 1998. Srednja 
šola mi je ostala v lepem spominu pred-
vsem zaradi odnosa učiteljev ter prejete-
ga znanja, ki mi je prišlo še kako prav pri 
delu v gospodarstvu. Po koncu šolanja v 
srednji šoli sem se odločil za nadgraditev 
znanja na Višji strokovni šoli v sklopu ŠCV. 
Tu sem pridobil dodatna znanja s področ-

ja elektronike. Med delom v gospodarstvu 
sem opravil izpit za elektroinštalaterske-
ga mojstra. S tem izpitom sem nadgradil 
znanje ter dobil potrditev, da je bilo prido-
bljeno znanje v srednji šoli kvalitetno ter 
koristno. Po 18-letih dela v gospodarst-
vu na področju elektroinštalacij sem se 

odločil, da bi lahko to znanje prenesel na 
dijake. Tako sem kot nekdanji dijak ŠCV 
pristal v vlogi učitelja na ERŠ. Predvsem 
je pri moji odločitvi pretehtalo dejstvo, da 
imam ogromno praktičnega znanja, s kat-
erim lahko dijakom ERŠ ponudim najbol-
jše. Po tem, kar sem izkusil v vlogi učitelja 
na ERŠ, lahko z gotovostjo trdim, da smo 
na ERŠ usposobljeni ter sposobni ponu-
diti dijakom najboljše, tako na strokovnem 
kot praktičnem področju.

Edis Mustafić, učitelj

 
Sem Ajdin Žunić in obiskujem tretji letnik 
(zaključni letnik) Elektro in računalniške 

šole. Po končani osnovni šoli sem se 
odločil za elektro šolo, smer elektrikar oz. 
triletni program. Odločil sem se za triletno 
šolo, ker je po mojem mnenju lažja kot 
štiriletna šola. Elektrika me je zanimala 
že od malega in sem se zaradi tega tudi 
vpisal. Drugim priporočam, da se vpiše-
jo v to šolo, če jih seveda zanima poklic 
elektrikar. Lahko nadaljujete izobraževan-
je v programu Elektrotehnik, kjer se zakl-
juči izobraževanje s poklicno maturo, to je 
program PTI. Na triletni šoli imate zaključni 
izpit. Pouk poteka na MIC in na Šolskem 
centru Velenje, ki je na Trgu mladosti 3. 
Na MIC je predvsem praktični pouk, kjer 
pridobivamo znanje in kompetence, s 
katerimi bomo zelo konkurenčni in bomo 
znali upravljati s tehnologijo. Oprema je 
v redu, pazimo nanjo. Če je kaj pokvar-
jeno, opozorimo učitelje. Učitelji so zelo 
prijazni. Ko imamo praktični pouk, nam 
učitelji razložijo, kako in kaj moramo de-
lati,  in seveda ko opravimo delo, ne sme-
mo nikoli sami vklapljati strojev, ampak 
moramo počakati učitelja, da vse preveri. 
Po končanem delu pospravimo delovni 
prostor. Način dela je zelo enostaven in 
pri pouku seveda moramo poslušati in biti 
prijazni do učiteljev. Če so oni prijazni do 
nas, moramo biti tudi mi do njih.

Ajdin Žunić, dijak

Elektro in ra~unalniška šola
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