
 
 
 

PREDMETNIK    INFORMATIKA  
 1.  letnik  2. letnik 

obvezno MODUL Komunikacije v tehniki obvezno MODUL Osnove ekonomije 

 
Strokovna terminologija v tujem 
jeziku 

 Ekonomika podjetja 

 Poslovno komuniciranje in vodenje izbirno MODUL Sistemsko administriranje 

 Računalništvo in informatika  Vzdrževanje sistemske prog. opreme 

obvezno 
MODUL Postavitev in konfiguracija 
omrežij 

 Operacijski sistemi II 

 Operacijski sistemi I izbirno MODUL Upravljanje podatkovnih omrežij 

 
Osnove zgradbe in delovanja rač. 
sistemov 

 Rač. komunikacije in omrežja II 

 Rač. komunikacije in omrežja I  Varnost in zaščita 

obvezno MODUL Kodiranje programov izbirno MODUL Izdelava programskih aplikacij 

 Programiranje I  Programiranje II 

 Zbirke podatkov I  Razvoj programskih aplikacij 

  izbirno 
MODUL Načrtovanje in razvoj 
informacijskih sistemov 

   Zbirke podatkov II 

   Informacijski sistemi 

  izbirno 
MODUL Razvoj in vzdrževanje spletnih 
predstavitev 

   Izdelava spletnih strani 

   Elektronsko poslovanje 

  izbirno MODUL Podatkovna omrežja 

   
Komunikacijske tehnologije in 
storitve 

   Računalniško vodeni procesi 

  izbirno Prostoizbirni predmet 

obvezno Praktično izobraževanje obvezno Praktično izobraževanje 

 

Izkoristite možnost OSEBNEGA KARIERNEGA SVETOVANJA 

 02 42 94 138 

  kariera@vpsmb.eu 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

ZNANJA, KI JIH PRIDOBI DIPLOMANT 
 

• uporaba pridobljenega znanja za uspešno 
strokovno komuniciranje tako v domačem 
kot v mednarodnem okolju,  

• sposobnost evidentiranja problema in 

njegove analize ter predvidevanja 

operativnih rešitev v procesih organizacije, 

• sposobnost obvladanja standardnih 

metod, postopkov in procesov v 

tehnoloških procesih, 

• vodenje in reševanje konkretnih delovnih 

problemov na področju procesov z 

uporabo standardnih strokovnih metod in 

postopkov, 

• razvijanje moralnega in etičnega čuta za 

poštenost, natančnost in vestnost pri delu, 

 

• sposobnost povezovanja znanja z različnih 

področij pri uporabi in razvoju novih 

aplikacij, 

• svetovanje in tehnična podpora 

uporabnikom pri uporabi informacijsko 

komunikacijske tehnologije, 

• nameščanje, vzdrževanje in servisiranje 

informacijsko komunikacijske opreme, 

• načrtovanje in izgradnja omrežij, 

• nameščanje in administriranje strežnikov, 

• načrtovanje, izdelava in administriranje 

zbirk podatkov, 

• načrtovanje, razvijanje in uvajanje celovite 

programske rešitve, 

• izdelava pasivnih in aktivnih spletišč, 

• uvajanje novosti s področja informacijsko 

komunikacijske tehnologije v poslovne 

sisteme, 

• dokumentiranje informacijsko 

komunikacijske tehnologije, 

• izobraževanje uporabnikov s področja IKT. 
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