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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, KNJIGOVODKINJA 
Suzana Lukman
02 234 19 10

RAČUNOVODKINJA 
Branka Berglez
02 234 19 25

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 sabo, je namenjen vsem vam, osnovnošolci, starši in osnovnošolske svetovalne 
delavke, ki se zanimate za SERŠ, naše programe in dosežke.

Na naši šoli vpisujemo v program tehniške gimnazije, dva programa srednjega strokovnega izobraževanja (tehnik ra-
čunalništva in elektrotehnik) in srednjega poklicnega izobraževanja (računalnikar in elektrikar) ter v dva programa po-
klicno tehniškega izobraževanja (tehnik računalništva in elektrotehnik). Seveda pa ponujamo dijakom ob šolskem delu 
številne zanimive krožke, raziskovalne ter športne in kulturne dejavnosti.

Pokrivamo torej področji, ki sta za mlado generacijo še kako zanimivi: računalništvo in (najbolj deficitarno področje) 
elektrotehnika, kjer so še posebej dobre zaposlitvene možnosti.

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 pro-
fesorji in motiviranimi dijaki. Naši dijaki s pomočjo dobrih mentorjev posegajo po najvišjih rezultatih na različnih tek-
movanjih tako v državnem kot  svetovnem merilu. Naj navedem samo najodmevnejše: prvo mesto na svetovnem tek-
movanju 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, elektrotehni-
ke in računalništva ter slovenščine in tujih jezikov. Uspešni smo tudi na literarnih natečajih in športnih tekmovanjih. 
 
Na 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 okviru 
SERŠ-a kot na razrednih urah in tržnicah poklicev v osnovnih šolah. Dejavni smo tudi med počitnicami, kajti za osnov-
nošolce organiziramo 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-->

Vse poti je treba na novo začeti
(T. Pavček)

Osnovna šola – devet let ista šola, devet let iste učilnice, devet let isti uči-
telji in devet let isti sošolci. Zdelo se je že, kot da se ne bo nikoli končalo. 
Bolj kot sem o tem razmišljal, bolj se je »vleklo«. A sedaj menim, da je 
teh devet osnovnošolskih let minilo prehitro, saj se je bilo potrebno kar 
naenkrat odločiti, kam naprej, v katero srednjo šolo.

Kam torej? Naj sledim ostalim sošolcem in nadaljujem pot z njimi, ali naj 
izberem pot, ki je zame najustreznejša? Odločitev je bila zelo težka. Ver-
jetno tudi zaradi tega, ker še vedno nisem prav vedel, kaj me pravzaprav 
zanima. Po preudarnem razmišljanju sem se odločil in se vpisal na Sre-
dnjo elektro-računalniško šolo Maribor in sicer v gimnazijski oddelek. To 
mi je še najbolj ustrezalo, kajti zanima me računalništvo, pa tudi ocene iz 
osnovne šole so mi nekako narekovale gimnazijo.

Tako sem se poslovil od dobre stare osnovne šole in sošolcev. Med poči-
tnicami sem se ves čas spraševal, ali bo težje ali lažje, morda podobno. 
Ničesar nisem pričakoval, a razočaran tudi nisem.

Julij in avgust sta minila kot bi trenil. Znova se je začel pouk. Tokrat v sre-
dnji šoli. Ko je napočil prvi šolski dan, me je bilo strah, ves čas sem raz-
mišljal o novih sošolcih, učiteljih, učilnicah. A tudi ta dan je minil. Šele 
naslednji dan sem občutil spremembe – zgodnje vstajanje in zahtevnejša 
snov. Torej neki novi standardi.

Dnevi minevajo, jaz pa sem se vsemu novemu že skoraj povsem privadil. 
Na pogled strogi in zagrenjeni učitelji niso več strogi in zagrenjeni – vsaj 
večina ne! A tisto, kar je zame najpomembnejše – sošolci niso več ne-
znanci. Kaj pa sošolci iz osnovne šole? Kako jim gre? So se odločili prav? 
Vprašanja, ki se mi kar pogosto pojavljajo. Pogrešam jih! A vsega lepega 
je enkrat konec. Zavedam se, da se ne smemo ozirati nazaj, temveč mora-
mo pogumno gledati naprej. Treba je uživati trenutek.

Šolo bom že »speljal«. Učil se bom, koliko bo potrebno, delal, koliko bo 
potrebno ter vstajal zgodaj, če bo potrebno. Naj končam, kajti »Danes je 
vedno, jutri ni nikoli.«

ŽAN HoRVAT, 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-->

koLESAR NA SoNčNo ENERgijo

<!--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.

Prireditev SERš ima talent je potekala ob zaključku koledarskega leta 
pred novoletnimi počitnicami v šolski telovadnici. Svoj talent so poka-
zale številne glasbene skupine in posamezniki, plesalci breakdanca ter 
dramska skupina. Seveda ni manjkala žirija, ki je podala svoj pogled na 
nastopajoče talente. 

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!

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 2013/14

Atletika Odbojka

Angleški krožek Novinarski krožek

Badminton Računalniški krožki

Košarka šola v sliki

Nemški krožek Visual Basic

Avdio krožek Programiranje

Glasbeni krožek Robotika

Literarni krožek Uresničimo svoje ideje

Nogomet Vizualne komunikacije

MATURANTSkI pLES

pREDAJA kLJUčA

pUST

SERŠ IMA TALENT
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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 2012/13 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 
V preteklem šolskem letu so na šoli dijaki SERŠ-a prvič organizirali LAN 
party. Pomerili so se v igranju igre Call of duty 2. Turnirja se je udeleži-
lo 63 dijakov. Zmagala je ekipa dijakov zaključnih letnikov. Dijaki so bili 
z izvedbo turnirja zelo zadovoljni, zato so med jesenskimi počitnicami 
v letošnjem šolskem letu organizirali ponovitev. Tokrat so se pomerili v 
igranju igre 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, 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 adrenalinski park v soteski Čepa v 
Avstriji in spoznavali Celovec.

V preteklem šolskem letu smo se odpravili v Bazovico, kjer smo se nav-
dušili nad Sinhrotonom oz. krožnim pospeševalnikom delcev. Sledil je 
ogled Trsta, po kosilu pa vožnja z ladjo ob slovenski obali.

STUDIo oRF, NApoVEDoVANJE VREMENA

čEpA

LAN pARTY

RAZISkoVALCI

V TEHNIŠkEM MUZEJU JE
NAŠEL VSAk NEkAJ ZASE



USPEHI DIJAKOV IN MENTORJEV V ŠOLSKEM LETU 2012/13
UVRSTITEV DIJAKI MENTORJI

M
LA

D
I 

ZA
 N

A
PR

ED
EK

 M
A

R
IB

O
R

A RAZISKOVALNE 
NALOGE

1. mesto, srebrno priznanje - elektronika, elektrotehnika Jernej Frangež M. Ivič

3. mesto, bronasto priznanje - elektronika, elektrotehnika Tadej Golob M. Ivič

4. mesto, bronasto priznanje - elektronika, elektrotehnika Matjaž Kajba, Žiga Zorc

5. mesto, bronasto priznanje - elektronika, elektrotehnika
Klemen Pešl, Benjamin William Cerkvenik 
Wraight, Matjaž Kajba

J. Štrucl

1. mesto, bronasto priznanje - računalništvo Domen Colnarič, Rok Purg, Matej Drobnič B. Potisk

INOVACIJSKI PREDLOG 1. mesto, zlato priznanje - elektronika, elektrotehnika Mihael Hajšek, Jure Doberšek M. Ivič

2. mesto, zlato priznanje - elektronika, elektrotehnika Luka Rojs M. Ivič

3. mesto, srebrno priznanje - elektronika, elektrotehnika Andraž Vergles M. Ivič

4. mesto, srebrno priznanje - elektronika, elektrotehnika Marko Zadravec, Mihael Lorbek M. Ivič

5. mesto, srebrno priznanje - elektronika, elektrotehnika Tilen Kurnik M. Ivič

6. mesto, srebrno priznanje - elektronika, elektrotehnika Žan Rutnik, Aljaž Kalšek M. Ivič

7. mesto, bronasto priznanje - elektronika, elektrotehnika Gašper Fošt

D
R

ŽA
VN

O 
S

R
EČ

A
N

JE
 

R
A

ZI
S

K
O

VA
LC

EV

zlato priznanje Luka Rojs M. Ivič

srebrno priznanje Jernej Frangež M. Ivič

srebrno priznanje Tilen Kurnik M. Ivič

srebrno priznanje Tadej Golob M. Ivič

bronasto priznanje Mihael Hajšek, Jure Doberšek M. Ivič

bronasto priznanje Andraž Vergles M. Ivič

bronasto priznanje Matej Drobnič, Rok Purg, Domen Colnarič B. Potisk

bronasto priznanje Matjaž Kajba, Žiga Zorc G. Nikolič

R
O

B
O

TI
K

A

Svetovno robotsko 
tekmovanje ROBOCUP 
JUNIOR 2013

1. mesto Bojan Potočnik in Matej Drobnič M. Wladhütter

Svetovno robotsko 
tekmovanje ROBOCUP 
JUNIOR

3. mesto Bojan Potočnik, Matej Drobnič in Tadej Tofant M. Wladhütter

RoboCup, tekmovanje 
na Slovaškem

1. mesto Bojan Potočnik, Matej Drobnič M. Waldhutter

3. mesto Matjaž Kajba, Domen Ornik, Andraž Vergles M. Waldhutter

Austria Open 2013 3. mesto Bojan Potočnik, Matej Drobnič M. Waldhutter

Državno prvenstvo 
Robocup Rescue B

1. mesto Matjaž Kajba, Matic Strajnšak M. Waldhutter

2. mesto Bojan Potočnik, Matej Drobnič M. Waldhutter

4. mesto
Sl-AT ekipa: Matjaž Kajba, Domen Ornik, 
Andraž Vergles

M. Waldhutter

TE
K

M
O

VA
N

JA

DRŽAVNO TEKMOVANJE 
ELEKTRO IN 
RAČUNALNIŠKIH ŠOL 

4. mesto, računalnikar Tadej Puhič, Timotej Šev J. Feguš

DRŽAVNO TEKMOVANJE 
IZ MATEMATIKE

1. mesto, zlato priznanje Nejc Grebenc I. Pivko

zlato priznanje Janez Jež M. Stergar

zlato priznanje izak Glasenčnik M. Žnidarič

zlato priznanje Tilen Dovnik I. Pivko

zlato priznanje Luka Breznik M. Vadnjal

TEKMOVANJE V 
ANGLEŠKEM JEZIKU 
IATEFL v kategoriji SSI

1. mesto in zlato priznanje
Špela Arnuš, Cindy Beširević, Izak Glasenčnik, 
Žiga Gomboc, Boštjan Vodnik

S. M. Majhenič



TE
K

M
O

VA
N

JA
FESTIVAL INOVATIVNIH 
TEHNOLOGIJ

zlato priznanje iz video produkcije Matej Petek
D. Rupnik,
B. Breščak

srebrno priznanje iz video produkcije Klemen Skledar

srebrno priznanje iz internetnih strani Matic Gačar

srebrno priznanje za zbornik Urban Rajter, Aljaž Gerečnik
D. Rupnik,
B. Breščak

srebrno priznanje za plakate Klemen Skledar, Matej Petek
D. Rupnik,
B. Breščak

VIDEO NATEČAJ DREVO uvrstitev med prvih 10 v Sloveniji Aljaž Cerar, Matej Drobnič, Blaž Jeza D. Rupnik

DRŽANO TEKMOVANJE 
V ZNANJU NEMŠKEGA 
JEZIKA

6. mesto, srebrno priznanje Tomaž Habulin N. Kralj

srebrno priznanje Leon Gorjup N. Kralj

srebrno priznanje Tjaž Vračko D. H. Grosek

srebrno priznanje Gregor Obrulj N. Coljnar

IATEFL - državno 
angleško tekmovanje

6. mesto, bronasto priznanje Tjaž Vračko S. M. Majhenič

9. mesto, bronasto priznanje Luka Počkaj S. M. Majhenič

bronasto priznanje Anej Zver S. Rehberger

Angleška bralna značka 
EPI reading badbe

srebrno priznanje Primož Jelenko B. Klarič

POLIGLOT - angleško 
državno tekmovanje

srebrno priznanje Anej Zver S. Rehberger

POLIGLOT 3 - angleško 
državno tekmovanje

srebrno priznanje B. Koražija S. Rehberger

srebrno priznanje Marcel Vorše S. Rehberger

LITERARNI NATEČAJ 3. mesto, izdaja romana Jure Domajnko M. Milanovič

TEKMOVANJE 
ZA CANKARJEVO 
PRIZNANJE

zlato priznanje na državnem tekmovanju Matic Strajnšak K. Podvršnik

srebrno priznanje na regijskem tekmovanju Mihael Hajšek K. Podvršnik

NATEČAJ HAIKUJEV nagrajen avtor, objava Uroš Kramberger J. Pišec

objava Aljaž Tajhman M. Milanovič

objava David Vidovič M. Milanovič

MEDNARODNA 
KONFEREA EDUVISION 
2012

predstavitev prispevka našega dijaka Andraž Vergles M. Ivič

Š
PO

R
T

BADMINTON uvrstitev na državno tekmovanje Grega Ofič P. Krivec Švab

SMUČANJE, Prvenstvo 
MB SŠ v veleslalomu

2. mesto, uvrstitev na državno prvenstvo Uroš Rihter B. Skok

uvrstitev na državno tekmovanje Matic Kocbek B. Skok

STRELSTVO
2. mesto na državnem prvesntvu, 1. mesto individualno 
na področnem tekmovanju

Aleš Pernat B. Tramšek

1. mesto ekipno na področnem tekmovanju, 6. mesto na 
državnem prvenstvu

Aleš Pernat, Jan Tement, Dominik Gril B. Tramšek

ODBOJKA NA MIVKI 5. mesto na področnem tekmovanju
Tomo Dukarič, Timotej Franc, Toni Havzenbach, 
Leon Glavšek,

KOŠARKA uvrstitev v 3. krog področnega prvenstva

Rene Derčaj, Patrik Urlaub, Marko Leban, 
Domen Petrič, Tilen Grušovnik, Gregor Vavdi, 
Eldin Ferizović, Kevin Žiher, Patrik Rošker Breg, 
Aljaž Dobnik, Matija Kralj

B. Skok

PRVENSTVO SLOVENIJE 
V KROSU

ekipno osvojeno 2. mesto
Matej Šturm, Aljaž Šegula, Uroš Rihter, Denis 
Krofič in Alen Kolman

P. Krivec Švab

FINALE EKIPNEGA 
PRVENSTVA SLOVENIJE 
V ATLETIKI ZA SREDNJE 
ŠOLE

ekipno 11. mesto P. Krivec Švab
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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

Borilne veščine
Kot mnogo dijakov na naši 
šoli se tudi jaz ukvarjam 
s športom, natančneje z 
borilnimi veščinami. Kot 
posameznik in kot član 
ekipe sem kar uspešen. 
V taekwondoju sem med 
mladinci na svetovnem pr-
venstvu na Novi Zelandiji 
dosegel 3. mesto, ekipno 
pa 1. mesto. Na evropskem 
prvenstvu na Slovaškem in 
v Sloveniji sem prav tako 
dosegel 1. mesto, na sve-
tovnem pokalu v Veliki Bri-
taniji pa 3. mesto. 

SERŠ mi omogoča, da lahko športne obveznosti usklaju-
jem s šolskimi, saj sem zaradi tekem ali treningov, ki traja-
jo do 5 dni ali več, precej odsoten. Status športnika pa mi 
omogoča še napovedano spraševanje, s čimer je olajšano 
delo tako profesorja kot dijaka. Torej, bodoči dijaki - špor-
tniki, za vas na naši šoli ne bi smelo biti problemov!

ŽAN HEDL

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 pod-
pira tudi šola. Letos mi je 
dodelila status športnika. 
Pridobljeni status mi je v 
veliko pomoč pri usklajeva-
nju šolskega s športnim ur-

nikom. Tekmujem tudi za ekipo SERŠ-a. Skupaj z Alešem 
Pernatom in Dominikom Grilom smo se uvrstili na državno 
tekmovanje, kjer smo dosegli 6. mesto. 

JAN TEMENT
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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 ra-
čunalništvo. Ekipa robotike Srednje elektro-računalniške šole Maribor, 
SERŠ TEAM, se je udeležila svetovnega tekmovanja, ki je junija 2013 po-
tekalo v Eindhovnu na Nizozemskem. Tekmovala sta v kategoriji RESCUE 
B junior. Naloga tekmovalnega robota je bila vezana na reševanje pone-
srečencev v naravni nesreči. Avtonomno je moral voziti po labirintu, ki 
je predstavljal mesto naravne nesreče, premagovati ovire in s pomočjo 
merjenja temperature poiskati »ponesrečence«.

Ekipa SERŠ TEAM je v konkurenci 23 ekip iz celega sveta skupaj z madžar-
sko ekipo LegoRockers zmagala v tekmovanju RESCUE B SUPER TEAM in 
s tem premagala na področju robotike številne razvitejše države, in sicer 
Japonsko, Kitajsko, Nemčijo, Portugalsko, Avstrijo … 

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.

Po osvojenih drugih in tre-
tjih mestih na tekmovanjih 
v Istanbulu, Mehiki, Avstriji 
in na Portugalskem je bilo 
znanje, delo in ustvarjalnost 
dijakov SERŠ-a s tem uspe-
hom ponovno nagrajeno.

DijAkA, kI STA ŽUpANA »SpRAVILA« NA koLENA.

MINISTER JE poUDARIL, DA JE ZMAgA 
SREDNJEŠoLCEV IZJEMEN USpEH.

pREDSEDNIk JE DijAkoMA ZA DoSEŽENI USpEH 
čESTITAL TER IZRAZIL pRIZNANJE IN poHVALo.

MATEJ DRobNIč IN boJAN poTočNIk 
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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 
različnih mest in inštitucij.

Ekskurzija v Belo krajino
Dijaki 1. letnika tehniške gimnazije smo se v mesecu maju odpravili na 
dvodnevno ekskurzijo v Belo krajino.

Pot nas je vodila skozi prelepe slovenske kraje. Kljub slabemu vremenu 
smo bili odlično razpoloženi. Po avtobusu se je razlegal glasen klepet, 
smeh, ter tu in tam tudi bolj ali manj uspešna »glasbena točka«.

Prvi dan ekskurzije se je pričel s postankom in ogledom Plečnikove cer-
kve Sv. Mihaela v Črni vasi na Ljubljanskem barju. Pot smo nadaljevali do 
Trubarjeve domačije na bregu rečice Rašice. Ogledali smo si spominsko 
hišo z mlinom, žago in gospodarsko poslopje. V hiši je iz prejšnjih bi-
valnih prostorov nastala spominska soba, kjer smo s predstavitvijo zelo 
zgovornega in odličnega predavatelja podrobneje spoznali avtorja prve 
slovenske knjige. Nato smo se ustavili v naselju Turjak, v občini Velike 
Lašče, kjer smo si ogledali srednjeveški grad Turjak. V popoldanskih urah 
smo prispeli do CŠOD Jurček v Kočevju, kjer so po kosilu sledile športne 
aktivnosti. S čolni smo se spustili po reki Rinži in se urili v lokostrelstvu. 
Zadnji postanek tega dne je bil CŠOD Radenci, ki se nahaja v majhni belo-
kranjski vasici Radenci ob reki Kolpi. Ker fantje veljamo za velike ljubitelje 
najrazličnejših športov, smo se pomerili v nogometu, košarki, badmin-
tonu in metanju frizbija. Po večerji je sledila razvedrilni točka »SERŠ ima 
talent«. Bilo je noro, navdajali so nas prijetni občutki, slišati je bilo veliko 
smeha in nedolžnih komentarjev.

INTERESNE DEJAVNOSTI IN 
OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE

SVET ENERgijE

INŠTITUT JoŽEF ŠTEFAN

REAkToRSkI CENTER

EkSkURZijA V MÜNCHEN
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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.-->

Naslednji dan se je pričel s tekom, nadaljeval pa s kolesarjenjem in ple-
zanjem po plezalni steni. Ker vse, kar je lepo, hitro mine, smo se odpravili 
še do Novega mesta in Vinice.

In glej, dva dneva sta minila, kot bi trenil. Ko smo se pozno popoldne vra-
čali proti domu, smo bili polni doživetij, novih odkritij, iskrenih druženj in 
novih prijateljstev. Morda smo ta dva dneva, seveda po zaslugi »ta pravih 
profesorjev«, bili še bolj povezani kot v dneh, ki jih preživljamo v šolskih 
klopeh.

JAN TEMENT, DijAk

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.

ŠoLSkA SVEToVALNA SLUŽbA:
MAJA kRAJNC IN IRIS ARbEITER

SkUpNE SLUŽbE: MAkSIMILJAN MARHoLD, 
bRANkA bERgLEZ, bRANko čRNčEC, MARijA 
JANŽEk, SUZANA LUkMAN, ALJAŽ čURIN

poMočNIk RAVNATELJA: DARko RoMIH

DEŽURNA DijAkA
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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:

Miran Waldhütter, Domen Rupnik, Robert Novak

AKTIVI
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oRgANIZAToRkA IZREDNEgA IZobRAŽEVANJA 
IRENA pIVko, pRoF.

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

V preteklem šolskem letu nam je Družinsko podjetje Kosič d.o.o. podarilo 
demonstracijske omarice za izvedbo inteligentnih inštalacij (KNX-sistem), 
odklopna zaščitna stikala (FID stikala) in inštalacijske odklopnike za po-
trebe praktičnega pouka. Direktor podjetja Gorazd Kosič je mnenja, da 
je predvsem praktično izobraževanje tisto, ki lahko posreduje trgu dela 
ustreznega strokovnjaka. 

Material za praktični pouk so podarila še naslednja podjetja: KABELTEC 
d.o.o., L-TEK d.o.o. in NANO ELEKTRONIKA d.o.o. 

Elektro Maribor je ob koncu šolskega leta najboljšim dijakom SERŠ-a po-
delil znak odličnosti in denarno nagrado. Nagrade so prejeli: Bojan Po-
točnik (1. mesto), Matej Drobnič (2. mesto) in Andraž Vergles (3. mesto).
V sodelovanju z OVEN Elektro Maribor, d.o.o. pripravljamo projekt ener-
gijske učinkovitosti šole. 

Tesno sodelovanje šole z okolico poteka tudi v okviru praktičnega uspo-
sabljanja naših dijakov (PUD) pri več kot 200 delodajalcih.

Obisk ministra za šolstvo dr. 
Jerneja Pikala na SERš-u
Meseca junija je minister dr. Jernej Pikalo v okviru obiska Maribora obi-
skal tudi Srednjo elektro-računalniško šolo Maribor. Ravnateljica Irena 
Srša Žnidaršič je ministru predstavila šolo in uspehe naših dijakov. Bojan 
Potočnik in Matej Drobnič sta predstavila robota, s katerim sta zmagala 
na svetovnem prvenstvu, dijak Luka Rojs pa svojo raziskovalno nalogo na 
temo energetsko učinkovite javne razsvetljave, s katero je na Državnem 
srečanju mladih raziskovalcev Slovenije prejel zlato priznanje. 
Minister je v okviru obiska napovedal tudi izločitev SERŠ-a iz Šolskega 
centra, kar se je s 1. 9. 2013 tudi uresničilo.

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.
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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 2012/13 so dijaki Domen Vidovič, Mario Verdnik in Uroš 
Pavkovič postali zlati maturantje 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.

V šolske letu 2012/13 je dijak Leo Strmšek postal zlati maturant.

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.
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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.

Značilnosti programa Predmetnik

Programske enote Skupno 
št. ur

Kreditne 
točke

A – Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina 213 12
Matematika 213 12

Tuji jezik 164 9

Umetnost 33 2

Naravoslovje 132 6

Družboslovje 132 6

Športna vzgoja 164 7

B – Strokovni moduli

Informatika s tehniškim komuniciranjem 136 6

Izdelava električnih tokokrogov 136 6

Električne naprave 156 8

Uporaba krmilnih naprav 114 6

Izdelava elektr. in komunikacijskih inštalacij 136 6

Delovanje elektroenergetskih sistemov (i) 156 8

Priklopi električnih motorjev (i) 136 6

Elektronski sklopi (i) 136 6

Zajemanje in obdelava procesnih veličin (i) 156 8

Montaža inteligentnih inštalacij (i) 103 6

Obnovljivi viri energije (i) 103 6

C – Praktično izobraževanje v šoli 655 30

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu 912 36

D – Interesne dejavnosti 160 6

E – Odprti del kurikula 582 30

Zaključni izpit 2

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.
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SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

3 letaRAČUNALNIKAR

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.

Predmetnik

Programske enote Skupno
št. ur

Kreditne 
točke

A – Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina 213 12
Matematika 213 12
Tuji jezik 164 9
Umetnost 33 2
Naravoslovje 132 6
Družboslovje 132 6
Športna vzgoja 164 7
B – Strokovni moduli
Informatika s tehniškim komuniciranjem 136 6
Upravljanje z uporabniško program.opremo 102 5
Vzdrževanje informacijske opreme 209 10
Izdelava elektr. in komunikacijskih inštalacij 136 6
Programiranje naprav 160 8
Vzdrževanje in postavitev podatkovnih baz 160 8
Napredno vzdrževanje strojne opreme (i) 170 9
Napredno vzdrževanje programske opreme (i) 170 9
C – Praktično izobraževanje v šoli 655 30

Č – Praktično usposabljanje z delom 912 40

D – Interesne dejavnosti 160 6

E – Odprti del kurikula 582 30
Zaključni izpit 2

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.
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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.

Predmetnik

Programske enote Skupno 
št. ur

Kreditne 
točke

A – Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina 487 24

Tuji jezik 417 20

Matematika 383 19

Umetnost 68 3

Zgodovina 102 5

Geografija 68 3

Sociologija 68 3

Fizika 140 6

Kemija 70 3

Športna vzgoja 340 14

B – Strokovni moduli (za celoten program)

Informatika s tehniškim komuniciranjem 136 6

Uporaba IKT pri poslovanju 136 6

Upravljanje s programirljivimi napravami 170 8

Izdelava osnovnih vezij 204 10

Načrtovanje in priklopi električnih naprav 204 10

Izdelava elektr. in komunikacijskih inštalacij 136 6

Načrtovanje električnih inštalacij (i) 156 8

Pogonska tehnika (i) 156 8

Uporaba regulacij (i) 156 8

Delovanje elektroenergetskih sistemov (i) 156 8

Proizvodnja in prenos električne energije (i) 156 8

Upravljanje distribucijskih omrežij (i) 156 8

Uporaba mikroprocesorskih naprav (i) 156 8

Prenos in zapis informacij (i) 156 8

Vzdrževanje računalniške opreme (i) 156 8

Načrtovanje avtomatiziranih postrojev (i) 156 8

Oprema za multimedijsko tehniko (i) 156 8

AV-komunikacije (i) 156 8

Pridobivanje in pretvarjanje elektr. energije (i) 156 8

Zajemanje in obdelava procesnih veličin (i) 156 8

Spletne aplikacije v multimedijski tehniki (i) 156 8

Računalniško oblikovanje (i) 156 8

C – Praktično izobraževanje v šoli 640 30

Č – Praktično usposabljanje z delom 152 7

D – Interesne dejavnosti 352 14

E – Odprti del kurikula 614 29

Poklicna matura  
(izdelek oziroma storitev in zagovor) 4

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
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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 programaPredmetnik
Programske enote Skupno 

št. ur
Kreditne 

točke

A – Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina 487 24

Tuji jezik 417 20

Matematika 383 19

Umetnost 68 3

Zgodovina 102 5

Geografija 68 3

Sociologija 68 3

Fizika 140 6

Kemija 70 3

Športna vzgoja 340 14

B – Strokovni moduli

Informatika s tehniškim komuniciranjem 136 6

Uporaba IKT pri poslovanju 136 6

Upravljanje s programirljivimi napravami 170 8

Vzdrževanje informacijske strojne opreme 136 7

Vzdrževanje informacijske program.opreme 136 7

Izdelava elektr. in komunikacijskih inštalacij 136 6

Vzpostavitev in vzdrževanje omr. servisov 136 7

Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij 176 9

Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz 136 7

Oprema za multimedijsko tehniko (i) 156 8

Upravljanje IK-sistemov (i) 156 8

Upravljanje z inform. programsko opremo (i) 156 8

Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij (i) 156 8

Napredna uporaba podatkovnih baz (i) 156 8

Računalniško oblikovanje (i) 156 8

Uporaba mikroprocesorskih naprav (i) 156 8

AV-komunikacije (i) 156 8

Načrtovanje avtomatiziranih postrojev (i) 156 8

C – Praktično izobraževanje v šoli 640 30

Č – Praktično usposabljanje z delom 152 7

D – Interesne dejavnosti 352 14

E – Odprti del kurikula 614 28

Poklicna matura  
(izdelek oziroma storitev in zagovor) 4

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). 
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POKLICNO-TEHNIšKO IZOBRAŽEVANJE

2 leti ELEKTROTEHNIK (PTI)

Predmetnik
 Programske enote Skupno 

 št. ur
Kreditne 

toček

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina 276 13

Matematika 206 10

Tuji jezik 276 13

Umetnost 30 2

Zgodovina 40 2

Geografija 40 2

Sociologija ali Psihologija 40 2

Fizika 80 4

Kemija 40 2

Informatika 60 3

Športna vzgoja 150 7

B - Strokovni moduli

Podjetništvo s poslovnim sporazumevanjem 60 2

Programirljive naprave 99 5

Uporaba električnih vezij in naprav 99 5

Načrtovanje električnih inštalacij (i) 156 8

Elektromotorni pogoni in regulacije (i) 156 8

Proizvodnja in prenos električne energije (i) 156 8

Vzdrževanje računalniške opreme (i) 156 8

Upravljanje distribucijskih omrežij (i) 156 8

Regulacije v avtomatiziranih postrojih (i) 156 8

Uporaba mikroprocesorskih naprav (i) 156 8

Pridobivanje in pretvarjanje elektr. energije (i) 156 8

Prenos in zapis informacij (i) 156 8

Oprema za multimedijsko tehniko (i) 156 8

AV-komunikacije (i) 156 8

Spletne aplikacije v multimedijski tehniki (i) 156 8

Računalniško oblikovanje (i) 156 8

C - Praktično izobraževanje v šoli 204 12

Č - Praktično izobraževanje pri delodajalcu 76 4

D - Interesne dejavnosti 96 4

E - Odprti kurikul 256 12

Poklicna matura 
 (izdelek oziroma storitev in zagovor) 4

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.
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POKLICNO-TEHNIšKO IZOBRAŽEVANJE

2 letiTEHNIK RAČUNALNIšTVA (PTI)

Predmetnik
Programske enote Skupno števi-

lo ur
Kreditne 

točke

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina 276 13

Matematika 206 10

Tuji jezik 276 13

Umetnost 30 2

Zgodovina 40 2

Geografija 40 2

Sociologija ali Psihologija 40 2

Fizika 80 4

Kemija 40 2

Informatika 60 3

Športna vzgoja 150 7

B – Strokovni moduli

Razvoj spletnih aplikacij 148 8

Vzpostavitev omrežnih servisov 110 6

Oprema za multimedijsko tehniko (i) 156 8

Upravljanje IK-sistemov (i) 156 8

Upravljanje z inform. programsko opremo (i) 156 8

Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij (i) 156 8

Napredna uporaba podatkovnih baz (i) 156 8

Računalniško oblikovanje (i) 156 8

Uporaba mikroprocesorskih naprav (i) 156 8

AV komunikacije (i) 156 8

Načrtovanje avtomatiziranih postrojev (i) 156 8

C - Praktično izobraževanje v šoli 204 9

Č - Praktično izobraževanje pri delodajalcu 76 3

D - Interesne dejavnosti 96 4

E - Odprti kurikul 256 11

Poklicna matura 
 (izdelek oziroma storitev in zagovor) 4

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.
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GIMNAZIJA

4 leta TEHNIšKA GIMNAZIJA

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 23 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

Pogoj za vpis: zaključena osnovna šola

Trajanje: 4 leta
Zaključek: splošna matura

Izobrazba: gimnazijski maturant
Možnosti za 
nadaljevanje: univerzitetni študij

Značilnosti programa Dijak 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. 
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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 mul-
timedije.

V jesenskih počitnicah potekata za osnovnošolce delavnici elektronike 
in multimedije. Udeleženci Jesenske šole elektronike so izdelali utripal-
nik, knight rider, elektronsko kocko, RGB svetilko in digitalni termometer. 
Udeleženci delavnice multimedije pa so uredili svojo spletno stran in pla-
kat za noč čarovnic. Pri delu so učencem pomagali dijaki SERŠ-a.

Ob koncu šolskega leta organiziramo brezplačno delavnico za učence, ki 
so dosegli najboljša mesta na tekmovanjih Robosled in Mladi za napre-
dek Maribora.

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 dija-
kov sami izdelajo spletno stran ali plakat s pomočjo računalniškega pro-
grama 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. 

DELAVNICE OBLIKOVANJA SPLETNIH STRANI NA SERš-u 

Med počitnicami, ko je bilo večina učencev doma ali 

na izletih, smo se z nekaterimi sošolci odpravili na 

SERŠ, kjer smo sodelovali v delavnicah oblikovanja 

spletnih strani. Naj predavatelj je bil dijak 4. letnika, 

ki nas je naučil oblikovati in izdelovati spletne strani 

v programskem jeziku HTML 5. Moram priznati, da ni 

bilo lahko, saj je bilo veliko novih izrazov, ki smo se jih 

v treh dneh morali naučiti. Zadnji dan pa smo spoznali 

še program Photoshop, kjer je vsak izmed nas svojo 

sliko preoblikoval s pomočjo tega programa. Te tri 

dni, ki smo jih preživeli na SERŠ-u (od 8.00 do 14.30), 

smo imeli zjutraj najprej dve uri delavnice, nato smo 

v telovadnici SERŠ-a eno uro telovadili. Po telovadbi 

smo imeli malico, nato malo prostega časa in na koncu 

spet dve uri in pol delavnic. Dnevi so minili hitro, 

zagotovo smo se naučili mnogo novega. Zahvaljujemo 

se SERŠ-u, da smo lahko tam preživeli nekaj lepih dni. 

Nomi Hrast,

učenka 9. razreda OŠ Ludvika Pliberška Maribor

INFoRMATIVNI DAN

IZDELEk UDELEŽENCA DELAVNICE MULTIMEDijE
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