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Irena Srša Žnidarič, spec.
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POMOČNIK RAVNATELJA 
Darko Romih, univ. dipl. inž.
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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 
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Milena Roškarič
02 234 19 16

KONTAKTI
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Elektronska pošta
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Spletno mesto
www.sers.si
www.facebook.com/SERS.Maribor
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Dragi učenci, ki izbirate svoj bodoči poklic, in starši, ki pri izbiri svetujete!

Vas zanima elektrotehnika, eno izmed najbolj deficitarnih področij, ali računalništvo, razvijajoče se in zanimivo 
področje prihodnosti, ki je vpeto v vse pore našega življenja? Če je temu tako, je za vas SERŠ prava izbira, saj 
omogoča izobraževanje v številnih programih.

Tehniška gimnazija z izbirnimi predmeti iz računalništva ali elektrotehnike vam bo dala odlično podlago za splo-
šno in strokovno znanje ter za nadaljnji študij na tehniško-naravoslovnem ali družboslovnem področju. 

Tehnik računalništva je naš najpopularnejši program, ki vas bo usposobil za programiranje, vzpostavitev in vzdr-
ževanje računalniških omrežij in informacijskih sistemov ter za izdelavo spletnih strani. Omogoča študij v visoko-
šolskih študijskih programih, z opravljenim petim predmetom pa tudi v univerzitetnih programih.

Elektrotehnik sodeluje pri sestavljanju, montaži, servisiranju in vzdrževanju električnih in elektronskih naprav, 
avtomatiziranih linij, oblikovanju multimedijskih izdelkov, montaži in vzdrževanju inteligentnih inštalacij, strojev, 
naprav za hlajenje, gretje in prezračevanje.

Elektrikar je naš triletni program, ki omogoča takojšnjo vključitev v delo ali nadaljevanje usposabljanja v poklic-
no-tehniškem izobraževanju. Pridobili si boste znanja s področja izdelovanja, sestavljanja in inštaliranja priklo-
pov, opravljanja meritev in vzdrževanja električnih naprav v gospodinjstvih, proizvodnji, naprav za hlajenje, gretje 
in prezračevanje.

Računalnikar je naš drugi triletni program, ki vas bo usposobil za vzdrževalca strojne in programske opreme, 
interneta in telefonije, inteligentnih inštalacij in AV naprav.

Šola sodeluje s številnimi podjetji v Podravju in tujini. V okviru mednarodnega programa Erasmus+ boste lahko 
praktično usposabljanje pri delodajalcu opravili tudi v tujini in si s tem pridobili neprecenljive izkušnje.

SERŠ vsem svojim dijakom nudi brezplačno programsko opremo, odlične mentorje in opremo za raziskovalno in 
inovacijsko dejavnost. V robotiki so naši dijaki med najboljšimi na svetu. 

SERŠ omogoča sodelovanje v številnih krožkih kot na primer: športni, glasbeni, avdio, e-Bike, literarni, krožek 
programiranja. Dijakom omogočamo strokovne ekskurzije in priprave na različna tekmovanja. Status športnika, 
kulturnika, nadarjenega dijaka in raziskovalca pa dijaku omogoča, da lažje uskladi šolske in druge obveznosti.

Odprti kurikul smo obogatili s praktičnimi znanji iz multimedije in podjetništva.

Ko se odločate za svoj bodoči poklic, ne pozabite na možnosti zaposlitve, razvoja, nadaljnjega študija in napredovanja. 

Veseli bomo, če se nam boste pridružili, da skupaj uresničimo sanje, saj naši rezultati kažejo, da slogan »Uspeh 
ni naključen« res ni naključje.

RAVNATELJICA: IRENA SRŠA ŽNIDARIČ, SPEC.

Srednja elektro-računalniški šola 
Maribor je prva izbira ambicioznih in 
radovednih osnovnošolcev



www.sers.si6

Vse poti je treba na novo začeti

Osnovnošolska leta so hi-
tro minila in kar naenkrat je 
nastopil čas, da izberem, 
kje bom nadaljevala svoje 
šolanje. Ker so me zanima-
li računalniki in tehnologi-
ja, a obenem nisem bila si-
gurna, kaj si želim postati, 
sem se odločila, da šolanje 
nadaljujem na SERŠ-u v 
programu tehniška gimna-
zija. Ta mi ponuja možnost, 
da nadgradim svoje znanje 
o stvareh, ki me zanimajo, 
hkrati pa mi pušča odprte 
možnosti glede študija.

Prvi šolski dan sem priča-
kala z mešanimi občutki. 
Imela sem številne pomi-
sleke kot Sem izbrala prav? 
Bo šola prezahtevna?, 

obenem pa sem bila ra-
dovedna in se spraševala 
kakšni bodo šola, sošol-
ci, profesorji? Na začetku 
poletnih počitnic sem si 
veliko časa belila glavo 
s takšnimi in drugačnimi 
vprašanji, nato pa sem se 
odločila, da bom skrbi dala 
na stran in raje uživala v 
prostih dnevih. Pa naj bo, 
kar pač bo!

A vsega lepega je enkrat ko-
nec in tako je bilo tudi s po-
čitnicami. Kot bi mignil, je 
prišel september in z njim 
začetek novega šolskega 
leta. To se je zame pravza-
prav pričelo že 31. avgusta, 
ko sem »spakirala« svoje 
kovčke in se preselila v di-

jaški dom. Zapustiti druži-
no in domače okolje je bilo 
težko, vendar sem vedela, 
da sem se odločila pravil-
no. S tem sem pridobila 
več časa za učenje, pa tudi 
stvari, ki me veselijo. 

Ko sem se dan pozneje s 
sošolko iz osnovne šole, 
Julio, odpravila proti SERŠ-
-u, so vsi pomisleki izginili 
in ostala je le še radove-
dnost. Prvi dan je bil kra-
tek, tako da sem svoje 
nove sošolce zares spo-
znala šele dan kasneje. 
Pravijo, da je prvi vtis naj-
pomembnejši, in moj je bil 
odličen. Vsi sošolci so bili 
zelo prijazni in prijetni. Ta-
krat sem spoznala, da sem 

sprejela pravo odločitev in 
da se bom na tej šoli dobro 
počutila. 

Nastopil je drugi teden 
šole in s tem začetek tiste-
ga »pravega« pouka. Takoj 
mi je bilo jasno, da so razli-
ke med osnovno in srednjo 
šolo velike in da bo potreb-
no v učenje vložiti veliko 
več truda. Kljub zahtevni 
snovi in strožjim profesor-
jem prehod v srednjo šolo 
ni bil tako težak, kot sem 
pričakovala. Tako sošolci 
kot tudi šola kot celota so 
mi zelo všeč in verjamem, 
da bodo leta, ki jih bom tu-
kaj preživela, prijetna. 

TJAŠA MLINARIČ

Zakaj na SERŠ?

Vsakega človeka zazna-

mujejo odločitve, dobre 

ali slabe, majhne ali ve-

like. Med te odločitve 

spada tudi izbira srednje 

šole. Sama sem se odlo-

čila oz. sprejela odloči-

tev, da se bom vpisala v 

SERŠ, program tehniška 

gimnazija. 

Pred začetkom šolskega 

leta nisem imela poseb-

nih pričakovanj, saj ni-

sem točno vedela, kaj naj 

pričakujem. Pričakovala 

sem poštene učitelje, ra-

zred, s katerim bi se zelo 

dobro razumela, dobro 

organizirano šolo. Tako 

bi se mi vsa pričakovanja 

izpolnila.
Prvi šolski dan je bil zame 

tek, novi način dela, novi profesorji, novi prijatelji, skratka vse novo. Starej-ši znanci so mi govorili, kako težko se je navaditi na vse to. Postajalo me je strah.

Učenje novih snovi in tempo dela v srednji šoli sta veliko bolj naporna kot v osnovni šoli. Treba 
se je privaditi na nove profesorje, njihov način dela in ocenjevanja.

zanimiva izkušnja. Veliko 
več je bilo učencev, di-
jakov, nisem še poznala 
učiteljev… prvi mesec 
sem se privajala (še zdaj 
se), vendar sem s svojo 
izbiro srednje šole zaen-
krat zelo zadovoljna.

Vsi smo imeli upanje, da 
se nam bo nova pot na 
novi šoli pozitivno začela 
in tako tudi nadaljevala, 
zato sem srečna, da so se 
mi pričakovanja izpolnila.

Srednja šola, novo šolsko 
leto, nova šola, nov zače-

Slovenski pesnik Tone 
Pavček pravi, da je vse 

poti treba na novo začeti, 
jaz pa nadaljujem, da so 

vse poti lahko lepe, ve-
sele, radostne in srečne, 

važno je le, kako jih zač-
nemo.

ANJA IN JAN

(Tone Pavček)
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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: prosto 
učilnico, 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 

šolskem fitnesu, 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 s svojimi izdelki iz balonov.

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 maja ponovno potekal na ŠTUK-u. Predstavile so se mlade 
glasbene skupine dijakov SERŠ-a in drugih srednjih šol.

Oktobra smo se na povabilo Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in 
informatiko (FERI) udeležili prireditve Tehnogenij 2016, ki je največji na-
ravoslovno-tehnični dogodek za promocijo tehnike in tehničnih ved med 
mladimi v Posavju. Predstavili smo se z dvema električnima kolesoma, ki 
smo ju izdelali v krožku E-bike.

Septembra so se naši dijaki na Trgu Leona Štuklja v Mariboru udeležili pri-
reditve »Srednješolci tečemo – zdravo živimo«. Predstavili so se na stoj-
nici, kjer so prikazali različne eksperimente s področja elektrotehnike in 
električno kolo. Dogajanje je z nastopom popestrila naša glasbene skupina 
»Meter ograje«.

Dijaški parlament
Sestavljajo ga predstavniki vseh oddelkov. Naloga šolske dijaške sku-
pnosti je povezovati vse dijake šole, zagotavljati varstvo pravic dijakov, 
izboljševati odnose na šoli, zastopati dijake v šolskem skladu, zastopati 
interese dijakov zunaj šole itd.

Krožki 2016/17

MATURANTSKI PLES

SERŠ ROCK

TEHNOGENIJ 2016

NOVOLETNA PROSLAVA

PREDAJA KLJUČA

Raziskovalna dejavnost, angleški krožek, avdio krožek, badminton, glas-
beni krožek, košarka, literarni krožek, nemški krožek, nogomet, novinarski 
krožek, odbojka, programiranje, robotika, uresničimo svoje ideje, šah, E-bi-
ke, ustvarjalnik, računalniška omrežja in spletne storitve, upravljanje v in-
formacijskem sistemu s programskimi skripti, SCRATCH, rokometni krožek, 
astronomski krožek, navijanje in varnost brezžičnih omrežij, video krožek.
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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 in zasedamo najvišja mesta. V šolskem letu 2015/16 smo osvojili 2. 
mesto med mariborskimi srednjimi šolami. Sodelujemo 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.

Lani smo si ogledali tovarno Krka d.o.o., kjer smo lahko videli, kako po-
membni sta računalniška in elektrotehniška stroka tudi v farmacevtski 
industriji. Po kosilu smo preizkusili svoj pogum in spretnosti v pustolo-
vskem parku Otočec.

V preteklih letih smo si ogledali podjetje Yaskawa, ki se ukvarja z roboti-
zacijo, in se odpravili na rafting po Krki. Obiskali smo adrenalinski park 
Čepa v Avstriji in spoznavali Celovec. V Bazovici smo se navdušili nad sin-
hrotonom oz. krožnim pospeševalnikom delcev. Ogledali smo si še Trst in 
z ladjico občudovali slovensko obalo. Na Dunaju smo obiskali Tehniški 
muzej in si ogledali poslopje in studio avstrijske državne televizije ORF, 
kjer smo prisluhnili razlagi o poteku snemanja oddaj.

ČEPA

LAN PARTY

RAZISKOVALCI

PODJETJE YASKAWA

RAFTING PO KRKI
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RAZISKOVALNE 
NALOGE

1. mesto, zlato priznanje
elektronika, elektrotehnika

Jernej Frangež R. Gašparič

2. mesto, zlato priznanje
elektronika, elektrotehnika

Aljaž Rožič M. Ivič

2. mesto, zlato priznanje
elektronika, elektrotehnika

Tilen Kurnik, Tadej 
Golob

M. Ivič

4. mesto, srebrno priznanje
elektronika, elektrotehnika

Rok Dolenc M. Ivič

5. mesto, srebrno priznanje
elektronika, elektrotehnika

Andrej Šrumpf, David 
Konec

M. Ivič

6. mesto, srebrno priznanje
elektronika, elektrotehnika

Emin Pamuk, Žan 
Berglez

M. Ivič

7. mesto, bronasto priznanje
elektronika, elektrotehnika

Simon Vavan Skaza, 
Ivan Stočko, Aleš Pajtler

B. Rozin

8. mesto, bronasto priznanje
elektronika, elektrotehnika

Jaka Waldütter R. Gašparič

9. mesto, bronasto priznanje
elektronika, elektrotehnika

Jaka Waldütter B. Vergles

2. mesto, bronasto priznanje
računalništvo

Patrick Kačič
prof. dr. Zdravko 
Kačič

2. mesto, bronasto priznanje 
računalništvo

Miha Frangež, Anže 
Mavrič

B. Potisk

4. mesto, bronasto priznanje 
računalništvo

Janez Keček, Tadej 
Kramar

M. Š. Šumandl

5. mesto, bronasto priznanje 
računalništvo

Žan Vidrih, Blaž 
Lepenik

S. Nekrep

2. mesto, srebrno priznanje - šport
Marko Kužner, Primož 
Korez, Jernej Fakin

A. Bezjak

3. mesto, srebrno priznanje - šport
Edi Drevenšek, 
Amadej Jelen

B. Skok

1. mesto, srebrno priznanje - tuji jeziki
Aljaž Aurednik, Marko 
Kurnik

S. Rehberger

2. mesto, srebrno priznanje - tuji jeziki Damijan Robnik I. Lotrič

1. mesto, bronasto priznanje - turizem
Blaž Vidovič, Matic 
Žniderič

B. Potisk

6. mesto, srebrno priznanje - zgodovina Cene Cebek
dr. Aleksandra 
Berberih-Slana

INOVACIJSKI 
PREDLOGI

2. mesto, srebrno  priznanje
elektronika, elektrotehnika

Gregor Stavbar, 
Dominik Gril

M. Ivič

2. mesto, srebrno  priznanje
elektronika, elektrotehnika

Luka Kobale, Jani 
Kaukler

M. Ivič

1. mesto, srebrno priznanje
računalništvo

Matic Gačar, Domen 
Petrič

B. Potisk

2. mesto, srebrno priznanje 
računalništvo

Tomaž Leopold, Sašo 
Pavlič

S. Nekrep
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RAZISKOVALNE 
NALOGE

srebrno priznanje Jernej Frangež R. Gašparič

srebrno priznanje
Miha Frangež, Anže 
Mavrič

B. Potisk

bronasto priznanje Aljaž Rožič M. Ivič

bronasto priznanje
Tilen Kurnik, Tadej 
Golob

M. Ivič

bronasto priznanje Patrick Kačič
prof. dr. Zdravko 
Kačič

INOVACIJSKI 
PREDLOGI

bronasto priznanje
Gregor Stavbar, 
Dominik Gril

M. Ivič

bronasto priznanje
Luka Kobale, Jani 
Kaukler

M. Ivič

bronasto priznanje
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Petrič

B. Potisk

bronasto priznanje
Tomaž Leopold, Sašo 
Pavlič

S. Nekrep

R
O

B
O

T
IK

A

SVETOVNO 
TEKMOVANJE 
ROBOCUP 2016 
NEMČIJA

priznanje Best Strategy v kategoriji 
Rescue CoSpace

Uroš Štok, Klemen 
Hercog

M. Waldhütter

priznanje Best team spirit v kategoriji 
Rescue Maze

Matjaž Kajba, Rok 
Mihailović Krpan

M. Waldhütter

ROBOCUP 2016 
SLOVAŠKA

2. mesto v kategoriji Rescue CoSpace
Uroš Štok, Marko 
Kunžer

M. Waldhütter

3. mesto v kategoriji Rescue CoSpace
Klemen Hercog, Nejc 
Firbas

M. Waldhütter

3. mesto v kategoriji Rescue Maze
Matjaž Kajba, Rok 
Mihailović Krpan

M. Waldhütter

DRŽAVNO 
PRVENSTVO 
ROBOCUP 2015

1. mesto v kategoriji Rescue CoSpace
Nejc Firbas, Marko 
Kužner

M. Waldhütter

2. mesto v kategoriji Rescue CoSpace
Uroš Štok, Klemen 
Hercog

M. Waldhütter

1. mesto v kategoriji Rescue Maze
Matjaž Kajba, Rok 
Mihailović Krpan

M. Waldhütter
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UVRSTITEV DIJAKI MENTORJI

T
E

K
M

O
V

A
N

J
A

DRŽAVNO 
TEKMOVANJE 
ELEKTRO IN 
RAČUNALNIŠKIH 
ŠOL 

3. mesto v kategoriji računalnikar
Boštjan Bogatin, 
Mitja Hel

J. Feguš

DRŽAVNO 
TEKMOVANJE IZ 
MATEMATIKE

2. mesto in zlato priznanje Jani Preskar I. Pivko

2. mesto in zlato priznanje Primož Grebenc I. Pivko

3. mesto in zlato priznanje Martin Ferk P. H. Pavlič

zlato priznanje
Andraž Potočnik, 
Benjamin Dvoršak

D. Zinrajh

zlato priznanje Jan Gornjec I. Pivko

zlato priznanje
Jani Kaukler, Luka 
Kobale

M. Stergar

zlato priznanje Marko Kužner P. H. Pavlič

srebrno priznanje
Jaka Waldhütter, 
Dejan Kraner

D. Zinrajh

srebrno priznanje
Manduša Aleksić 
Peter

I. Pivko

srebrno priznanje

Mark Vintar, Dominik 
Foschini, Sani Smajić, 
Aleks Čoklc, Kevin 
Knedl

N. Hauptman

srebrno priznanje Niko Mesarič P. H. Pavlič

GENIUS LOGICUS

2. mesto (drž.), 109. mesto (medn.) Žiga Napast I. Pivko

3. mesto (drž.), 111. mesto (medn.) Andi  Poplas I. Pivko

4. mesto (drž.), 112. mesto (medn.) Jan Težak I. Pivko

5. mesto (drž.), 115. mesto (medn.) Tjaša Mlinarič I. Pivko

6. mesto (drž.), 137. mesto (medn.) Jani Preskar I. Pivko

7. mesto (drž.), 139. mesto (medn.) Marcel Mumel I. Pivko

8. mesto (drž.), 159. mesto (medn.) Erik Kohne I. Pivko

10. mesto (drž.), 166. mesto (medn.) Laura Munišič I. Pivko

16. mesto (drž.), 227. mesto (medn.)
Manduša Peter 
Aleksić

I. Pivko

18. mesto (drž.), 253. mesto (medn.) Staša Eichmeier I. Pivko

19. mesto (drž.), 262. mesto (medn.) Klemen Kuri I. Pivko

20. mesto (drž.), 272. mesto (medn.) Anja Dajčman I. Pivko

22. mesto (drž.), 302. mesto (medn.) Aleksander Miholič I. Pivko

25. mesto (drž.), 360. mesto (medn.) Amadej Jelen I. Pivko

27. mesto (drž.), 379. mesto (medn.) Igor Kepe I. Pivko

28. mesto (drž.), 404. mesto (medn.) Jurij Cerar I. Pivko

TEKMOVANJE 
IZ ANGLEŠČINE 
IATEFL - 
MEDNARODNI 
NIVO

srebrno priznanje
Luka Kobale, Leonard 
Fišer, Jaka Blazina

S. Magerl 
Majhenič, Suzana 
Rehberger

DRŽAVNO 
TEKMOVANJE 
ACM V ZNANJU 
RAČUNALNIŠTVA

2. nagrado in zlato priznanje Timi Korda Mlakar B. Potisk

srebrno priznanje

Matic Gačar, marko 
kužner, Marcel 
Mumel, Miha 
Frangež, Gregor 
Štefanič

V. Motaln

FESTIVAL 
INOVATIVNIH 
TEHNOLOGIJ

1. mesto
Matic Gačar, Domen 
Petrič, Gregor 
Štefanič

B. Potisk

PODJETNIŠTVO - 
GEEK HOUS DAYS

2. mesto 
Blaž Lepenik,
Nik Marcel Horvat

mag. I. Lesjak

E-BIKE

1. mesto v kategoriji A
Gregor Lenart, Miha 
Novak

B. Vergles, D. 
Visočnik

2. mesto v kategoriji B
Dominik Gril, Gregor 
Stavbar, Jernej 
Frangež

B. Vergles, D. 
Visočnik

Š
P

O
R

T

ŠOLSKO 
TEKMOVANJE 
BOBER

bronasta priznanja

Žiga Lah, Marcel 
Mumel, Domen 
Petrič, Gregor 
Štefanič

BADMINTON

uvrstitev od 3. do 4. mesta, uvrstitev na 
državno tekmovanje

Matej Labaš P. Krivec Švab

uvrstitev od 5. do 8. mesta, uvrstitev na 
državno tekmovanje

Jurij Cerar P. Krivec Švab

DRŽAVNO 
TEKMOVANJE V
LOKOSTRELSTVU

3. mesto na državnem tekmovanju Leonard Fišer B. Tramšek

DRŽAVNO 
ŠOLSKO 
TEKMOVANJE 
V SHOTOKAN 
KARATEJU

1. in 2. mesto Denis Volmajer

U
S

P
E

H
I

D
IJA

K
O

V
 IN

 M
E

N
T

O
R

JE
V

 V
 Š

O
LS

K
E

M
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T
U

 2015/16
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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 novem 
šolskem fitnesu, šolski telovadnici, v športni dvorani Lu-
kna in v kopališču Pristan. V najemu pa imamo tudi zuna-
nja 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 112 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

IMAMO LASTNO, V CELOTI OBNOVLJENO TELOVADNICO

ŠOLSKI FITNES

SMO ENA REDKIH SREDNJIH ŠOL, KI IMAMO V OKVIRU ŠVZ TUDI PLAVANJE
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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.

RAZISKOVALEC

GLASBENIKI

ŠPORTNIK

Brezplačna programska oprema za dijake SERŠ-a

Microsoft DreamSpark   
Dijaki SERŠ-a imajo dostop do brezplačne programske opreme v času šolanja. Ob vpisu prejmejo šolski elektron-
ski naslov (@sers.si), ki ga uporabljajo ves čas šolanja. S tem naslovom dostopajo tudi do programske opreme, 
ki jo lahko v času izobraževanja v SERŠ-u brezplačno uporabljajo v domače namene.
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Mednarodno sodelovanje 
Erasmus+

V okviru programa Erasmus+ nekaterim našim dijakom omogočimo opra-
vljanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcu v tujini. V šolskem letu 
2014/15 so dijaki odšli v Nemčijo oz. Italijo, v šolskem letu 2015/16 pa v 
Italijo oz. na Portugalsko, kjer so ostali tri tedne. Ob spoznavanja delov-
nega procesa pri delodajalcih so nekaj časa namenili tudi kulturnemu in 
družabnemu dogajanju.

Dijaki SERŠ-a na praktičnem usposabljanju v 
Nemčiji

V okviru projekta Erasmus Plus Mobility nas je 10 dijakov SERŠ-a odšlo v 
Nemčijo na opravljanje obvezne prakse. Zaposleni smo bili v bolj ali manj 
znanih podjetjih, kot so Hewlett-Packard Gmbh, Valeo ali Eyeti systems 
+ solutions ter drugih. Za nas je bilo to tudi posebno doživetje, saj so se 
nam številne prijetne stvari vtisnile v spomin. V Nemčiji je vodja projek-
ta, gospa Daniela Arnold, vsakega od nas pospremila do njegovega delo-
dajalca. Delovni dnevi  so minevali zelo hitro, skoraj prehitro. Za vikend 
smo obiskali veselico na prostem, kjer so se najbolj hrabri podali na vlak 
smrti. Ogledali smo si Mercedez-Benzov muzej, v katerem smo občudo-
vali najstarejše, najmanjše in največje avtomobile znamke Mercedes ter 
obiskali Mercedes-Benz Areno. Navdušeno smo skupaj s približno 41 000 
gledalci navijali na nogometni tekmi med Stuttgartom in Bayer-Leverku-
snom. Vsi dijaki smo si enotni v tem, da če bi še imeli možnost opravljanja 
prakse v tujini, bi se še enkrat z veseljem odločili zanjo.

TADEJ GOLOB, GREGOR STAVBAR IN MATIC ZRNEC

In še izjavi udeležencev

Jaz sem delal v podjetju Eyeti 
systems + solutions, ki po-
pravlja računalnike, sestavlja 
strežnike, popravlja telefone 
in veliko drugega. Moje delo 
je bilo zelo zanimivo, saj sem 
videl veliko novih stvari, prav 
tako pa sem se veliko naučil o 
postavljanju strežnikov in po-
pravljanju telefonov. Podjetje, 
pri katerem sem delal, mi je 
bilo zelo všeč in bi se z vese-
ljem kdaj tu zaposlil. 

Tadej

Delal sem v podjetju Valeo, ki 
izdeluje motorčke za brisalce 
na avtomobilih. Moje delo je 
bilo zelo zanimivo, saj sem 
spoznal in se naučil marsikaj 
novega. Podjetje mi je bilo 
zelo všeč in bi se z veseljem 
kdaj zaposlil v njem. Bil sem 
tudi v šoli, ki je zelo drugač-
na od naše, saj traja osnovna 
šola le 6 let, nato pa gredo 
dijaki v podjetja, ki jih pošlje-
jo na nadaljnje strokovno izo-
braževanje, kar se mi zdi zelo 
pametno. Če se dobro učijo, 
že imajo zagotovljeno službo 
v podjetju. 

Gregor

DIJAK IN NJEGOV DELODAJALEC 
NA PORTUGALSKEM

ITALIJA, BENETKE

DIJAKI SO NA PORTUGALSKEM PREJELI POTRDILO 
O OPRAVLJENEM DELU

PORTUGALSKA
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SERŠ TEAM – med najboljšimi na 
svetu
Bojan Potočnik in Matej Drobnič sta pod vodstvom profesorja Mirana 
Waldhütterja dosegla največji uspeh v zgodovini SERŠ-a, in sicer 1. me-
sto 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 in kategoriji RoboCup CoSpace, kjer morajo dijaki v simulatorju 
programirati robota tako, da bo deloval tudi v realnem svetu.

Ekipa SERŠ TEAM je v preteklih letih dosegla izjemne uspehe. Po osvoje-
nih drugih in tretjih mestih na tekmovanjih v Istanbulu, Mehiki, Brazili-
ji, 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 če-
stitali predsednik države Borut Pahor, minister za šolstvo dr. Jernej Pikalo 
in župan MO Maribor dr. Andrej Fištravec.

Z uspehi na svetovnih tekmovanjih so nadaljevali tudi drugi dijaki. Julija 
2015 sta na svetovnem tekmovanju RoboCup 2015 na Kitajskem v kate-
goriji CoSpace Simon Perkovič in Uroš Štok osvojila odlično 3. mesto. V 
kategoriji Rescue Maze pa sta Matjaž Kajba in Rok Mihailović Krpan do-
bila priznanje za najbolj revolucionaren mehanizem izmetavanja reševal-
nih paketov. Julija 2016 so se naši dijaki udeležili svetovnega prvenstva 
v Nemčiji. Uroš Štok in Klemen Hercog sta v kategoriji CoSpace osvojila 
nagrado »Best strategy« (seštevek programskega in tehničnega izziva), 
Matjaž Kajba in Rok Mihailović Krpan pa v kategoriji Rescue Maze nagrado 
»Best team spirit«.

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.

V šolskem letu 2015/16 sta tekmovali dve ekipi SERŠ-a in zasedli 1. in 2. 
mesto.

MATJAŽ KAJBA, ROK MIHAILOVIĆ KRPAN,
KLEMEN HERCOG, UROŠ ŠTOK

UROŠ ŠTOK IN KLEMEN HERCOG V NEMČIJI

MIRAN WALDHÜTTER, SIMON PERKOVIČ,
UROŠ ŠTOK, MATJAŽ KAJBA,

ROK MIHAILOVIĆ KRPAN

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).

Interesne dejavnosti in obvezne 
izbirne vsebine

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

Ogled HE Mariborski otok in HE Fala
Dijaki 3. letnika programa elektrotehnik so obiskali Območni center vo-
denja (OCV) pri HE Mariborski otok in HE Fala. Na OCV so se seznanili z 
režimom delovanja elektrarn na reki Dravi in daljinskim vodenjem. Na HE 
Fala so si ogledali tehniško dediščino in novi del hidroelektrarne.

Ogled podjetja M&R in mesta Gradec
Dijaki drugih letnikov programov tehnik računalništva in elektrotehnik so 
si ogledali podjetje M&R in mesto Gradec.

Mednarodni festival računalniške umetnosti
Novembra so na SERŠ-u potekale delavnice za dijake v okviru 22. med-
narodnega festivala računalniške umetnosti (MFRU). Delavnic VJ-stva, DJ-
-stva in kreativne uporabe elektrotehnike (izdelali so mini sintesizer) so 
se udeležili dijaki v okviru predmetov računalniško oblikovanje in oprema 
za multimedijsko tehniko.

OGLED HE MARIBORSKI OTOK

OGLED PODJETJA M&A

DELAVNICA KREATIVNE UPORABE 
ELEKTROTEHNIKE

DELAVNICA DJ-STVA
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Fara in Rakov Škocjan – športni vikend
Dijaki tehniške gimnazije so v juniju in septembru preživeli športni vikend 
v Fari in Rakovem Škocjanu. Spoznavali so naravno, pokrajino in se veliko 
ukvarjali s športom. 

Sodelovanje šole s partnerji

Šola za uresničitev svojega poslanstva med drugim sodeluje tudi z zu-
nanjimi partnerji (npr. podjetji ELWE, AVDIVI, IZOELEKTRO in TSN, M&R 
Automation GmbH)

Podjetje TEM Čatež d.d. se je predstavilo dijakom 1. letnika programa ele-
ktrotehnik, šoli pa ob tem doniralo nekaj njihovih izdelkov za praktični 
pouk.

Podjetji Schrack Slovenija in Elektro Štumpfl sta donirali nabavo pane-
la za preizkušanje zaščitnih tokovnih stikal, ki ga bodo uporabljali dijaki 
drugih in tretjih letnikov programov SPI in SSI  pri praktičnem pouku za 
izdelavo električnih in komunikacijskih inštalacij.

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.

Elektro Maribor je ob koncu šolskega leta najboljšim dijakom SERŠ-a po-
delil znak odličnosti in denarno nagrado. Nagrade so prejeli: Jernej Fran-
gež (1. mesto), Uroš Štok (2. mesto), Rene Hlade (3. mesto).

FARA IN RAKOV ŠKOCJAN 

FARA IN RAKOV ŠKOCJAN 

PREDSTAVITEV PODJETJA TEM ČATEŽ D.D.

DONACIJA PODJETIJ SCHRACK SLOVENIJA IN 
ELEKTRO ŠTUMPFL

#freewifi #sportamoradi #ucimoseskupaj 

#nikolilacni #ciliinzdravi #vsejeblizu #kaknamjefajn #DDDrava

 
W: www.dddrava.si
E: info@dddrava.si

T: 02 234 81 50
F: 02 234 81 70

Smetanova ulica 67
2000 Maribor

Jaz bom tukaj, kje boš pa ti?

Informativni dnevi: 10. in 11. 2. 2017
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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: MARIJA JANŽEK, MILENA 
ROŠKARIČ, SUZANA LUKMAN, BRANKA BERGLEZ 
sedijo: DUŠAN RITLOP, 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. Šolska knjižničarka je Anastazija Brkljačič.

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.

KONTAKT S ŠOLO
Govorilne ure razrednikov so objavljene na oglasni deski pred zbornica-
ma in na spletni strani šole. Razrednik je na voljo staršem oziroma dija-
kom eno uro na teden v dopoldanskem času.

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

Starši imajo tudi možnost uporabe storitev eAsistenta.

Prehrana v šoli
Malico, ki jo najdete v urniku kot »tm«, zagotavljamo vsem dijakom v je-
dilnici, ki se nahaja v kletni etaži Smetanove 6. Dijaki lahko s sprotnim 
naročanjem z dijaško izkaznico izbirajo med toplo ali hladno in mesno ali 
vegetarijansko malico. Dijaki, ki jim glede na družinski dohodek pripada 
subvencionirana malica, imajo malico brezplačno oz. doplačujejo dnev-
no 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: 
Sanela Magerl Majhenič, Patricia Kocbek, Karin Lah Milič
Stojijo od leve: 
Ida Lotrič, Daniela Hergan Grosek, Nataly Coljnar,
Suzana Rehberger

Aktiv elektrotehnike
Sedijo od leve:

Bojan Dežman, mag. Ivanka Lesjak, Danilo Germ, 
mag. Milan Auda, Bojan Rozin, Darko Romih 

Stojijo od leve:
Miran Čokl, Benjamin Vergles, Milan Ivič, Darko Visočnik, 

Peter Koler, Robert Gašparič, Rolando Rajšp, Žarko Jesenovec 
 

Aktiv naravoslovja
Sedijo od leve: 
Tanja Jagarinec, Darinka Ferlež,
Metka Hojnik, Nataša Petelin 
Stojita od leve:
Darko Zinrajh, Anton Soršak

Aktiv slovenščine
Sedijo od leve:

Jadranka Golob, Milena Milanovič,
mag. Klementina Podvršnik, Jelka Pišec

Stojijo od leve:
Vlasta Rojs, Daniela Hergan Grosek,
Marjana Nerat, Anastazija Brkljačič

Aktiv športne vzgoje
Sedijo od leve:

Bojan Skok, Polona Krivec Švab, Aleš Bezjak
Stojijo od leve:

Vojko Prajnc, Bojan Tramšek, Zvonko Kladnik 

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:

Polonca Hajšek Pavlič, Darko Zinrajh, Monika Stergar 
Stojijo od leve:

Nataša Hauptman, Irena Pivko, Petra Tisnikar 

Aktiv računalništva
Sedijo od leve:
Jernej Feguš, Manja Sovič Potisk, Vida Motaln,
Manja Šarman Šumandl, Jernej Krajnčan, Jože Štrucl
Stojijo od leve:
Miran Čokl, Bojan Dežman, Slavko Nekrep, Rudolf Weinzerl, 
Branko Potisk, Rolando Rajšp, Borut Breščak

Aktiv umetnost in multimedija
Stojijo od leve:

Domen Rupnik, Robert Novak, Miran Waldhütter

AKTIVI
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TAJNICA ZAKLJUČNEGA IZPITA:
SUZANA REHBERGER, PROF.

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

ORGANIZATORKA IZREDNEGA IZOBRAŽEVANJA 
IRENA PIVKO, PROF.

TISKOVNA KONFERENCA OB 60-TI OBLETNICI 

60. obletnica Tehniške srednje 
šole v Mariboru
Oktobra je bila 60. obletnica ustanovitve Tehniške srednje šole (TSŠ) v 
Mariboru, kateri neposredni naslednici sta SERŠ in TŠC Maribor. V ta na-
men smo na šoli organizirali tiskovno konferenco.

Šestdeset let po prvi tehniški šoli imamo v Mariboru srednje, visoko, uni-
verzitetno in podiplomsko izobraževanje elektrotehnikov. O kvaliteti izo-
braževanja v obeh naslednicah TSŠ govori podatek o uspešnosti dijakov 
na državnih in svetovnih tekmovanjih.

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.

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. 
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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.

Izobraževalni programi
V Srednji elektro-računalniški šoli izobražujemo v programih elektrikar in 
računalnikar (srednja poklicna programa), elektrotehnik in tehnik raču-
nalništva (srednja strokovna programa), v tehniški gimnaziji in poklicno-
tehniškem programu tehnik računalništva.

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

POKLICNA PROGRAMA
elektrikar,
računalnikar

STROKOVNA PROGRAMA 
elektrotehnik,
tehnik računalništva

TEHNIŠKA GIMNAZIJA

ČAS TRAJANJA 3 leta 4 leta 4 leta

ZAKLJUČEK zaključni izpit poklicna matura splošna matura

PRAKTIČNO 
IZOBRAŽEVANJE PRI 

DELODAJALCU
24 tednov 4 tedne

MOŽNOST NADALJEVANJA 
ŠOLANJA

PTI program (2 leti) – 
pridobitev strokovne 
izobrazbe

višje in visoke šole, 
z opravljenim 5-tim 
predmetom na splošni 
maturi tudi določeni 
univerzitetni programi

vsi univerzitetni programi, 
visoke in višje šole

PRIDOBLJENA ZNANJA ZA 
NADALJEVANJE ŠOLANJA

- dobra tehniška znanja
- slabša naravoslovno-
matematična znanja

- solidna tehnična znanja
- solidna naravoslovno-
matematičnega znanja

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.
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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.

Štipendije za deficitaren 
poklic elektrikarja

Dijaki 1. letnika programa elektrikar so 
lahko za tekoče šolsko leto prejeli štipen-
dijo za deficitarne poklice, katere namen 
je spodbujanje mladih k izobraževanju za 
tiste poklice, za katere je na trgu večje pov-
praševanje delodajalcev kot je razpoložlji-
vega kadra. 

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 (teorija/praksa)
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

 Odprti del kurikuluma
št. ur v času izobraževanja 582

Praktično izobraževanje pri delodajalcu Letno št. ur
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 (teorija/praksa)
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
št. ur v času izobraževanja 582
Praktično izobraževanje pri delodajalcu Letno št. ur

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 (teorija/praksa)
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       3/1
UMN Uporaba mikroprocesorskih  naprav * t/p   3/2
PZI Prenos in zapis informacij * t/p   4/1
VRO Vzdrževanje računalniške opreme * t/p   3/2
ZOP Zajemanje in obdelava procesnih veličin * t/p       3/2
NEI Načrtovanje električnih inštalacij ** t/p 3/2
POT Pogonska tehnika ** t/p 3/2
UPR Uporaba regulacij ** t/p 3/2
DES Delovanje elektroenergetskih sistemov ** t/p 4/1
 Odprti del kurikuluma
št. ur v času izobraževanja 614
Praktično izobraževanje pri delodajalcu Letno št. ur

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 (teorija/praksa)

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 2/2
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 3/2
NUP Napredna uporaba podatkovnih baz * t/p 3/2
RAO Računalniško oblikovanje * t/p 3/2
OMT Oprema za multimedijsko tehniko ** t/p 3/2
UIS Upravljanje IK sistemov ** t/p 3/2
UIP Upravljanje z informacijsko programsko opremo ** t/p 3/2
 Odprti del kurikuluma
št. ur v času izobraževanja 614
Praktično izobraževanje pri delodajalcu Letno št. ur

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

Predmetnik

 Odprti del kurikuluma
št. ur v času izobraževanja 256

Praktično izobraževanje pri delodajalcu Letno št. ur
76

Interesne dejavnosti 64 32
* koder algoritmov in izdelovalec spletne strani
** skrbnik komunikacijskih in informacijskih sistemov 
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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

Programske enote tedensko št. ur

1. L 2. L 3. L 4. L

I. Obvezni štiriletni predmeti

Slovenščina (o) 4 4 5 5

Matematika (o) 4 4 5 5

Prvi tuji jezik (i) 3 3 3 4

Drugi tuji jezik (i) 3 3 3 3

Športna vzgoja 3 3 3 3

II. Obvezni predmeti

Zgodovina (i) 2 2 2

Geografija 2 2

Biologija 2 2

Kemija 2 2

Fizika (i) 2 2 2 2

Sociologija 2

Psihologija 2

Glasba oz. Likovna umetnost 2

Informatika 3

III. Izbirni strokovni predmeti1

Elektrotehnika ali Računalništvo (i) 2 3 3

Laboratorijske vaje 2 2 2

Elektronika ali Računalniški sistemi in omrežja 3 3

Ure za izbirne predmete 0 - 2 0 - 6

IV. Obvezne izbirne vsebine  - letno 90 90 90 30

Pomen dodatnih znakov

(o) obvezni maturitetni predmet
(i) izbirni maturitetni predmet
1 izvedba je odvisna od števila prijavljenih kandidatov
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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.

Mobilna aplikacija za mestni 
avtobusni promet Maribor, MARPROM, 
je delo naših dijakov
Mobilno aplikacijo za mestni avtobusni promet Maribor, 
MARPROM, so izdelali naši dijaki Sašo Pavlič, Tomaž Leo-
pold ter Uroš Štok v šolskem letu 2015/16 kot 4. predmet 
na poklicni maturi. Podjetje MARPROM jo je uporabilo in 
od 1. septembra 2016 je dostopna vsem uporabnikom pa-
metnih telefonov na Android platformi. Ob naših dijakih 
sta sodelovala tudi Matej Senožetnik iz MPŠ Jožefa Stefa-
na ter Matija Gerčer iz 1. gimnazije Celje.

Multimedija
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ROBOSLED

DELAVNICA ROBOTIKE

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. 
Za učence, ki so dosegli najboljše uvrstitve na tekmovanjih Robosled in Mladi za 
napredek Maribora, je ena delavnica brezplačna. 

V letu 2016 smo za osnovnošolce izvedli tri delavnice. Junija sta potekali delavnici 
Fotografiranje in urejanje fotografij z Adobe Photoshop in Naredi-si-sam: LAN-par-
ty, avgusta pa delavnica Robotika za osnovnošolce.

V delavnici Fotografiranje in urejanje fotografij z Adobe Photoshop so učenci spo-
znali osnovne pojme fotografije, preizkušali teorijo v simulatorju fotoaparata na ra-
čunalniku in fotografirali s pravim profesionalnim zrcalnorefleksnim fotoaparatom. 
Spoznali so program za obdelavo digitalne fotografije Adobe Photoshop in svoje 
fotografije tudi uredili in nadgradili. 

V delavnici Naredi-si-sam: LAN-party so se osnovnošolci naučili, kako postaviti 
svoje lokalno omrežje (LAN) in WiFi dostopno točko. Narejeno so potem preizkusili 
in se med seboj pomerili v dirkalnem tekmovanju in Minecraftu.

Avgusta so v delavnici robotike spoznavali Arduino, ki je eden najširše uporablje-
nih elementov v robotiki in ga večina ekip na svetovnih prvenstvih uporablja kot 
osnovo za delo robotov. Ustvarili so nekaj osnovnih vezij, v katerih so uporabili Ar-
duino. Spoznavali so programsko orodje za simulacijo robotov, ki je prosto dosto-
pno na spletu. Programsko orodje CoSpace simulator se uporablja na tekmovanjih 
RoboCup v kategoriji CoSpace, v kateri so naši dijaki izjemno uspešni na svetovni 
ravni.

 

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. 

IZDELEK UDELEŽENKE DELAVNICE MULTIMEDIJE 

INFORMATIVNI DAN
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