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LOKACIJI 
Smetanova ulica 6, 2000 Maribor
Gosposvetska cesta 9, 2000 Maribor

RAVNATELJICA
Irena Srša Žnidarič, spec.
02 234 19 14

POMOČNIK RAVNATELJA 
Darko Romih, univ. dipl. inž.
02 234 19 19

VODJA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
Irena Pivko, prof.
02 234 19 24

ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA
Miran Waldhütter, univ. dipl. inž.
02 234 19 21

SVETOVALNA DELAVKA Smetanova 6 
Maja Krajnc, univ. dipl. pedagoginja
02 234 19 12

SVETOVALNA DELAVKA Gosposvetska 9 
Iris Arbeiter, prof. pedagogike in biologije
02 234 19 29

POSLOVNA SEKRETARKA 
Marija Janžek, jur.
02 234 19 23

ADMINISTRATORKA 
Suzana Lukman
02 234 19 10

RAČUNOVODKINJA 
Branka Berglez
02 234 19 25

KNJIGOVODKINJA 
Milena Žogan
02 234 19 16

KONTAKTI

Tajništvo Smetanova 6

02 234 19 10
02 234 19 23

Uradne ure vsak dan od 10.00 do 12.00.

Zbornica Smetanova 6

02 234 19 32

Zbornica Gosposvetska 9

02 234 19 27

Knjižnica Gosposvetska 9

02 234 19 34
Uradne ure vsak dan od 7.00 do 14.00.

Faks
02 234 19 18

Elektronska pošta

sers@sers.si

Spletno mesto
www.sers.si
www.facebook.com/SERS.Maribor
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Dragi bralci informativnega biltena
Srednje elektro-računalniške šole Maribor!

Informativni bilten, ki ga imate pred seboj, je namenjen vsem vam, osnovnošolci, starši in osnovnošolske svetovalne 
delavke, ki se zanimate za SERŠ, naše programe in dosežke.

V naši šoli vpisujemo v program tehniške gimnazije, dva programa srednjega strokovnega izobraževanja (tehnik raču-
nalništva in elektrotehnik) in srednjega poklicnega izobraževanja (računalnikar in elektrikar) ter v program poklicno 
tehniškega izobraževanja tehnik računalništva. Seveda pa ponujamo dijakom ob šolskem delu številne zanimive krož-
ke, raziskovalne ter športne in kulturne dejavnosti.

Pokrivamo torej področje, ki je za mlado generacijo še kako zanimivo: računalništvo, ki vsekakor sodi med področja 
prihodnosti, in najbolj deficitarno področje elektrotehnike, kjer so še posebej dobre zaposlitvene možnosti. Odprti 
kurikul vse bolj prilagajamo potrebam stroke, sodobnega podjetništva, multimedije in učinkovitega medsebojnega 
komuniciranja.

Po uspešno opravljeni splošni maturi lahko dijaki programa tehniške gimnazije nadaljujejo študij v vseh univerzitetnih 
programih. Uspešno opravljena poklicna matura pa omogoča dijakom srednjega strokovnega in poklicno tehniškega 
programa študij na vseh višjih in visokih šolah, z opravljenim petim predmetom pa tudi v nekaterih univerzitetnih pro-
gramih. 

Naš slogan »Uspeh ni naključen« v resnici ni naključen! SERŠ je odlično opremljena šola z dobro usposobljenimi profe-
sorji in motiviranimi dijaki. Naši dijaki s pomočjo dobrih mentorjev posegajo po najvišjih rezultatih na različnih tekmo-
vanjih tako v državnem kot  svetovnem merilu. Naj navedem samo najodmevnejše: prvo mesto na svetovnem tekmo-
vanju v robotiki na Nizozemskem, zlata, srebrna in bronasta priznanja na državnih srečanjih raziskovalcev, 2. mesto na 
tekmovanju raziskovalcev Mladi za napredek Maribora, najvišja mesta na tekmovanjih iz matematike, elektrotehnike in 
računalništva ter slovenščine in tujih jezikov. Uspešni smo tudi na literarnih natečajih in športnih tekmovanjih.

Ponovno smo v okviru Erasmus + obudili mednarodno sodelovanje za dijake in učitelje. Dijaki lahko v tujini opravijo del 
praktičnega usposabljanja pri delodajalcih in del interesnih dejavnosti.
 
V SERŠ-u imamo več kot 80 dijakov s statusom športnika, imajo pa naši dijaki tudi možnost pridobiti si status kulturni-
ka, demonstratorja in raziskovalca. Vsem tem prilagajamo šolske obveznosti tako, da se lahko na svojem področju kar 
najbolje razvijajo ter ob tem uspešno opravljajo tudi vse svoje šolske obveznosti.

Vedno znova se veselimo sodelovanja z osnovnimi šolami tako na naravoslovnih kot informativnih dnevih v SERŠ, kot 
na razrednih urah in tržnicah poklicev v osnovnih šolah. Dejavni smo tudi med počitnicami, saj za osnovnošolce orga-
niziramo šolo elektronike in delavnico multimedije, v spomladanskih mesecih pa delavnico in tekmovanje Robosled.

Veseli bomo, če se nam boste pridružili, da si skupaj uresničimo sanje.

RAVNATELJICA: IRENA SRŠA ŽNIDARIČ, SPEC.
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<!--nič se bat-->

Moj prehod iz osnovne v srednjo šolo
... in bilo je konec počitnic. Saj ne morem verjeti, kako so hitro minile. Te 
počitnice so bile drugačne od prejšnjih, saj sem velikokrat pomislil na 
besede srednja šola, Maribor, avtobus, novi sošolci, novi profesorji, novi 
predmeti...

Obiskujem 1. letnik SERŠ-a v Mariboru. Odločil sem se za gimnazijski pro-
gram, saj imam po uspešno končani maturi možnost nadaljevati študij 
na fakulteti. Trenutno me najbolj zanima elektrotehnika. Devet let sem 
obiskoval OŠ Pod goro v Slovenskih Konjicah. Bil sem vzoren učenec, so-
deloval sem na različnih tekmovanjih z več področij. Zelo uspešen sem bil 
tudi na športnih tekmovanjih, saj imam šport zelo rad. V času OŠ sem do 
6. razreda aktivno treniral atletiko, potem pa tenis. Kljub treningom mi je 
za učenje ostalo dovolj časa. Zjutraj sem vstajal ob pol osmih, domov pa 
prišel okoli dveh popoldne. Do treninga sem uspel narediti večino šolskih 
obveznosti. Včasih sem za šolo delal tudi po treningu.

Razliko med OŠ in SŠ sem občutil že prvi teden. Pot v Maribor in nazaj mi 
je vzela veliko časa. Zjutraj sem vstajal ob peti uri, domov pa prihajal ob 
pol petih popoldan. Dopoldanski čas v šoli mi je hitro minil, hitro sem se 
moral navaditi na nove obraze sošolcev, profesorjev, na nove učilnice, 
nove predmete... Zdi se mi, da profesorji hitreje podajajo snov, da je le-
-te v primerjavi z OŠ veliko več in je bolj zahtevna...Ob vsem tem mi je za 
šport zmanjkalo časa, zato sem ga zelo pogrešal. Pa ne samo, da mi je 
zmanjkalo časa, domov sem prihajal zelo utrujen. Ker imam v razredu kar 
nekaj sošolcev, ki med tednom bivajo v dijaškem domu, sem tudi sam 
staršem predlagal, da bi šel v dijaški dom. Ker imam zelo razumevajoče 
starše, so moji želji tudi ugodili. V nedeljo ni bilo lahko spakirati stvari 
in se za pet dni ločiti od družine. Še sreča, da teden tako hitro mine, da 
sploh nimam domotožja. Je pa res, da imam sedaj več časa za učenje, pa 
tudi za šport mi ga nekaj ostane. Rad hodim v šolo. V njej se dobro poču-
tim, imam super sošolce in prijazne profesorje, ki dobro razumejo prve 
občutke dijakov ob prehodu iz OŠ v SŠ.
 
Veselim se uspehov na SŠ. Vem, da morda ne bom vedno dosegal uspe-
hov, kot si jih želim, vem pa, da ne bom nikoli obupal. Trudil se bom po 
svojih najboljših močeh in se veselim uspehov, s katerimi ne bom razve-
selil le sebe, temveč tudi starše in profesorje.

NEJC TOPIČ, DIJAK 

ČETRTOŠOLCI SE SPOMINJAJO IN SVETUJEJO

Najlepši spomini Nasveti bodočim dijakom

<!--določeni 
profesorji-->

<!--čudovita šola 
s prečudovitim 
razgledom-->

<!--z veseljem stopite 
preko praga naše šole;

have fun-->

<!--številne 
prireditve-->

<!--p
rijat

elji 
in 

sošol
ci-->

<!--odmori-->

<!--ne »špricat« 
preveč-->

<!--samo močnejši 
preživijo-->

<!--v prvem letniku 
bodite čim bolj na 
strani profesorjev, 
da si ustvarijo dobro 
mnenje o vas, nato pa 
bodite, kar ste-->
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<!--Že prve dni 
pouka zelo prijazno 

vzdušje.-->

dijaki 1. letnika

PRVIČ NA SERŠ-U

<!--Dijaki so 

prijazni, radi 

pomagajo in te 

ne pustijo na 
cedilu.-->

<!--Malica je 

pestra, izbira hrane 

odlična.-->

<!--Nadpovprečna 
opremljenost z računalniki, 

interaktivnimi tablami 
in drugimi pripomočki za 
lažje poučevanje.-->

<!--Vse je enkratno, vse 
je super!-->

<!--K
ratko

časen
 

pouk,
 učne

 ure 

minev
ajo h

itrej
e kot

 

v osn
ovni 

šoli.
-->

<!--P
očuti

m se 

varne
ga, s

aj me
 

čuvaj
o dij

aki v
išjih

 

letni
kov.-

->

<!--Zelo prijazni, 

pozitivno naravnani
 

in uvidevni 

učitelji.-->

<!--Dovolj časa za 

druženje in kartanj
e 

med odmori.-->

<!--Vse je blizu, 
kajti šola je v 
centru mesta.-->

<!-Najbolj všeč mi je 
razgled na dekleta iz 
III. gimnazije.-->

<!--SERŠ ponuja 
vse, kar si želiš: 
prazno učilnico z 
avtomati, knjižnico 
z računalniki ter 
jedilnico.-->

<!--Turnirji 
v igranju 

računalniških iger 
so zakon!-->

<!--Novi prijatelji
, 

novi profesorji in 

predvsem drugačen 

način dela kot v 

osnovni šoli.--><!--Ra
d imam

 SERŠ!
-->

<!--Super ŠVZ v 

športni dvorani Lukna, 

kopališču Pristan, na 

igriščih Ljudskega 

vrta in v šolski 

telovadnici!-->

<!--V krožkih zagotovo 
najdeš nekaj zase.-->

<!--Najbolj všeč 

so mi punce s III. 

gimnazije.-->
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Življenje na šoli ni samo pouk
Na naši šoli ponujamo dijakom možnost sodelovanja pri različnih obšol-
skih dejavnostih: v krožkih, na prireditvah in tekmovanjih, pri razisko-
valnih nalogah itd. S podelitvijo statusov jim omogočamo usklajevanje 
šolskih obveznosti z obšolskimi dejavnostmi in s tem tudi večje uspehe 
na obeh področjih. 

Prireditve
Vsako leto dijaki v sodelovanju z učitelji pripravijo številne prireditve.

Pred novoletnimi počitnicami je v šolski telovadnici potekala prireditev 
ob dnevu državnosti in novoletnih praznikih. Na prireditvi so svoj talent 
pokazale glasbene skupine in posamezniki, dijakinja je odplesala balet, 
dijak pa nas je navdušil z žongliranjem.

Pustovanje na SERŠ-u poskrbi na pustni torek za neizmerno zabavo ob 
predstavitvi dijaških skupin in pogumu nekaterih učiteljskih mask.

Maturantski ples je slovo maturantov SERŠ-a. Večer se prične s kratkim 
in zabavnim programom, nadaljuje pa se v sproščenem vzdušju vse do 
zgodnjih jutranjih ur.

Predaja ključa poteka vsako leto v maju ob bučnem navijanju in vzpod-
bujanju dijakov in učiteljev. Nosilci enega izmed četrtih letnikov predajo 
v enoletno varstvo ključ zmagovalnemu oddelku 3. letnikov. Prireditev 
pomeni tudi zahvalo in nagrado učiteljem, ki so bili za karkoli zaslužni v 
preteklem šolskem letu. Podeljujejo se SRŠEN-I!

SERŠ Rock je v preteklem šolskem letu potekal na Trgu Leona Štuklja v 
okviru Festivala mladih Maribor.

Gostili smo svetovnega popotnika in humanitarnega delavca Toma Kri-
žnarja. Predstavil je življenje ljudi v Sudanu. Predali smo mu tudi prosto-
voljne denarne prispevke, ki so jih zbrali dijaki in zaposleni.

Dijaški parlament
Na šoli deluje, in to zelo uspešno, tudi dijaški parlament. Sestavljajo ga 
predstavniki vseh oddelkov. Naloga šolske dijaške skupnosti je, povezo-
vati vse dijake šole, zagotavljati varstvo pravic dijakov, izboljševati odno-
se na šoli, zastopati dijake v šolskem skladu, zastopati interese dijakov 
zunaj šole itd.

Krožki 2014/15

Atletika

Angleški krožek

Badminton

Košarka

Raziskovalna dejavnost

Avdio krožek

Glasbeni krožek

Odbojka

Novinarski krožek

Nemški krožek

Autolt programiranje

Rokometni krožekLiterarni krožek

Nogomet

E-bike Računalniška omrežja

Spletne storitve

Robotika Uresničimo svoje ideje

Vizualne komunikacije

Šahovski krožek

Osnove programiranja

MATURANTSKI PLES

PREDAJA KLJUČA

PUST

TOMO KRIŽNAR

NOVOLETNA PRIREDITEV
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Raziskovalna dejavnost
Na šoli spodbujamo inovativne ideje in želje dijakov po raziskovanju in 
odkrivanju novega. Vsako leto z raziskovalnimi nalogami in inovativnimi 
predlogi uspešno sodelujemo na tekmovanju Mladi za napredek Maribo-
ra. V šolskem letu 2013/14 smo zasedli 2. mesto, naš mentor g. Milan Ivič 
pa je bil izbran za najboljšega mentorja. Sodelovali smo z raziskovalnimi 
nalogami na računalniškem in elektrotehniškem področju ter na splošno-
izobraževalnih področjih.

LAN party – turnir v igranju računalniških iger 
Dijaki so v preteklih letih dvakrat organizirali turnir v igranju računalniških 
iger. Pomerili so se v igranju iger Call of duty 2 in Unreal Tournament 2004.

Nagradni izlet
Tradicionalno šola vsako leto ob zaključku šolskega leta nagradi najpri-
zadevnejše dijake in njihove mentorje z nagradnim izletom po Sloveniji 
ali tujini.

V preteklih letih smo se odpravili na Dunaj, kjer smo obiskali Tehniški 
muzej in si ogledali poslopje in studijo avstrijske državne televizije – ORF, 
kjer smo prisluhnili razlagi o poteku snemanja oddaj in v živo spremljali 
vajo za oddajo Zvezde plešejo. Obiskali smo tudi adrenalinski park v sote-
ski Čepa v Avstriji in spoznavali Celovec. V Bazovici smo se navdušili nad 
Sinhrotonom oz. krožnim pospeševalnikom delcev. Obiskali smo tudi Trst 
in z ladjice občudovali slovensko obalo.

V preteklem šolskem letu smo si ogledali podjetje Yaskawa, ki se ukvarja 
z robotizacijo, si ogledali Ribnico in se odpravili na rafting po Krki.

STUDIO ORF, NAPOVEDOVANJE VREMENA

ČEPA

LAN PARTY

RAZISKOVALCI

V TEHNIŠKEM MUZEJU JE
NAŠEL VSAK NEKAJ ZASE



UVRSTITEV DIJAKI MENTORJI
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RAZISKOVALNE 
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1. mesto, zlato priznanje
elektronika, elektrotehnika

Jernej Frangež R. Gašparič

2. mesto, zlato priznanje
elektronika, elektrotehnika

Mihael Hajšek M. Ivič

3. mesto, srebrno priznanje
elektronika, elektrotehnika

Dominik Gril M. Ivič

4. mesto, srebrno priznanje
elektronika, elektrotehnika

 
Luka Kobale,
Jani Kaukler

M. Ivič

5. mesto, srebrno priznanje
elektronika, elektrotehnika

Tilen Kurnik,
Tadej Golob

M. Ivič

6. mesto, bronasto priznanje
elektronika, elektrotehnika

Aljaž Kalšek R. Gašparič

7. mesto, bronasto priznanje
elektronika, elektrotehnika

Andrej Karba,
Jan Kralj

J. Štrucl

8. mesto, bronasto priznanje
elektronika, elektrotehnika

Simon Vavan Skaza, 
Primož Smogavec, 
Rok Kamenečki

B. Dežman

3. mesto, srebrno priznanje
tuji jeziki (angleščina)

Aljaž Aurednik,
Nejc Bajgot

I. Lotrič

2. mesto, srebrno priznanje
oblikovanje

Jaka Tertinek D. Rupnik

3. mesto, srebrno priznanje
oblikovanje

Blaž Oblak D. Rupnik

4. mesto, bronasto priznanje
zgodovina

Matic Strajnšak,
Luka Šauperl

M. Bitenc

2. mesto, bronasto priznanje
računalništvo

Marko Kužner,
Žiga Jančič

J. Štrucl

INOVACIJSKI 
PREDLOGI

1. mesto, srebrno  priznanje
elektronika, elektrotehnika

Aljaž Šegula M. Ivič

2. mesto, srebrno priznanje
elektronika, elektrotehnika

Erik Voh,
Jernej Rat

R. Gašparič

3. mesto, srebrno priznanje
elektronika, elektrotehnika

Kevin Toth M. Ivič

4. mesto, srebrno priznanje
elektronika, elektrotehnika

Marko Zadravec R. Gašparič

2. mesto, bronasto priznanje
računalništvo

Žan Majerič J. Štrucl
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RAZISKOVALNE 
NALOGE

zlato priznanje  
robotika

Jernej Frangež R. Gašparič

srebrno priznanje Mihael Hajšek M. Ivič
bronasto priznanje Dominik Gril M. Ivič
bronasto priznanje Jaka Tertinek D. Rupnik
bronasto priznanje Blaž Oblak D. Rupnik
bronasto priznanje Žan Majerič J. Štrucl

bronasto priznanje 
Marko Kužner,
Žiga Jančič

J. Štrucl

bronasto priznanje 
Matic Strajnšak,
Luka Šauperl

M. Bitenc

INOVACIJSKI 
PREDLOGI

srebrno priznanje Aljaž Šegula M. Ivič

bronasto priznanje
Erik Voh,
Jernej Rat

R. Gašparič

bronasto priznanje Kevin Toth M. Ivič

R
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O
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A

ROBOCUP 2014 
SLOVAŠKA

3. mesto
Bojan Potočnik,
Matej Drobnič

M. Waldhutter

4. mesto
Matjaž Kajba,
Simon Perkovič

M. Waldhutter

U
S

P
E

H
I

D
IJ

A
K

O
V

 IN
 M

E
N

T
O

R
JE

V

V
 Š

O
LS

K
E

M
 L

E
T

U
 2

01
3/

14



UVRSTITEV DIJAKI MENTORJI

Š
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BADMINTON
2. mesto, srebrno priznanje na 
področnem tekmovanju

Martin Šeško P. Krivec Švab

STRELSTVO

1. mesto na regijsko-področnem 
tekmovanju

Aleš Pernat B. Tramšek

3. mesto na regijsko-področnem 
tekmovanju

Jan Tement B. Tramšek

11. mesto na regijsko-področnem 
tekmovanju

Dominik Gril B. Tramšek

1. mesto ekipno na regijsko-
področnem in 6. mesto na 
državnem tekmovanju

Aleš Pernat, Jan 
Tement, Dominik Gril

B. Tramšek

12. mesto na državnem 
tekmovanju, streljanje s pištolo

Sven Martič B. Tramšek

ODBOJKA NA 
MIVKI

6. mesto na področnem 
tekmovanju

Timotej Franc, Toni 
Havzenbach, Leon 
Glavšek, Anže Pavlic

A. Bezjak

KOŠARKA
5. mesto na področnem prvenstvu 
srednjih šol

Eldin Ferizović, Marko 
Leban, Gregor Vavdi, 
Samir Ajanović, 
Aljaž Dobnik, Tilen 
Grušovnik, Luka 
Kavc, Domen Petrič 
In Mergim Mališeva

B. Skok

ROKOMET 4. mesto na področnem turnirju

Aleks Visočnik, 
Tadej Blažič, Denis 
Semenič, Gregor 
Vavdi, Eldin Ferizović, 
Leon Golavšek, Anej 
Zver, Matic Tomažič 
in Jan Knafelc

Z. Kladnik 

NOGOMETNO 
PRVENSTVO 
SREDNJIH ŠOL 
MARIBORA

7. mesto

Aljaž Polegek, Enej 
Zver, Aleš Korbar, 
Almir Mulalić, Nejc 
Ekart, Žan Simonič, 
Denis Letonja, Rok 
Pintarič in Gregor 
Stavbar

Z. Kladnik 

FINALE EKIPNEGA 
PRVENSTVA 
SLOVENIJE V 
ATLETIKI ZA 
SREDNJE ŠOLE

2. mesto na področnem in 10. 
mesto na državnem prvenstvu

A. Bezjak

FINALE 
POSAMIČNEGA 
PRVENSTVA 
V ATLETIKI ZA 
SREDNJE ŠOLE

4. mesto (tek na 1000 m) Alen Kolman A. Bezjak

9. mesto (štafeta 4 x 100 m)  
Pregl, Kocbek, 
Velkner, Pintarič

A. Bezjak

ŠOLSKI EKIPNI 
KROS

10. mesto v ekipi med mlajšimi 
dijaki

Tomaž Žganec in 
Domen Petrič

A. Bezjak

5. mesto v ekipi med starejšimi 
dijaki

Alen Kolman, Ervin 
Leznik, Aljaž Šegula 
in Aleš Šenekar

A. Bezjak

ODBOJKA 4. mesto na področnem prvenstvu

Leon Golavšek, 
Timotej Franc, Tomi 
Havzenbah, Žan 
Prapertnik, Anže 
Pavlic, Jan Mulec, 
Mihael Zotler, Pavel 
Ogrizek, Vlado Lovro 
Zafošnik in Matjaž 
Škrlec

A. Bezjak

ŠOLSKO 
DRŽAVNO 
PRVENSTVO V 
KARATEJU

3. mesto Denis Volmajer

TEKMOVANJE V 
VELESLALOMU 

8. mesto na državnem tekmovanju Žiga Jančič B. Skok
9. mesto na državnem in 1. mesto 
na področnem tekmovanju

Uroš Rihter B. Skok

15. mesto na državnem in 4. 
mesto na področnem tekmovanju

Matic Kocbek B. Skok

2. mesto ekipno na področnem 
tekmovanju

Uroš Rihter, Matic 
Kocbek 

B. Skok

UVRSTITEV DIJAKI MENTORJI
T

E
K

M
O

V
A

N
JA

DRŽAVNO TEK-
MOVANJE ELEK-
TRO IN
RAČUNALNI-ŠKIH 
ŠOL 

4. mesto
v kategoriji računalnikar

Mernik,
Hoja

J. Feguš

5. mesto
v kategoriji elektrikar

Vlasak, 
Trpin

P. Koler

8. mesto
v kategoriji elektrotehnik

Hajšek, 
Šegula

M. Ivič

9. mesto
v kategoriji tehnik računalništva

Breznik, 
Perkovič

B. Potisk

FESTIVAL 
INOVATIVNIH 
TEHNOLOGIJ

1. mesto in zlato priznanje
iz videomontaže

Petek B. Breščak

4. mesto in srebrno priznanje
iz videomontaže

Skledar B. Breščak

1. mesto in zlato priznanje
iz interneta prihodnosti

Gačar, 
Štefanič

4. mesto in srebrno priznanje
iz telekomunikacij

Breznik B. Potisk

DRŽAVNO 
TEKMOVANJE IZ 
MATEMATIKE

2. mesto in 2. nagrado
ter zlato priznanje

Kužner P. Pavlič

5. mesto in 2. nagrado
ter zlato priznanje

Glasenčnik P. Pavlič

6. mesto in zlato priznanje Dvoršak D. Zinrajh
zlato priznanje Vidovič M. Vadnjal
zlato priznanje Grabušnik P. Pavlič
zlato priznanje Strajnšak I. Pivko
zlato priznanje Grebenc I. Pivko
zlato priznanje Vavdi N. Hauptman
zlato priznanje Mesarič P. Pavlič

GENIUS LOGICUS

3. mesto in zlato priznanje Mlakar P. Pavlič
7. mesto in zlato priznanje Glasenčnik P. Pavlič
9. mesto in zlato priznanje Grabušnik P. Pavlič
zlato priznanje Brunčko I. Pivko

MEDNARODNO 
IN DRŽAVNO 
TEKMOVANJE
IZ ANGLEŠČINE
ZA 2. LETNIKE 

2. mesto in srebrno priznanje

Borak, 
Martič, 
Pavlinek
Žagar

S. Magerl 
Majhenič

DRŽAVNO 
TEKMOVANJE IZ 
ANGLEŠČINE ZA 
3. LETNIKE

1. nagrada, zlato priznanje
(strokovna gimnazija)

Gorjup B. Klarič

zlato priznanje (strokovna šola) Perkovič
S. Magerl
Majhenič

srebrno priznanje Strnad P. Kocbek
ANGLEŠKA 
BRALNA ZNAČKA 
- EPI READING 
BADGE

srebrno priznanje Verbančič B. Klarič

srebrno priznanje Mumel B. Klarič

DRŽANO 
TEKMOVANJE 
V ZNANJU 
NEMŠKEGA 
JEZIKA

4. mesto in zlato priznanje
v kategoriji E

Habulin N. Kralj

22. mesto in srebrno priznanje
v kategoriji B

Jelenko D. H. Grosek

TEKMOVANJE 
ZA CANKARJEVO 
PRIZNANJE

srebrno priznanje
na regijskem tekmovanju,
5. mesto in srebrno priznanje
na državnem tekmovanju

Vlasak M. Milanovič

srebrno priznanje
na regijskem tekmovanju in 
uvrstitev na državno tekmovanje

Korez, 
Kramberger

J. Pišec

srebrno priznanje
na regijskem tekmovanju

Vavdi K. Podvršnik

DRŽAVNO 
TEKMOVANJE 
BOBER

42. mesto Rajter V. Motaln

DRŽAVNO 
TEKMOVANJE 
ACM V ZNANJU 
RAČUNALNIŠTVA

6. mesto in srebrno priznanje Novak V. Motaln

20. mesto in srebrno priznanje Gorjup V. Motaln

53. mesto Štok
M. Sovič 
Potisk

MLADI GENIALCI 9. mesto
Pregl, 
Zadravec,
Zakelšek

B. Vergles 

SERŠPICIKL
1. mesto
na meddržavnem
študentskem tekmovanju

Zadravec,
Gril, 
Hlade,
Kramberger,
Pajmon,
Pamuk

B. Vergles,
D. Visočnik, 
M. Lindič 
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KROŽKI IN 
ŠOLSKA ŠPORTNA 

TEKMOVANJA

Med šolskim letom poteka-

jo športni krožki, ki jih vo-

dijo naši športni pedagogi. 

Redno izvajamo nogome-

tni, košarkarski in odboj-

karski krožek, občasno pa 

tudi krožek atletike, šaha in 

badmintona.

So odlična priprava šolskih 

športnih ekip za prijatelj-

ska in prvenstvena športna 

tekmovanja v nogometu, 

košarki, odbojki, atletiki, 

badmintonu, strelstvu, ve-

slanju, borilnih veščinah, 

smučanju itd.  

POUK ŠPORTNE VZGOJE 

Na SERŠ-u imamo odlične pogoje za izvajanje športne 
vzgoje, ki poteka  na različnih lokacijah in sicer v šolski 
telovadnici, v športni dvorani Lukna in v kopališču Pristan. 
V najemu pa imamo tudi zunanja igrišča v Ljudskem vrtu. 

Dijaki imajo, odvisno od programa in letnika, dve do tri ure 
športne vzgoje tedensko. Glede na to, da se veliko število 
naših dijakov ukvarja s športom, ne preseneča podatek, 
da je najpogostejši odgovor na vprašanje, kateri predmet 
jim je najljubši, prav športna vzgoja.

STATUS ŠPORTNIKA
Status športnika dijaku omogoča usklaje-
vanje šolskih in športnih dejavnosti, tako 
da je lahko uspešen na obeh področjih. 
Ta status ima na SERŠ-u 90 dijakov, ki se 
ukvarjajo s številnimi športi (nogomet, ko-
šarka, strelstvo, vaterpolo, judo, ples, ve-
slanje, odbojka, rokomet, tenis, atletika).
Perspektivnim mladim športnikom prila-
godimo program glede na njihove indivi-
dualne potrebe. Dijaki imajo na podlagi 
statusa različne prilagoditve: napovedano 
ocenjevanje, izostajanje od pouka v času 
treningov in tekem ter možnost opravičiti 
se od ocenjevanja dan po tekmi. V okviru 
osebnega izobraževalnega načrta si lahko 
dijak pridobi še dodatne individualne pri-
lagoditve in načrtuje pridobivanje ocen.

Šola in šport z roko v roki

NOGOMET, NAJLJUBŠI ŠPORT NAŠIH DIJAKOV

NAŠ DIJAK NA SNEGU

SMO ENA REDKIH SREDNJIH ŠOL, KI IMAMO V OKVIRU ŠVZ TUDI PLAVANJE
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ŠPORTNIKI NA SERŠ-U

IMAMO LASTNO, V CELOTI OBNOVLJENO TELOVADNICO

NOGOMETNA TEKMA

V NAJEMU IMAMO ŠPORTNO DVORANO LUKNA

BIVŠA DIJAKINJA SERŠ-A NUŠA RAJHER,SVETOVNA PRVAKINJA V KICK-BOKSU IN TAEKWON-DOJU 

Strelstvo
Strelstvo je zahteven šport, 
saj zahteva disciplino in 
veliko koncentracije. Na 
treninge in tekme moram 
prihajati spočit in umirjen. 
Med drugim sem z zračno 
puško dosegel 5. mesto na 
državnem nivoju in 1. mesto 
v podravski regiji. 

Pri mojem športu me podpi-
ra tudi šola. Letos mi je do-
delila status športnika. Pri-
dobljeni status mi je v veliko 
pomoč pri usklajevanju šol-

skega s športnim urnikom. Tekmujem tudi za ekipo SERŠ-
-a. Skupaj z Alešem Pernatom in Mitjem Helblom smo se 
uvrstili na državno tekmovanje, kjer smo dosegli 6. mesto. 

JAN TEMENT

Ameriški nogomet in sabljanje
Na šoli imamo tudi dijake, ki trenirajo v Sloveniji nekoliko 
manj znane in razširjene, a zelo atraktivne športe.

Dijak Jernej Rat trenira ameriški nogomet v športnem dru-
štvu Maribor Generals. Ekipa se uvršča na najvišja mesta 
v slovenski ligi.

Dijak Domen Bezjak trenira sabljanje v Akademskem sa-
bljaškem klubu Maribor.

TEKMOVALNA DVORANA
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Statusi
S podelitvijo statusov dijakom omogočimo usklajevanje šolskih in obšol-
skih dejavnosti. Dijak lahko na naši šoli pridobi status športnika, dijaka, 
ki se vzporedno izobražuje, tekmovalca, demonstratorja, kulturnika in 
raziskovalca. 

 status športnika

Status športnika dijaku omogoča usklajevanje šolskih in športnih dejav-
nosti, tako da je lahko uspešen na obeh področjih. Dijaki se ukvarjajo z 
različnimi športi npr. nogomet, košarka, strelstvo, vaterpolo, judo, hip-
-hop, veslanje, odbojka, rokomet, tenis, atletika.

 status kulturnika

Na naši šoli je veliko glasbenikov, ki se lahko v okviru kulturnih prireditev 
predstavijo publiki: sprejem novincev, novoletna prireditev, informativni 
dan, predaja ključa.  

 status demonstratorja

Dijaki, ki sodelujejo pri promociji šole (npr. urejajo spletno stran šole, 
oblikujejo plakate, predstavljajo našo šolo na tržnicah poklicev), si lahko 
pridobijo status demonstratorja. 

 status raziskovalca

Dijaki raziskovalci so na raziskovalnem področju zelo uspešni tudi zaradi 
prilagoditev, ki jim jih omogoča pridobljen status raziskovalca.

 status nadarjenega dijaka

Pred tremi leti smo pričeli sistematično delati z nadarjenimi dijaki. Vzpod-
bujamo jih, da bi tudi v srednji šoli sodelovali pri krožkih in se udeležili 
tekmovanj. Na njihovo željo jim prilagodimo pouk.

 status dijaka s posebnimi potrebami

Na šoli so tudi dijaki s statusom otroka s posebnimi potrebami. Status 
si dijak uredi na Zavodu za šolstvo, na šoli pa mu nudimo prilagoditve v 
skladu z izdano odločbo s strani Zavoda.

 DEMONSTRATOR

RAZISKOVALEC

GLASBENIKI

ŠPORTNIK

»K nam pridejo učenci iz mnogih osnovnih šol. Vodimo 

jih namreč skozi malo šolo izdelave HTML dokumentov. 

Včasih pišejo prijetne, včasih duhovite, včasih pa slab-

šalne opise in naslove na svoje spletne strani. A konec je 

vedno srečen, pravijo pravljice, in tudi pri nas je večino-

ma tako, saj tudi tisti, ki jim ne gre dobro ali ne sodeluje-

jo, dobijo pomoč od nas, demonstratorjev.«

Uroš Kramberger
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SERŠ TEAM – najboljši na svetu

Dijaka SERŠ-a Bojan Potočnik in Matej Drobnič sta pod vodstvom profe-
sorja Mirana Waldhütterja dosegla največji uspeh v zgodovini SERŠ-a, 
in sicer 1. mesto v svetovni konkurenci na področju robotike. 

Robotika je področje prihodnosti, saj povezuje tako elektroniko kot raču-
nalništvo. Ekipa robotike SERŠ TEAM se je v preteklih letih udeležila več 
svetovnih in mednarodnih tekmovanj iz gradnje avtonomnih robotov in 
njihovega programiranja. Tekmujemo v kategoriji, kjer je naloga robotov, 
da v labirintu, ki predstavlja prizorišče naravnih katastrof, poiščejo pone-
srečence.

Ekipa SERŠ TEAM je v pre-
teklih letih dosegla izje-
mne uspehe. Po osvojenih 
drugih in tretjih mestih na 
tekmovanjih v Istanbulu, 
Mehiki, Braziliji, Avstriji in 
na Portugalskem so dijaki 
na Nizozemskem dosegli 
največji uspeh v zgodovini 
SERŠ-a, in sicer 1. mesto v 
svetovni konkurenci.

Dijaka in mentorja so med 
drugim sprejeli in jim ob 
izjemnem dosežku čestitali 
predsednik države Borut Pa-
hor, minister za šolstvo dr. 
Jernej Pikalo in župan MO 
Maribor dr. Andrej Fištravec.

E-bike
V šolskem letu 2013/14 se je ekipa SERŠ-a prvič udeležila meddržavne-
ga študentskega tekmovanja v izdelavi električnih koles. Ekipa dijakov 
SERŠpicikl je tekmovala v kategoriji A, v kateri tekmujejo cestna kolesa, 
katerih moč je omejena na 250 W, hitrost na 25 km/h.

Naši dijaki, so v vseh treh disciplinah prepričljivo premagali konkurenco 
in osvojili 1. mesto.

SIMON PERKOVIČ  IN MATJAŽ KAJBA

SIMON PERKOVIČ  IN MATJAŽ KAJBA

PREDSEDNIK JE DIJAKOMA ZA DOSEŽENI USPEH 
ČESTITAL TER IZRAZIL PRIZNANJE IN POHVALO.

MATEJ DROBNIČ IN BOJAN POTOČNIK 

E-BIKE
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Dijaki srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja ter 
1. letnika poklicno tehniškega izobraževanja imajo interesne dejavnosti 
– ID, gimnazijci pa obvezne izbirne vsebine – OIV. Del vsebin je obveznih 
za vse dijake, del vsebin pa je prosta izbira.

Namen ID in OIV je, da si dijak poleg znanj v okviru šolskih predmetov 
pridobi dodatna znanja na različnih področjih.
Obvezni del ID in OIV sestavljajo: 
vzgoja za družino in nenasilje, zdravstvena vzgoja, knjižnično informacij-
ska znanja idr.

Program izbirnega dela ID in OIV, ki ga ponuja šola, sestavljajo ogledi raz-
ličnih mest (Dunaj, Ljubljana, Celje, Tolmin) pokrajin (Koroška, Prekmur-
je) in inštitucij (Nuklearna elektrarna in Svet energije v Krškem, Inštitut 
»Jožef Stefan«, termoelektrarna Šoštanj, hidroelektrarna Fala).

Dvodnevna ekskurzija na Koroško
Junija smo se prvi in drugi letnik gimnazijskega oddelka odpravili na za-
ključno ekskurzijo. Najprej smo se ustavili blizu kraja Libeliče ter se peš 
odpravili do Drave, kjer je bila manjša gostilna in prostor za različne špor-
tne aktivnosti. Razdelili smo se v dve skupini. Prva je odšla na ogled Libe-
lič, druga pa si je medtem privoščila malico in se preizkusila v veslanju. V 
Libeličah smo si ogledali cerkev in kostnico ter izvedeli nekaj o zgodovini 
kraja.

Naslednja postaja je bil Celovec, kjer smo si ogledali mesto in knežji ka-
men. Naš zadnji cilj je bil dom v Mežici, kjer smo prespali. Naslednji dan 
smo se po zajtrku razdelili v tri skupine. Spoznali smo nov šport, ˝frizbi 
golf«, ki je mešanica golfa in metanja frizbija. Preizkusili smo se tudi v po-
stavljanju šotora in plezanju po plezalni steni. V zadnjem delu ekskurzije 
smo si ogledali še rudnik.

Mislim, da ekskurzija ni bila namenjena le ogledovanju znamenitosti in 
širjenju našega znanja, pač pa  je to bila prva izkušnja povezana z zunaj-
šolskim spoznavanjem sošolcev med seboj. 

VID KOROTAJ, DIJAK TEHNIŠKE GIMNAZIJE

INTERESNE DEJAVNOSTI IN 
OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE

SVET ENERGIJE

INŠTITUT JOŽEF ŠTEFAN

REAKTORSKI CENTER

EKSKURZIJA NA KOROŠKO
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Tolmin – teden pouka nekoliko drugače
Dijaki drugega in tretjega letnika gimnazije smo junija pet dni preživeli v 
Tolminu, kjer so učitelji pouk izvedli nekoliko drugače.

<!--Tolmin – prelep kraj med slovenskim hribovjem s kristalno čisto reko Sočo.-->

<!--Bilo je super zabavno 
– že skoraj malo kičasto 
– neke vrste aktivne 

počitnice.-->

<!--Najbo
ljši kraj

 

za razgre
te glave 

in mlada 
telesa. 

Edina alt
ernativa 

je 

Disneylan
d.-->

<!--Bilo je mega – 
uživancija, lepo vreme, 

ledenomrzla Soča, 
super družba in bomba 

učitelji.-->

Bili smo na Dunaju
V okviru izbirnih vsebin smo se dijaki prvega letnika smeri tehnik raču-
nalništva odpravili v avstrijsko prestolnico Dunaj. Naša prva postaja je bil 
ogled Naravoslovnega muzeja na Trgu Marije Terezije. Navdušeni smo bili 
nad številnimi primerki živalskih vrst. V številnih razstavnih prostorih so 
nas pritegnili umetni dinozavri, praljudje in nasploh prikaz razvoja člove-
štva. V prvem nadstropju smo bili prevzeti nad verjetno največjo zbirko 
mineralov in dragih kamnov na svetu, pa tudi nad primerki meteoritov. 
Ogledali smo si še razstavo fotografij Senca Černobila, ki prikazuje po-
sledice eksplozije v jedrski elektrarni Černobil. Pot smo nadaljevali proti 
staremu mestnemu jedru mimo Cesarske palače oz. Hofburga do cerkve 
Svetega Štefana. Odpeljali smo se tudi do zabaviščnega parka Prater, kjer 
je bilo zelo zabavno. 

DIJAKI SMERI TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

IZJAVE DIJAKOV

<!--V
 take

 hrib
e smo

 

hodil
i, da

 še k
oze 

rabij
o »ko

pačke
«.-->

<!--Bilo je zabavno, 
poučno in zanimivo – 
skratka – bilo je res 

fino!-->

<!--Soča – ledena 
reka z vročim 
vzdušjem!-->

<!--Na OIV v Tolminu je 
bilo kot na obveznem 

dopustu.-->
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Organizacija dela v šoli
Organizacija pouka
KJE?
Teoretični in praktični pouk potekata v dveh zgradbah –
na Smetanovi ulici 6 in Gosposvetski cesti 9. 

Športno vzgojo izvajamo v šolski telovadnici in dislocirano v športnih 
objektih Ljudskega vrta, športni dvorani Lukna in v kopališču Pristan.

URNIK
Teoretični in praktični pouk izvajamo po urniku, ki je objavljen v oglasnih 
vitrinah in na spletni strani šole. 

OBVEŠČANJE
Okrožnice in druga obvestila so objavljena na spletni strani šole, na pro-
jekcijah v avlah obeh zgradb in na oglasnih deskah. Praktični pouk ima 
svojo oglasno desko v pritličju Smetanove 6 nasproti pisarne organizator-
ja praktičnega pouka.

ŠOLSKI KOLEDAR
je objavljen na spletni strani šole. Določa pomembne datume vseh do-
godkov v šoli (redovalne konference, izpitni roki, prosti dnevi...). 

Dežurstvo
Vsak dan dežura vsaj en učitelj in dva dijaka v vsaki zgradbi. Naloge de-
žurnih učiteljev in dijakov so določene s šolskimi pravili, ki so objavljena 
na spletni strani šole.

Strokovne službe
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Svetovalna služba se vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in 
socialnih vprašanj v šoli na različnih nivojih:

  dejavnosti pomoči,
  razvojne in preventivne dejavnosti,
  dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Svetovalna služba vodi posvetovalne razgovore z dijaki, starši in učitelji 
in z njimi sodeluje na področjih:

  učenja in poučevanja,
  šolske kulture, klime in reda,
  telesnega, osebnega in socialnega razvoja,
  socialno-ekonomskih stisk.

Svetovalna služba vodi postopek vpisa v srednjo šolo in na fakulteto ter 
postopke preusmeritev in prepisov. Organizira in sodeluje pri promociji 
šole, svetuje dijakom pri pridobivanju statusov in pedagoških pogodb. 
Dela z dijaki s posebnimi potrebami, z nadarjenimi dijaki, sodeluje v pro-
gramskih učiteljskih zborih, pripravlja različne obrazce (osebni izobra-
ževalni načrt za dijake, mapa učnih dosežkov dijaka…) ter sodeluje pri 
urejanju dijaških izkaznic in malic dijakov v šoli.

SKUPNE SLUŽBE: stojijo: MILENA ŽOGAN, 
BRANKA BERGLEZ, MARIJA JANŽEK, SUZANA 
LUKMAN, sedita: BRANKO ČRNČEC, ALJAŽ ČURIN

POMOČNIK RAVNATELJA: DARKO ROMIH

DEŽURNA DIJAKA

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA:
MAJA KRAJNC IN IRIS ARBEITER
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ŠOLSKA KNJIŽNICA    
se nahaja na Gosposvetski 9 nad zbornico. Knjižnica je odprta vsak dan 
od 7.00 do 14.00. Šolski knjižničarki sta Anastazija Brkljačič in Milena 
Milanovič.

TAJNIŠTVO IN REFERAT ZA DIJAKE
sta v zgradbi na Smetanovi 6, kjer je sedež šole. Uradne ure za dijake so 
med 10.00 in 12.00. Tu se dijaki prijavljajo na izpite, oddajajo prošnje, 
med počitnicami dobijo potrdilo o vpisu ...

RAČUNOVODSTVO
je na Smetanovi 6. Uradne ure so med 10.00 in 12.00.

GOVORILNE URE RAZREDNIKOV
so objavljene na vratih zbornic in na spletnih straneh šole. Razrednik je 
na voljo staršem oziroma dijakom eno uro na teden v dopoldanskem ali 
popoldanskem času.

Drugi torek v mesecu so ob 17.00 skupne govorilne ure za vse razrednike 
in učitelje.

Prehrana v šoli
Malico, ki jo najdete v urniku kot »tm«, zagotavljamo za vse dijake v dveh 
prostorih v kletni etaži Smetanove 6, v dvorani in sosednji učilnici. Dijaki 
lahko s sprotnim naročanjem z dijaško izkaznico izbirajo med toplo ali 
hladno in mesno ali vegetarijansko malico. Dijaki, ki jim glede na družin-
ski dohodek pripada subvencionirana malica, imajo malico brezplačno 
oz. doplačujejo dnevno 0,73 ali 1,45 EUR.

Malico lahko kupijo tudi v prizidku šole na Gosposvetski 9.

Praktično usposabljanje pri delodajalcu (PUD) 
Nosilca poklicnega in strokovnega izobraževanja sta podjetje in šola, ki 
skupaj izpeljeta izobraževalni program. Dijaki se tako izobražujejo v šoli, 
del praktičnega usposabljanja pa opravijo pri delodajalcih (PUD). Izobra-
ževanje v šoli in podjetju je enakovredno. 

V srednjem strokovnem izobraževanju mora dijak opraviti PUD v obsegu 
4 tednov, ki so porazdeljeni med štiri letnike šolanja. V srednjem poklic-
nem izobraževanju v treh letih šolanja porazdelimo 24 tednov PUD-a.

ŠOLSKA KNJIŽNICA

ŠOLSKA JEDILNICA

ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA:
MIRAN WALDHÜTTER

Število tednov PUD-a v posameznem letniku

Program 1. 2. 3. 4.

Elektrikar/računalnikar 3 3 18

Elektrotehnik/tehnik računalništva / 2 2 /

PTI elektrotehnik/tehnik računalništva 2 /
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Aktiv tujega jezika
Sedijo od leve: 
Nataly Coljnar, Nataša Kralj, Patricia Kocbek
Stojijo od leve: 
Suzana Rehberger, Branka Klarič, Ida Lotrič,
Daniela Hergan Grosek, Sanela Magerl Majhenič 

Aktiv elektrotehnike
Sedijo od leve:

Bojan Dežman, Danilo Germ, mag. Milan Auda,
mag. Ivanka Lesjak, Milan Šarman, Darko Visočnik 

Stojijo od leve:
Žarko Jesenovec, Milan Ivič, Rolado Rajšp, Peter Koler, 
Benjamin Vergles, Dušan Kaiser, Darko Romih, Marjan 

Lindič, Robert Gašparič, Bojan Rozin

Aktiv naravoslovja
Sedijo od leve: 
Darinka Ferlež, Tanja Jagarinec
Stojijo od leve:
Darko Zinrajh, Aleksander Reher, Anton Soršak

Aktiv slovenščine
Sedijo od leve:

mag. Klementina Podvršnik, Jadranka Golob,
Tatjana Antonič
Stojijo od leve:

Marjana Nerat, Jelka Pišec, Milena Milanovič,
Daniela Hergan Grosek, Nataša Kralj

Aktiv športne vzgoje
Sedijo od leve:

Aleš Bezjak, Polona Krivec Švab, Zvonko Kladnik
Stojita od leve:

Bojan Skok, Bojan Tramšek 

AKTIVI
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Aktiv družboslovja
Sedita od leve:
Ljudmila Pušnik Bruderman, Branka Rotman 
Stojijo od leve:
Marija Bitenc, Zdravko Papić, Zdenka Kelc

Aktiv matematike
Sedijo od leve:

Nataša Hauptman, Marija Vadnjal, Petra Tisnikar
Stojijo od leve:

Irena Pivko, Monika Stergar, Darko Zinrajh, Polonca Pavlič

Aktiv računalništva
Sedijo od leve:
Jernej Feguš, Manja Sovič Potisk, Vida Motaln,
Manja Šarman Šumandl, Borut Breščak, Andrej Primožič
Stojijo od leve:
Jože Štrucl, Slavko Nekrep, Marjan Uranjek, Rolando Rajšp, 
Branko Potisk, Rudolf Weinzerl, mag. Milan Auda

Aktiv umetnost in multimedija
Stojijo od leve:

Domen Rupnik, Robert Novak, Miran Waldhütter

AKTIVI



www.sers.si
22

ORGANIZATORKA IZREDNEGA IZOBRAŽEVANJA 
IRENA PIVKO, PROF.

Sodelovanje šole s partnerji
Šola za uresničitev svojega poslanstva med drugim sodeluje tudi z zuna-
njimi partnerji.

V preteklih letih nam je Družinsko podjetje Kosič d.o.o. podarilo demon-
stracijske omarice za izvedbo inteligentnih inštalacij (KNX-sistem), odklo-
pna zaščitna stikala (FID stikala) in inštalacijske odklopnike za potrebe 
praktičnega pouka. Direktor podjetja Gorazd Kosič je mnenja, da je pred-
vsem praktično izobraževanje tisto, ki lahko posreduje trgu dela ustre-
znega strokovnjaka. 

Sodelujemo tudi z Obrtno-podjetniško zbornico OE Maribor in Fakulteto 
za elektrotehniko, računalništvom in informatiko. Tesno sodelovanje šole 
z okolico pa poteka tudi v okviru praktičnega usposabljanja naših dijakov 
(PUD) pri več kot 200 delodajalcih.

OVEN Elektro Maribor, d.o.o. je za SERŠ Maribor naredil preliminarno štu-
dijo energetske učinkovitosti, ki vključuje opis objekta, popis obstoječe-
ga stanja, opisuje obstoječo porabo energentov, predloge za investicijsko 
rekonstrukcijo ter predloge in priporočila za modernizacijo.

Elektro Maribor je ob koncu šolskega leta najboljšim dijakom SERŠ-a 
podelil znak odličnosti in denarno nagrado. Nagrade so prejeli: Mihael 
Hajšek (1. mesto), Jernej Frangež (2. mesto) in Oton Vlasak (3. mesto). 
Nagrade sta podelila mag. Boris Sovič, predsednik uprave družbe Elektro 
Maribor, in Irena Srša Žnidarič, ravnateljica SERŠ-a. Oba sta se strinja-
la, da je sodelovanje med šolami in gospodarstvom ključnega pomena 
za oblikovanje kadrov, ki bodo s pravim znanjem in entuziazmom gradili 
našo prihodnost.

Izobraževanje odraslih
Programi

  ELEKTRIKAR – SPI
  RAČUNALNIKAR – SPI
  ELEKTROTEHNIK – PTI
  ELEKTROTEHNIK – SSI
  TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI
  TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – SSI
  POKLICNI TEČAJ
  TEHNIŠKA GIMNAZIJA
  MATURITETNI TEČAJ

Izobraževanje odraslih se lahko izvaja kot izobraževanje s predavanji (od-
visno od števila prijavljenih) in kot samoizobraževanje.

V sodelovanju z Zavodom za zaposlovanjem izobražujemo pomočnike 
elektrikarjev. Usposabljanje poteka dva meseca na šoli in tri tedne pri 
delodajalcih.

PODJETJE KOSIČ D.O.O.

BORIS SOVIČ IN NAGRAJENI DIJAKI

TISKOVNA KONFERENCA
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Zaključni izpit
V triletnih programih računalnikar in elektrikar je med pogoji za zaključek 
izobraževanja tudi zaključni izpit. Pogoji za pristop k zaključnemu izpitu 
so opravljene vse predpisane obveznosti izobraževalnega programa, ki 
so pogoj za pridobitev zaključnega letnega spričevala.

Zaključni izpit sestavljata:

  pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  zaključno delo.

Na zagovor zaključnega dela se kandidat pripravi z izbranim mentorjem 
pred predpisanim izpitnim rokom. Več informacij na šolski spletni strani 
www.sers.si.

Poklicna matura
V štiriletnih programih elektrotehnik in tehnik računalništva je med po-
goji za zaključek izobraževanja tudi poklicna matura. Prav tako opravljajo 
poklicno maturo dijaki, ki so uspešno končali 2. letnik poklicno-tehniške-
ga izobraževanja in vsi, ki so uspešno končali poklicni tečaj. Pogoji za 
zaključek izobraževanja: poleg pozitivnih ocen iz splošnoizobraževalnih 
predmetov, obveznih modulov in izbirnih modulov ter iz odprtega dela 
kurikula mora dijak opraviti vse obveznosti interesnih dejavnosti in obve-
znosti praktičnega usposabljanja z delom ter poklicno maturo. 

Poklicno maturo sestavljata:

Obvezni del:
  pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  pisni in ustni izpit iz elektrotehnike (elektrotehnik) oziroma raču-

nalništva (tehnik računalništva), ki predstavlja vsebine obveznih 
modulov.

Izbirni del:
  pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike po izboru kandidata,
  izdelek oziroma storitev z zagovorom, ki predstavlja vsebine obve-

znih izbirnih modulov.

V šolskem letu 2013/14 sta dijaka Luka Breznik (tehnik računalništva) in 
Mihael Hajšek (elektrotehnik) postala zlata maturanta na poklicni maturi.

Splošna matura
Splošna matura je izpit za zaključek gimnazijskega izobraževanja in na-
daljevanje študija na univerzi. Vsebino maturitetnega izpita in predme-
tnih izpitnih katalogov, postopek opravljanja in način ocenjevanja znanja 
pri maturi ureja Zakon o maturi, pravila in postopke njenega izvajanja pa 
podzakonski akti. 

Opravljanje mature

V gimnaziji so obvezni maturitetni predmeti: slovenščina, matematika 
in tuji jezik. V tehniški gimnaziji lahko dijak za izbirna maturitetna pred-
meta izbira med: angleščino, nemščino, fiziko, geografijo, zgodovino, 
sociologijo, informatiko, elektrotehniko in računalništvom. Maturo lahko 
opravlja, kdor je končal gimnazijo ali maturitetni tečaj v skladu z veljav-
nimi predpisi. Pristopijo lahko tudi kandidati, ki ne izpolnjujejo pogojev za 
pristop k splošni maturi in so ali bodo v letu, ko opravljajo splošno maturo, 
dopolnili 21 let.

TAJNICA ZAKLJUČNEGA IZPITA:
SUZANA REHBERGER, PROF.

TAJNICA ŠOLSKE MATURITETNE KOMISIJE ZA 
POKLICNO MATURO: NATALY COLJNAR, PROF.

TAJNICA ŠOLSKE MATURITETETNE KOMISIJE ZA 
SPLOŠNO MATURO: NATAŠA HAUPTMAN, PROF.

ZLATI MATURANT

ZLATI MATURANT
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SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

3 leta ELEKTRIKAR

Kje se lahko zaposlim?
  Na področju izdelovanja, sestavlja-

nja in opravljanja meritev na osnov-
nih električnih napravah;

  na področju priklapljanja porabni-
kov, izvajanja zaščite, meritev in 
osnovnih vzdrževalnih del na elek-
tričnih napravah, komunikacijskih 
inštalacijah (telefonija, internet ipd.) 
in opremi;

  na področju izdelovanja inštalacij, 
priključevanja in vzdrževanja ele-
mentov nizkonapetostnih električnih 
inštalacij (gospodinjski aparati, za-
bavna elektronika ipd.) in električnih 
strojev (transformatorji, elektromo-
torji ipd.);

  na področju izdelovanja, sestavlja-
nja in vzdrževanja sestavnih delov 
elektronskih naprav ter vgrajevanja 
senzorjev in merilnih pretvornikov;

  pri montaži in servisiranju sistemov 
hlajenja, gretja in prezračevanja.

PredmetnikZnačilnosti programa

Pogoj za vpis: zaključena osnovna šola

Trajanje: 3 leta
Zaključek: zaključni izpit

Izobrazba: poklicna izobrazba

Možnosti za 
nadaljevanje:

Šolanje v poklicno-tehni-
škem programu elektroteh-
nik ali tehnik računalništva, 
ki traja 2 leti in se zaključi s 
poklicno maturo. 

Dijak si tako po 5 letih prido-
bi srednjo strokovno izobraz-
bo. Šolanje lahko nadaljuje 
na višji ali visoki šoli.

Inovativne ideje dijakov 
prvih letnikov
V preteklem šolskem letu sta pod vod-
stvom mentorice Ivanke Lesjak dijaka pro-
grama elektrikar, Rok Žvajkar in Klemen 
Macuh, izdelala “vetrno elektrarno”. V le-
tošnjem šolskem letu pa so dijaki Andrej 
Šrumpf, Sebastjan Očko in Luka Svenšek 
izdelali solarno lučko, ki se lahko upora-
blja tudi kot polnilec za mobitel. 

Programske enote Tedensko št. ur
1.L 2.L 3.L

Splošnoizobraževalni predmeti
SLO Slovenščina 3 2 3
MAT Matematika 3 2 3
TUJ Tuji jezik 2 2 2
UME Umetnost     2
NAR Naravoslovje 2 2  
DRU Družboslovje 2 2  
ŠVZ Športna vzgoja 2 2 2
Skupaj 14 12 12
Strokovni moduli
ITK Informatika s tehniškim komuniciranjem t/p 2/2    
IET Izdelava električnih tokokrogov t/p 2/2    
ELN Električne naprave t/p   2/3  
UKN Uporaba krmilnih naprav t/p     3/4
IEK Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij t/p   2/2  
ELS Elektronski sklopi * t/p   2/2  
ZOP Zajemanje in obdelava procesnih veličin * t/p   1/4  
DES Delovanje elektroenergetskih inštalacij ** t/p 2/3
PEM Priklopi električnih motorjev ** t/p 1/3
MII Montaža inteligentnih inštalacij t/p     2/5
Skupaj 8 18 14
 Odprti del kurikuluma
MEL Materiali v elektrotehniki t/p 3/2    
IPE Izbrana poglavja iz elektrotehnike t/p 2/2 1/1 1/1
MUL Multimedija t/p     2/1
SSP Socialne spretnosti t/p 1    
UPS Uporabno pisanje v stroki t/p   1 1
UMA Uporabna matematika t/p   1 1

Letno št. ur
Praktično izobraževanje pri delodajalcu 114 114 684
Interesne dejavnosti 64 64 32

* elektronik
** energetik
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SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

3 letaRAČUNALNIKAR

Predmetnik Značilnosti programa

Kje se lahko zaposlim?
  Na področju nameščanja in vzdrže-

vanja strojne in programske opreme;
  v proizvodnji, montaži, servisu, vzdr-

ževanju in prodaji računalniških delov;
  na področju upravljanja AV naprav (vi-

deopredvajalniki, snemalniki, domači 
kino ipd.) in upravljanja s programirlji-
vimi napravami (inteligentne inštalaci-
je: upravljanje strojev, stavb, semafor-
jev ipd. preko računalnika); 

   na področju vzpostavitve in vzdrže-
vanja omrežnih servisov (internet, te-
lefonija) ter svetovanja uporabnikom 
pri uporabi programske opreme.

Pogoj za vpis: zaključena osnovna šola
Trajanje: 3 leta
Zaključek: zaključni izpit

Izobrazba: poklicna izobrazba

Možnosti za 
nadaljevanje:

Šolanje v poklicno-tehni-
škem programu tehnik raču-
nalništva ali elektrotehnik, 
ki traja 2 leti in se zaključi s 
poklicno maturo. 

Dijak si tako po 5 letih prido-
bi srednjo strokovno izobraz-
bo. Šolanje lahko nadaljuje 
na višji ali visoki šoli.

Programske enote Tedensko št. ur
1.L 2.L 3.L

Splošnoizobraževalni predmeti
SLO Slovenščina 3 2 3
MAT Matematika 3 2 3
TUJ Tuji jezik 2 2 2
UME Umetnost     2
NAR Naravoslovje 2 2  
DRU Družboslovje 2 2  
ŠVZ Športna vzgoja 2 2 2
Strokovni moduli
ITK Informatika s tehniškim komuniciranjem t/p 2/2    
UUP Upravljanje z uporabniško programsko opremo t/p 1/2    
VIO Vzdrževanje informacijske opreme t/p 2/4    
IEK Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij t/p   2/2  
PRN Programiranje naprav t/p   2/3  
VPP Vzdrževanje in postavitev podatkovnih baz t/p   2/3  
NVP Napredno vzdrževanje programske opreme * t/p     3/8
NVS Napredno vzdrževanje strojne opreme ** t/p     3/8
 Odprti del kurikuluma
AVS Angleščina v stroki t/p 1 1 1
ODE Osnove delovanja elementov računal. komponent t/p 2/2 2/2  
MUL Multimedija t/p     2/1
SSP Socialne spretnosti t/p 1    
UPS Uporabno pisanje v stroki t/p   1 1
UMA Uporabna matematika t/p   1 1
ASJ Avtomatiziranje v skriptnem jeziku t/p     2/2

 Letno št. ur
Praktično izobraževanje pri delodajalcu 114 114 684
Interesne dejavnosti 64 64 32

* vzdrževalec računalniške programske opreme
** vzdrževalec računalniške strojne opreme
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SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

4 leta ELEKTROTEHNIK

Kje se lahko zaposlim?
  Na področju proizvodnje, prenosa 

in prodaje električne energije (npr. 
elektrarne, elektrodistribucija); 

  v proizvodnji pri sestavljanju, servisi-
ranju in vzdrževanju avtomatiziranih 
linij na različnih gospodarskih podro-
čjih ter pri kontroli izdelkov; 

   v proizvodnji, montaži, servisu, vzdr-
ževanju in prodaji električnih in elek-
tronskih naprav ter strojev; 

   pri oblikovanju različnih elektronskih 
gradiv in oblikovanju spletnih strani 
ter prodaji multimedijskih izdelkov 
(fotografija, video, animacije);

   pri montaži ter servisiranju sistemov 
hlajenja, gretja in prezračevanja;

  pri montaži, vzdrževanju in programira-
nju na področju inteligentnih inštalacij.

Pogoj za vpis: zaključena osnovna šola
Trajanje: 4 leta
Zaključek: poklicna matura

Izobrazba: strokovna izobrazba

Možnosti za 
nadaljevanje:

Dijak lahko nadaljuje 
izobraževanje na vseh 
višjih in visokih šolah, 
z izbiro 5. predmeta na 
splošni maturi pa tudi 
na nekaterih fakultetah.

Značilnosti programa Predmetnik

Programske enote Tedensko št. ur
1.L 2.L 3.L 4.L

Splošnoizobraževalni predmeti
SLO Slovenščina 4 4 3 3
MAT Matematika 3 3 3 2
TUJ Tuji jezik 3 3 3 3
UME Umetnost 2      
ZGO Zgodovina   3  
GEO Geografija 2      
SOC Sociologija       2
PSI Psihologija        
FIZ Fizika   2 2  
KEM Kemija 2      
ŠVZ Športna vzgoja 2 4 2 2
Strokovni moduli
ITK Informatika s tehniškim komuniciranjem t/p 2/2    
UIK Uporaba IKT pri poslovanju t/p   3/1  
UPN Upravljanje s programirljivimi napravami t/p     3/2
IOV Izdelava osnovnih vezij t/p 4/2    
NPE Načrtovanje in priklopi električnih naprav t/p   4/2  
IEK Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij t/p     2/2
NAP Načrtovanje avtomatiziranih postrojev t/p      
UMN Uporaba mikroprocesorskih  naprav * t/p      
PZI Prenos in zapis informacij * t/p      
VRO Vzdrževanje računalniške opreme * t/p     3/2
ZOP Zajemanje in obdelava procesnih veličin * t/p      
NEI Načrtovanje električnih inštalacij ** t/p 3/2
POT Pogonska tehnika ** t/p
UPR Uporaba regulacij ** t/p
DES Delovanje elektroenergetskih sistemov ** t/p
 Odprti del kurikuluma
FVS Fizika v stroki t   1  
ELE Elektrotehnika t/p 3/2 3  
IEL Industrijska elektrotehnika t   2  
SEL Sistemska elektrotehnika t   1 2
UMA Uporabna matematika t      
SSP Socialne spretnosti t   1  

 Letno št. ur
Praktično izobraževanje pri delodajalcu 76 76
Interesne dejavnosti 128 64 64 96

* elektronik
** energetik
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SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

4 letaTEHNIK RAČUNALNIŠTVA

Pogoj za vpis: zaključena osnovna šola
Trajanje: 4 leta
Zaključek: poklicna matura

Izobrazba: strokovna izobrazba

Možnosti za 
nadaljevanje:

Dijak lahko nadaljuje 
izobraževanje na vseh 
višjih in visokih šolah, 
z izbiro 5. predmeta na 
splošni maturi pa tudi 
na nekaterih fakultetah.

Značilnosti programa

Kje se lahko zaposlim?
  Pri izdelavi spletnih strani;
   na področju načrtovanja in izdelave 

računalniških programov;
   na področju vzpostavitve in vzdrže-

vanja lokalnih računalniških omrežij 
(internetne povezave znotraj podje-
tij, ustanov, šol ipd.) in povezav preko 
javnih omrežij (internetna omrežja); 

   na področju vzpostavitve in vzdrže-
vanja informacijskih sistemov (pove-
zovanje ljudi z uporabo programske 
in strojne opreme). 

Predmetnik

Programske enote Tedensko št. ur
1.L 2.L 3.L 4.L

Splošnoizobraževalni predmeti
SLO Slovenščina 4 4 3 3
MAT Matematika 3 3 3 2
TUJ Tuji jezik 3 3 3 3
UME Umetnost 2      
ZGO Zgodovina     3  
GEO Geografija 2      
SOC Sociologija       2
PSI Psihologija        
FIZ Fizika   2 2  
KEM Kemija 2      
ŠVZ Športna vzgoja 2 4 2 2
Strokovni moduli
ITK Informatika s tehniškim komuniciranjem t/p 2/2    
TRA Uporaba IKT pri poslovanju t/p   3/1  
UPN Upravljanje s programirljivimi napravami t/p   3/2  
VIS Vzdrževanje informacijske strojne opreme t/p 2/2    
VIP Vzdrževanje informacijske programske opreme t/p     3/1
IEK Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij t/p     2/2
VVO Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov t/p      
NRS Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij t/p 3/2

NPP Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz t/p     2/2
NRP Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij * t/p      
NUP Napredna uporaba podatkovnih baz * t/p      
RAO Računalniško oblikovanje * t/p      
OMT Oprema za multimedijsko tehniko ** t/p
UIS Upravljanje IK sistemov ** t/p
UIP Upravljanje z informacijsko programsko opremo ** t/p
 Odprti del kurikuluma
NAP Angleščina v stroki t 1 1  
AVS Osnove delovanja elementov računal. komponent t/p 4/2 2/2  
FVS Fizika v stroki t   1  
IPR Izbrana poglavja iz računalništva t      
UMA Uporabna matematika t      
SSP Socialne spretnosti t   1  

Programiranje t     1
Letno št. ur

Praktično izobraževanje pri delodajalcu 76 76  
Interesne dejavnosti 128 64 64 96

* koder algoritmov in izdelovalec spletne strani
** skrbnik komunikacijskih in informacijskih sistemov 
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POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

2 leti TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (PTI)

Značilnosti programa

Pogoj za vpis:
zaključeno srednje po-
klicno izobraževanje 
ustrezne smeri

Trajanje: 2 leti
Zaključek: poklicna matura

Izobrazba: strokovna izobrazba

Možnosti za 
nadaljevanje:

Dijak lahko nadaljuje 
izobraževanje na vseh 
višjih in visokih šolah, 
z izbiro 5. predmeta na 
splošni maturi pa tudi 
na nekaterih fakultetah.

Programske enote Tedensko št. ur
1.L 2.L

Splošnoizobraževalni predmeti
SLO Slovenščina 4 4
MAT Matematika 3 3
TUJ Tuji jezik 4 4
UME Umetnost 1  
ZGO Zgodovina   1
GEO Geografija   1
SOC Sociologija 1  
FIZ Fizika 2 0,4
KEM Kemija   1
INF Informatika 2  
ŠVZ Športna vzgoja 2,5 2
Strokovni moduli   
RSA Razvoj spletnih aplikacij t/p 3/1,5  
VOS Vzpostavitev omrežnih servisov t/p 2/1  
NRP Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij * t/p   3/2
NUP Napredna uporaba podatkovnih baz * t/p   3/1,5
RAO Računalniško oblikovanje * t/p   3/2
OMT Oprema za multimedijsko tehniko ** t/p 3/2
UIS Upravljanje IK sistemov ** t/p 3/1,5
UIP Upravljanje z informacijsko programsko opremo  ** t/p 3/2
Odprti del kurikuluma
FVS Fizika v stroki t   0,6
IPR Izbrana poglavja iz računalništva t/p 1,5/1 1/1
UMA Uporabna matematika t 1 1

Letno št. ur
Praktično izobraževanje pri delodajalcu 76
Interesne dejavnosti 64 32

* koder algoritmov in izdelovalec spletne strani
** skrbnik komunikacijskih in informacijskih sistemov 

Predmetnik
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GIMNAZIJA

4 letaTEHNIŠKA GIMNAZIJA

Pogoj za vpis: zaključena osnovna šola

Trajanje: 4 leta
Zaključek: splošna matura

Izobrazba: gimnazijski maturant
Možnosti za 
nadaljevanje: univerzitetni študij

Značilnosti programaDijak se po 1. letniku odloči za:
  elektrotehniško 

(obvezni trije elektrotehniški predmeti) ali
  računalniško smer 

(obvezni trije računalniški predmeti).

Obe smeri se izvajata, če imamo v 2. letniku tehniške gimnazije vsaj 25 dija-
kov, med katerimi jih vsaj 8 izbere eno smer.

Izbirni predmeti

Med njimi dijak izbere dva, ki ju opravlja na maturi ob obveznih predmetih. 
Ure za izbirne predmete razporedi šola obveznim in izbirnim maturite-
tnim predmetom.

  angleščina,
  nemščina,
  zgodovina,

  fizika,
  elektrotehnika,
  računalništvo. 

Predmetnik
Predmet

1. l.
ur/t

2. l.
ur/t

3. l. 
ur/t

4. l. 
ur/t

Skupaj
ur

I. Obvezni štiriletni predmeti

Slovenščina (o) 4 4 5 5 560

Matematika (o) 4 4 5 5 560

Prvi tuji jezik (i) 3 3 3 4 420

Drugi tuji jezik (i) 3 3 3 3 420

Športna vzgoja 3 3 3 3 420

II. Obvezni predmeti

Zgodovina (i) 2 2 2 210

Geografija 2 2 140

Biologija 2 2 140

Kemija 2 2 140

Fizika (i) 2 2 2 2 280

Sociologija 2 70

Psihologija 2 70

Glasba oz. Likovna umetnost 2 70

Informatika (i) 3 105

III. Izbirni strokovni predmeti

Elektrotehnika ali 
Računalništvo (i)

2 3 3 280

Laboratorijske vaje 2 2 2 210

Elektronika ali 
Računalniški sistemi in omrežja

3 3 210

Ure za izbirne predmete 0 - 2 0 - 6 280

IV. Obvezne izbirne vsebine  - letno 90 90 90 30 300

Pomen dodatnih znakov

(o) obvezni maturitetni predmet
(i) izbirni maturitetni predmet
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3D animacija, Tadej Horvat

Naslovnica za CD, David Potisk

Oblikovna zasnova spletne strani, Simon Rojko

Pri multimediji dijaki spoznavajo strojno 
in programsko opremo: 

  fotografska oprema v fotografskem 
studiu in računalniška obdelava 
fotografij;

  snemanje videoposnetkov s profe-
sionalno video opremo in obdelava 
video posnetkov z računalniškimi 
programi; 

  snemanje in obdelava zvočnih po-
snetkov, spoznavanje ozvočevalne 
tehnike in svetil. 

Za delo v celotni multime-
diji se uporablja program-
ski paket Adobe.

Na uspehe dijakov pri mul-
timediji kažeta uvrstitvi 2D 
animacije Kristjana Grila na 
Mednarodni festival štu-
dentske animacije v Brazi-
liji in 3D animacije Tadeja 
Horvata na Mednarodni 
festival kratkega filma v 
Peruju.

Ogled RTV centra Maribor
Dijaki 4. letnika programa tehnik računalništva so si 
ogledali RTV center Maribor. Spoznali so kje in na kakšen 
način poteka zajem, oblikovanje in predvajanje zvoka in 
slike. Ob strokovnem vodstvu osebja so si ogledali tele-
vizijski in radijski studio, TV-režijo, TV-montažo, glasbeni 
studio 22, napovedovalnico programa RSI in t.i. gluhi 
studio.

Projekt Erasmus +
Sodelujemo v projektu mobilnosti, Erasmus +, v okviru katerega 
dijaki opravljajo praktično usposabljanje v tujini. V šolskem letu 
2014/15 je 10 dijakov opravljajo 3 tedne praktičnega usposabljanja v 
Nemčiji, nadaljnjih 10 dijakov pa se bo izobraževalo 3 tedne v Italiji.

Podjetništvo
Dijaki se v okviru odprtega kurikula spoznajo z znanjem, da je 
možno tudi svoj hobi unovčiti oziroma kako z njim služiti denar. To 
znanje ponuja predmet PIN – Podjetništvo in načrtovanje.

Dijaka smeri tehnik računalništva, Blaž Lepenik in Nik Marcel Hor-
vat, sta se udeležila podjetniškega vikenda Geek Hous Days, kjer sta 
osvojila drugo mesto. Za nagrado sta prejela možnost trimesečne 
uporabe pisarn s pripadajočo opremo ter svetovanje pri realizaciji 
svojih poslovnih idej z morebitno finančno podporo.

Multimedija
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ROBOSLED

ŠOLA ELEKTRONIKE

Dejavnosti za osnovnošolce
Ker želimo našo šolo približati in predstaviti tudi osnovnošolcem, izvaja-
mo različne dejavnosti.

Robosled
Vsako leto organiziramo predtekmovanje državnega tekmovanja Robo-
sled. Učenci sestavijo robota, ki poskuša v najkrajšem času prepeljati od 
starta do cilja po narisani črti. Učenci lahko svoje znanje na strokovnem 
področju pokažejo tudi z reševanjem računalniškega preizkusa, svojo 
kreativnost pa z oblikovanjem robotov. 

Na tekmovanje se lahko pripravijo tudi na delavnicah, v katerih jim naši 
učitelji pokažejo, kako se sestavi robot. Udeležba je vsako leto večja, kar 
kaže na uspešnost tekmovanja in zanimanje osnovnošolcev za robotiko.

Počitniške šole
V času počitnic organiziramo delavnice elektronike, računalništva in multimedije.

V letu 2014 smo za osnovnošolce izvedli štiri delavnice. Junija so v de-
lavnici fotografije na podlagi pridobljenega teoretičnega znanja sami po-
sneli serijo fotografij in jih uredili v programu Adobe Photoshop. V delav-
nici robotike so programirali mikrokrmilnike, robote Formula FlowCode in 
Lego Mindstorms ter spoznali delovanje in programiranje humanoidnega 
robota Nao. Avgusta so se v delavnici animacije naučili risanja vektorskih 
likov in jih v programu Adobe Flash tudi animirali. V jesenskih počitnicah 
je potekala delavnica elektronike, na kateri so spoznavali osnove razvoj-
ne plošče Galileo, ki je združljiva s platformo Arduino.  Na eksperimental-
no ploščico so sestavljali vezja, programirali v programskem jeziku C/C++ 
in izvajali različne vaje: utripanje LED diod, uporaba LCD prikazovalnika, 
vklop razsvetljave v odvisnosti od svetlobe, merjenje ter prikaz tempera-
ture itd. Pri delu so učencem pomagali dijaki SERŠ-a.

Ob koncu šolskega leta organiziramo brezplačno delavnico za učence, ki so na 
tekmovanjih Robosled in Mladi za napredek Maribora dosegli najboljše uvrstitve. 

Naravoslovni dnevi
Osnovnošolce sprejemamo na šoli vsako sredo med 9.00 in 12.00. 
V prvem delu jim predstavimo dejavnosti šole (programe, strokovna po-
dročja, eksperimente, raziskovalno dejavnost ipd.), ogledajo si predsta-
vitveni film in poskusijo malico, ki jo organiziramo za naše dijake. 

Drugi del dneva predstavlja delavnica, kjer učenci ob pomoči naših dijakov sami 
izdelajo spletno stran ali plakat s pomočjo računalniškega programa Photoshop.

Informativni dan
Vsako leto v mesecu februarju poteka informativni dan. Na prireditvi v 
šolski telovadnici učencem in njihovim staršem dijaki in profesorji pred-
stavijo delo in utrip šole.

Po končani prireditvi si lahko obiskovalci ogledajo prostore šole na Sme-
tanovi, kjer pripravimo predstavitev vseh šolskih predmetov ter krožkov 
in ostalih obšolskih dejavnosti. 

Po stopinjah Nikole Tesla po Mariboru
V septembru smo sodelovali pri projektu »Po stopinjah Nikole Tesla v Ma-
riboru«. Na Trgu Leona Štuklja smo na stojnici predstavili robotiko in so-
delovali v zabavnem programu z glasbeno točko. SERŠ je predstavljal eno 
izmed dediščinskih točk, ki jo je obiskalo večje število osnovnošolcev in 
srednješolcev. Ogledali so si nekaj eksperimentov, ki so jih v okviru razi-
skovalnih nalog pripravili naši dijaki (plazma zvočnik, krmiljenje bowling 
steze, pripomoček za varnejšo vožnjo po avtocesti, avtomatizacija parkir-
nega prostora, krmiljenje železniškega prehoda …) in eBike.

INFORMATIVNI DAN

IZDELEK UDELEŽENCA DELAVNICE MULTIMEDIJE

PO STOPINJAH NIKOLE TESLA
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