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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 računalništva in elektrotehnik) in srednjega poklicnega izobraževanja (računalnikar in elektrikar) ter v dva programa poklicno 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 programih.
Naš slogan »Uspeh ni naključen« v resnici ni naključen! SERŠ je odlično opremljena šola z dobro usposobljenimi profesorji in motiviranimi dijaki. Naši dijaki s pomočjo dobrih mentorjev posegajo po najvišjih rezultatih na različnih tekmovanjih tako v državnem kot svetovnem merilu. Naj navedem samo najodmevnejše: svetovni prvak v raketnem modelarstvu, 2. mesto na svetu v robotiki v Istanbulu in 3. mesto v Mehiki, zlata, srebrna in bronasta priznanja na državnih srečanjih raziskovalcev, 2. mesto na tekmovanju raziskovalcev Mladi za napredek Maribora, najvišja mesta na tekmovanjih
iz matematike, elektrotehnike in računalništva ter slovenščine in tujih jezikov. Uspešni smo tudi na literarnih natečajih.
Na SERŠ-u imamo več kot 80 dijakov s statusom športnika, imajo pa naši dijaki tudi možnost pridobiti si status kulturnika, 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 osnovnošolce 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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Vse poti je treba na novo začeti
(T. Pavček)
Osnovna šola – devet let ista šola, devet let iste učilnice, devet let isti učitelji 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.
KOLESAR NA SONČNO ENERGIJO

Kam torej? Naj sledim ostalim sošolcem in nadaljujem pot z njimi, ali naj
izberem pot, ki je zame najustreznejša? Odločitev je bila zelo težka. Verjetno tudi zaradi tega, ker še vedno nisem prav vedel, kaj me pravzaprav
zanima. Po preudarnem razmišljanju sem se odločil in se vpisal na Srednjo 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 počitnicami 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 srednji šoli. Ko je napočil prvi šolski dan, me je bilo strah, ves čas sem razmišljal 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 neznanci. 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 moramo 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
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ČETRTOŠOLCI SE SPOM
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Življenje na šoli ni samo pouk
Na naši šoli ponujamo dijakom možnost sodelovanja pri različnih obšolskih dejavnostih: v krožkih, na prireditvah in tekmovanjih, pri raziskovalnih nalogah itd. S podelitvijo statusov jim omogočamo usklajevanje
šolskih obveznosti z obšolskimi dejavnostmi in s tem tudi večje uspehe
na obeh področjih.

MATURANTSKI PLES

Prireditve
Vsako leto dijaki v sodelovanju z učitelji pripravijo številne prireditve.
Božično novoletno prireditev poteka ob zaključku šolskega leta v šolski
telovadnici. Ob številnih glasbenih in plesnih točkah dijakov svoje z glasbeno točko dodajo tudi učitelji SERŠ-a.
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

Predaja ključa poteka vsako leto v maju v Ljudskem vrtu ob bučnem navijanju in vzpodbujanju 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 IVEK-i!

Dijaški parlament
Na šoli deluje, in to zelo uspešno, tudi dijaški parlament. Sestavljajo ga
predstavniki vseh oddelkov. Naloga šolske dijaške skupnosti 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 2012/13
PUST, NAJLEPŠE NOGE NA SERŠU

ŠOLSKA PRIREDITEV

8

Angleški krožek

Novinarski krožek

Atletika

Odbojka

Avdio krožek

Programiranje

Badminton

Računalniški krožki

Glasbeni krožek

Robotika

Košarka

Šola v sliki

Literarni krožek

Uresničimo svoje ideje

Nemški krožek

Visual Basic

Nogomet

Vizualne komunikacije
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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 Maribora. V šolskem letu 2011/12 smo zasedli 3. 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
splošnoizobraževalnih področjih.

Naš dijak izdelal program za krmilnik za montažno linijo

ANDRAŽ VERGLES

V okviru natečaja Mladi za napredek Maribora je dijak Andraž Vergles
prejel srebrno priznanje za rešitev realnega problema v podjetju Iskra-releji v Makolah. Med praktičnim usposabljanjem in s kasnejšo raziskovalno nalogo je pod mentorstvom Milana Iviča, univ. dipl. inž., izdelal
krmilnik za spajkanje priključkov tuljav pri montažni liniji. Izbral je Siemensov krmilnik, napisal program zanj in ga v podjetju preizkusil. Z
nalogo je sodeloval na državnem srečanju mladih raziskovalcev, kjer je
ravno tako prejel srebrno priznanje.
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MEHIKA

Andraž Vergles

Med najboljšimi na svetu
ROBOCUP 2011
V začetku julija 2011 je v Istanbulu potekalo svetovno robotsko tekmovanje ROBOCUP JUNIOR. Cilj tekmovanja je zgraditi reševalnega robota,
ki bi ga lahko postavili v realno okolje in z njim odkrivali ponesrečene v
ruševinah. Dijaka tehniške gimnazije, Bojan Potočnik in Tadej Tofant, sta
presenetila ne samo slovensko temveč tudi svetovno javnost. S svojim
robotom sta po devetih vožnjah zasedla drugo mesto na svetu v konkurenci tekmovalcev iz ZDA, Kitajske, Japonske, Nemčije, Brazilije, Švice,
Avstrije, Švedske in Italije.

ROBOT IZ TEKMOVANJA ROBOCUP

Izjava mentorja in spremljevalca profesorja Slavka Nekrepa: »Poleg
odličnega robota in programa zanj so za drugo mesto odločali zbranost,
mirnost in taktika. Bojan in Tadej sta »carja«.«
ROBOCUP 2012
Julija 2012 je tekmovanje potekalo v Ciudad de Méxicu. Ekipi se je pridružil še dijak Matej Drobnič. Mentor je bil Miran Waldhütter. S posodobitvijo robota je ekipa ponovno dosegla vrhunsko mesto – bronasto
priznanje. Poleg napornega tekmovanja so dijaki imeli priložnost spoznati domačine, ki so jih lepo sprejeli in jim pokazali tudi nekatere znamenitosti Mexica.
Kljub dvema vrhunskima dosežkoma so dijaki vse svoje misli takoj po
vrnitvi iz Mexica usmerili v tekmovanje Robocup 2013 na Nizozemskem
in v zasnovo novega robota.

www.sers.si

DIJAKA BOJAN POTOČNIK IN MATEJ DROBNIČ TER
MENTOR MIRAN WALDHÜTTER, UNIV. DIPL. INŽ.
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3. mesto

1. in 3. mesto

1. in 2. mesto

ROBOCUP
svetovno robotsko
tekmovanje
Mehika

ROBOCUP, odprto
državno tekmovanje
na Slovaškem

ROBOCUP JUNIOR
državno tekmovanje

UVRSTITEV

DIJAKI

Bojan Potočnik,
Tadej Tofant,
Matej Drobnič,
Matic Strajnšak

Bojan Potočnik,
Tadej Tofant,
Matej Drobnič,
Robi Novak,
Matic Strajnšak,
Luka Šauperl

Bojan Potočnik
Matej Drobnič
Tadej Tofant

ROBOTIKA

Matej Šturm
Žan Stupan

3. mesto

3. mesto

1. mesto

elektrikar

MATEMATIKA - državno
tekmovanje

CANKARJEVO
TEKMOVANJE - regijsko

LITERARNI NATEČAJ

TEKMOVANJE IZ
ANGLEŠKEGA JEZIKA

Luka Jerebic
Tadej Ekart

3. mesto

2. mesto

3. mesto

Nejc Grebenc

3. mesto

2. mesto
Tadej Ekart
Luka Jerebic
Matej Petek

Nejc Grebenc

nagrajen prispevek
(uvrstitev med prve tri)

Marko Črnko
Jure Domajnko
Leo Strmešk

na državnem

2. mesto

Peter Kralj

Sebastijan Kužner
Gregor Leutgeb

Sebastijan Kužner

Domen Hajnšek
Žan Bezenšek

računalnikar

1. mesto

TEKMOVANJE V ZNANJU uvrstitev na državno
tekmovanje
NEMŠKEGA JEZIKA

OLIMPIJADA POKLICEV

TEKMOVANJE
ACM V ZNANJU
RAČUNALNIŠTVA

DRŽAVNO
TEKMOVANJE
ELEKTRO IN
RAČUNALNIŠKIH ŠOL

DIJAKI

UVRSTITEV

TEKMOVANJA

PODROČNO
TEKMOVANJE
V ATLETIKI

PRVENSTVO
SLOVENIJE
V KROSU

KOŠARKA

ODBOJKA
NA MIVKI

STRELSTVO

SMUČANJE,
Prvenstvo MB SŠ v
veleslalomu

Skupni seštevek
svetovnega pokala v
raketnem modelarstvu

na 1000 m

Zlata medalja

3. mesto

ekipno osvojeno

področnega
prvenstva

2. krog

uvrstitev v

na področnem
tekmovanju

3. mesto

na področnem

2. mesto

na občinskem

Alen Kolman

Matej Šturm
Klemen Furman
Timotej Skledar
Alen Kolman

ekipa SERŠ

ekipa SERŠ

Aleš Pernat

Matic Kocbek

2. mesto
1. mesto

Uroš Rihter

Mitja Žgajner

DIJAKI

1. mesto

1. mesto

UVRSTITEV

ŠPORT

INOVACIJSKI
PREDLOG

RAZISKOVALNE
NALOGE

elektrotehnika,
elektronika

3. mesto

elektrotehnika,
elektronika

2. mesto

elektrotehnika,
elektronika

1. mesto

računalništvo

2. mesto

računalništvo

1. mesto

elektronika
elektrotehnika

2. mesto

elektronika,
elektrotehnika

1. mesto

računalništvo

3. mesto

računalništvo

1. mesto

UVRSTITEV

Mihael Hajšek

Andraž Vergles

Luka Rojs
Jure Doberšek

Dominik Šmajgl

Vito Ferš

Marko Zadravec
Danijel Kolbič
Andrej Knez

Andraž Vergles

Vanessa Vogrinčič

Sebastijan Kužner

DIJAKI

MLADI ZA
NAPREDEK
MARIBORA

DOSEŽKI 2011/12

Bronasto priznanje

Bronasto priznanje

Bronasto priznanje

Srebrno priznanje

Srebrno priznanje

Srebrno priznanje

Zlato priznanje
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Fotografski natečaj
Na fotografski natečaj se lahko prijavijo vsi dijaki s fotografijami na razpisano temo. V šolskem letu 2011/12 smo izvedli natečaj »Jesen«. Komisija
izbere najboljše fotografije, ki jih nato razstavi v šoli ter objavi na spletni
strani šole. Avtorji prvih treh nagrajenih fotografij so tudi nagrajeni!
NAGRAJENA
FOTOGRAFIJA
NA NATEČAJU
JESEN

ČEPA

ČEPA

Nagradni izlet
Tradicionalno šola vsako leto ob zaključku šolskega leta nagradi najprizadevnejše dijake in njihove mentorje z nagradnim izletom po Sloveniji
ali tujini.
Leta 2011 smo se odpravili na Dunaj, kjer smo se sprva seznanili s kulturnozgodovinskimi znamenitostmi mesta. Sledil je obisk Tehniškega muzeja, kjer so lahko dijaki sami izvedli večje število eksperimentov in si
zapeli ter zaigrali v glasbenem studiu. Po kosilu je sledil ogled poslopja
in studia avstrijske državne televizije – ORF, kjer smo si ogledali prostore,
prisluhnili razlagi o poteku snemanja oddaj in v živo spremljali vajo za
oddajo Zvezde plešejo. Na koncu smo se še lahko preizkusili kot snemalci, napovedovalci vremena in televizijskega dnevnika, nekateri pa so tudi
poleteli na metli.

STUDIO ORF, NAPOVEDOVANJE VREMENA

Leta 2012 smo obiskali adrenalinski park v soteski Čepa v Avstriji in si
ogledali Celovec. V parku so nam podrobno razložili navodila, pravila in
nevarnosti. Imajo 8 različno zahtevnih poti z raznimi ovirami (mostovi,
lestve, hoja po vrvi itd.). Udeležencem je bil najljubši flying fox. To so poševni kabli, na katere se pripneš in se po njih spustiš z veliko hitrostjo.
Spustili smo se po najdaljšem flying foxu v Avstriji, ki je dolg 300 m in teče
42 m visoko. Izlet smo zaključili z ogledom Celovca, mesta z zanimivo
arhitekturo in zgodovino.
V TEHNIŠKEM MUZEJU JE
NAŠEL VSAK NEKAJ ZASE

www.sers.si
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Šola in šport z roko v roki
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.

KROŽKI IN
TNA
ŠOLSKA ŠPOR
TEKMOVANJA

letom potekaMed šolskim
ki, ki jih vojo športni krož
tni pedagogi.
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STATUS ŠPORTNIKA
Status športnika dijaku omogoča usklajevanje 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, košarka, strelstvo, vaterpolo, judo, ples, veslanje, odbojka, rokomet, tenis, atletika).
Perspektivnim mladim športnikom prilagodimo program glede na njihove individualne 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 prilagoditve in načrtuje pridobivanje ocen.
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DI PLAVANJE

NAŠ DIJAK NA SNEGU

NOGOMET, NAJLJUBŠI ŠPORT NAŠIH DIJAKOV
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NEKDANJI DIJAKI SERŠ - AKTIVNI
ŠPORTNIKI
Da pomislim, kdaj sem prvič vstopila v SERŠ... 1998/99?
Torej, koliko let je od tega, morda 6? Ha, ha, se vidi, da je
bila matematika vedno moja šibka točka!
Torej, 14 let je od vstopa skozi vrata SERŠ-a! 25 fantov in 3
dekleta je izkupiček našega razreda. Takšna kombinacija
je vsekakor nepozabna! Se mi zdi, da smo bile punce vedno malo bolj divje od fantov, tako da se nas vsi profesorji
prav dobro spominjajo?
Štiri gimnazijska leta so hitro minila, čeprav se mi takrat
ni zdelo tako in takratni problemi se mi danes zdijo prav

IMAMO LASTNO TELOVADNICO, KI SMO JO MED POLETNIMI
POČITNICAMI V CELOTI OBNOVILI

veliko trenin življenja. Ker
či
na
oj
m
je
e)
stopil sem
Šport (veslanj
radi priprav. Na
za
n
te
so
od
o
st
onu. Ključ
ram, sem pogo
prvenstvu v Lond
m
ne
ov
et
sv
m
in izobražena mladinske
goji za treninge
po
or
ak
ek
vs
ortniku podo uspeha so
diti vsakemu šp
go
ila
pr
a
eb
tr
ndar se ob
vanje, kar je
o usklajevati, ve
hk
la
ni
ta
or
šp
udejstvujem
sebej. Šole in
lahko uspešno
u
nj
ja
ga
ila
pr
odrekanju in
jih.
na obeh področ
Matej Grobelnik

smešni. Zaradi športnih obveznosti le redkokdaj srečam
bivše sošolce ali profesorje. Priznam pa, da vsake toliko
časa vzamem v roke naš Yearbook, ali kakšen izvod Stika
in se do solz nasmejem, ko se spomnim vseh neumnosti,
ki smo jih ušpičili.
Verjetno bi sedaj, ko sem že »odrasla« oseba, precej stvari
spremenila, a nečesa verjetno ne bi. Če bi še enkrat imela
14 let in bi se lahko ponovno odločila, katero srednjo šolo
bi obiskovala, bi prav gotovo znova stopila v rdečo stavbo
na Smetanovi ulici.
NUŠA RAJHER
NOGOMETNA TEKMA

NUŠA RAJHER,
SVETOVNA PRVAKINJA V KICK-BOKSU IN TAEKWON-DOJU

V NAJEMU IMAMO ŠPORTNO DVORANO LUKNA

www.sers.si
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Statusi
S podelitvijo statusov dijakom omogočimo usklajevanje šolskih in obšolskih 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 dejavnosti, 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.

ŠPORTNIK

 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.

KULTURNICA
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DEMONSTRATOR

 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. Vzpodbujamo jih, da bi tudi v srednji šoli sodelovali pri krožkih in se udeležili
tekmovanj. Na njihovo željo jim prilagodimo pouk.
RAZISKOVALEC

 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.

14

www.sers.si

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

Robosled

Vsako leto v mesecu marcu organiziramo predtekmovanje državnega tekmovanja Robosled. 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.
ROBOSLED

Počitniške šole

V času počitnic organiziramo delavnice elektronike, računalništva in multimedije.
V jesenskih počitnicah sta za osnovnošolce potekali delavnici elektronike
in multimedije. Učenci so v delavnici multimedije spoznali lastnosti dokumentov pred oddajo v tisk, osnovna orodja programov Adobe Photoshop
in Indesign, izdelali so naslovnico za revijo, v revijo vstavili slike in besedilo, naučili so se razporejati grafične elemente in izdelali filmski plakat.
Udeleženci delavnice Šola elektronike so imeli pripravljene tiskanine in
potrebne elemente za izdelavo Knight rider-ja, Smrečke ter za izdelavo
RGB svetilke. Udeleženci so pridobili znanja s področja ročnih spretnosti,
spajkanja, merjenja upornosti in napetosti z merilnim instrumentom. Seznanili so se z branjem in razumevanjem električnih načrtov. Pri delu so
jim pomagali dijaki SERŠ.

ŠOLA ELEKTRONIKE

Udeleženci so pokazali velik interes za delo ter bili zadovoljni s potekom
delavnic in novimi stvarmi, ki so se jih naučili.
Ob koncu šolskega leta organiziramo brezplačno delavnico za učence, ki
so dosegli najboljša mesta na tekmovanjih Robosled in Mladi za napredek Maribora.

Naravoslovni dnevi

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

TRŽNICA POKLICEV

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

Razredne ure, tržnice poklicev

Na povabilo osnovnih šol se učencem in njihovim staršem predstavimo
tudi na njihovi šoli, najpogosteje v okviru razredne ure ali tržnice poklicev.
OSNOVNOŠOLCI SPOZNAVAJO ELEKTRIKO

Informativni dan

Vsako leto v mesecu februarju poteka informativni dan. Na prireditvi v
šolski telovadnici učencem in njihovim staršem dijaki in profesorji predstavijo delo in utrip šole.
Po končani prireditvi si lahko obiskovalci ogledajo prostore šole na Smetanovi, kjer pripravimo predstavitev vseh šolskih predmetov ter krožkov
in ostalih obšolskih dejavnosti.

www.sers.si

15

INTERESNE DEJAVNOSTI IN
OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE
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 informacijska znanja idr.
Program izbirnega dela ID in OIV, ki ga ponuja šola, sestavljajo ogledi
različnih mest in inštitucij.

Kraški rob in obala
Septembra smo si gimnazijci ogledali Kraški rob in obalo. Izlet je bil prostovoljen in z velikim zanimanjem smo se ga z veseljem udeležili.
Najprej nas je pot vodila do podjetja Robotina, kjer smo se seznanili z
delovanjem sončne elektrarne v Hrpeljah, nedaleč stran, v Divači, pa smo
si ogledali majhno vetrno elektrarno.
Seznanili smo se z geografskimi značilnostmi Tržaškega zaliva in Kraškega roba. Nato smo se podali v Sveto jamo, ki je edina podzemna cerkev
pri nas. Tudi obisk krajinskega parka Strunjan, ki obsega večji del strunjanskega polotoka, je bil zanimiv.
S tem se je uradni delovni dan zaključil. Zvečer smo se eni zabavali v
domu Breženka in se kopali v morju, drugi pa so si ogledali Piran in si
privoščili pico.
Naslednji dan smo raziskovali Trst, si ogledali oznako O metrov nadmorske višine, speleovivarij, rimski amfiteater in še kaj. Za konec smo se še
dodobra okopali v Ankaranu in s tem je bil izlet pri koncu. Čakala nas je
samo še pot do SERŠ-a, na isti prostor, s katerega smo krenili.
URBAN RAJTER, DIJAK

Obvezne izbirne vsebine v Gorjah
Junija smo se drugi in tretji letniki tehniške gimnazije odpravili na obvezne
izbirne vsebine v Zgornje Gorje. Tam smo bili tri dni in se imenitno imeli.
Hodili smo na pohode, opazovali naravo, imeli razne športne aktivnosti,
skratka bilo je pestro. Med pohodi smo izvajali vaje. Merili smo temperaturo zraka, opazovali sestavo prsti, spoznavali travniško rastlinstvo in
merili hitrost vode gorskih potokov. Ponoči smo šteli zvezde in opazovali
lunin mrk. Vendar se nismo samo mučili z nalogami. Šli smo tudi na Bled,
se odpravili na sprehod po mestu in se posladkali z blejsko kremno rezino. Osvežili smo se tudi v jezeru, ki je imelo 22 °C, kar se je prav prileglo,
saj nam je bilo zelo vroče. Vreme je bilo suho in lepo. Šli smo tudi v blejski
Vintgar in si ogledali njegove številne brzice in slapove. Bilo je naravnost
čudovito! Ne samo da smo veliko časa preživeli na svežem gorskem zraku, to so bili dnevi, ki nam bodo še dolgo ostali v spominu.
JURE DOMAJNKO, DIJAK
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Ekskurzija v München
Novembra smo se odpravili na enodnevno ekskurzijo v München. V muzeju smo si med drugim ogledali prvi voz na motorni pogon Karla Benza
in letala, ki so sodelovala v 1. in 2. svetovni vojni. Navdušili so nas številni poizkusi, predvsem s področja fizike - demonstracijo Faradayeve
kletke, strele z napetostjo 1,2 milijona volta in še mnogo zanimivega.
Po ogledu muzeja smo se v starem mestnem jedru ustavili na glavnem
mestnem trgu Marienplatz. Po krajšem sprehodu smo si ogledali najstarejšo pivnico v mestu in podzemno železnico. Na poti domov smo si iz
avtobusa ogledali še Allianz Areno.
PATRIK ROŠKER, ŽAN PEČE, DOMEN BAJDE, DIJAKI

Kaj imata skupnega TE Šoštanj in
Karel Destovnik Kajuh?
Dan se je pričel pred našo šolo v Mariboru, kjer nas je avtobus v jutranjih
urah popeljal preko Radelj, Raven na Koroškem in Mislinje do premogovniškega muzeja v Velenju.
Velenjčani so zelo ponosni, da so uredili enega najboljših in najsodobnejših tehničnih muzejev v Evropi. Povedano nam je bilo vse o dostavi
premoga v TE Šoštanj, o ekološki preteklosti in prihodnosti termoelektrarne. Po predstavitvi v premogovniškem muzeju smo se odpeljali do TE
Šoštanj, kjer so nam v upravljalni sobi predstavili potek dela termoelektrarne. V TE Šoštanj se proizvede povprečno tretjino energije v državi, v
kriznih obdobjih pa pokrivajo preko polovico porabe. Po ogledu TE Šoštanj smo se odpeljali v terme Topolščica, kjer smo si ogledali spominsko sobo o nemški kapitulaciji.
Po kosilu smo se ustavili v parku Karla Destovnika Kajuha. V spomin na
našega pesnika je sošolec Urban na harmoniko zaigral partizansko pesem, David je povedal nekaj o njegovem življenju, Rok pa je ob Klemnovi
spremljavi na kitaro deklamiral pesem Samo en cvet.
Polni vtisov in prijetno utrujeni smo sem počasi odpravili na avtobus in
se vrnili v Maribor. Ekskurzija mi je bila všeč, saj sem se naučil veliko
novega in zanimivega.
MATEJ POTOČNIK, DIJAK

Obiskali smo knežje mesto
Drugi letniki smo si v okviru ekskurzije ogledali v Celje. Najprej smo se
ustavili pred Celjskim gradom. Tam nas je pričakal vodič, ki nam je povedal kratko zgodovino gradu in nas popeljal skozi njegovo notranjost.
Naša naslednja postaja je bil muzej, v katerem so razstavljeni predmeti
iz zgodovine Celja. Videli smo lahko stare baročne omare in še veliko
dragocenih predmetov. Po končanem ogledu muzeja smo se odpravili
proti ostankom starega rimskega mesta. Celeia je bila močna in zelo razvita rimska kolonija z znamenitim Marsovim templjem, ki jo je obdajalo
močno obzidje. Sledil je še ogled mestnega jedra. Po vseh ogledih je sledil trenutek, ki smo ga z veseljem pozdravili – postanek v McDonaldsu.
Polni prijetnih vtisov smo se vrnili nazaj v Maribor.
RENE CIMPERC, DIJAK

www.sers.si

17

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

POMOČNIK RAVNATELJA: DARKO ROMIH

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 projekcijah v avlah obeh zgradb in na oglasnih deskah. Praktični pouk ima
svojo oglasno desko v pritličju Smetanove 6 nasproti pisarne organizatorja praktičnega pouka.
ŠOLSKI KOLEDAR
je objavljen na spletni strani šole. Določa pomembne datume vseh dogodkov v šoli (redovalne konference, izpitni roki, prosti dnevi...).

DEŽURNA DIJAKA

Dežurstvo
Vsak dan dežura vsaj en učitelj in dva dijaka v vsaki zgradbi. Naloge dežurnih 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.
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA:
MAJA KRAJNC

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 programskih učiteljskih zborih, pripravlja različne obrazce (osebni izobraževalni načrt za dijake, mapa učnih dosežkov dijaka…) ter sodeluje pri
urejanju dijaških izkaznic in malic dijakov v šoli.
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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 ...
NEPEDAGOŠKI DELAVCI
Milena Žogan, Maksimiljan Marhold, Darka Muraus, Branko Črnčec, Marija Janžek, Suzana Lukman, Aljaž Čurin

ŠOLSKA KNJIŽNICA

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. Glede na družinski dohodek
imajo dijaki malico brezplačno ali dnevno plačujejo 2,42 EUR.

ŠOLSKA JEDILNICA

Malico lahko kupijo tudi v prizidku šole na Gosposvetski 9.

Praktično usposabljanje pri delodajalcu (PUD)
Z uvedbo novih šolskih programov smo prešli na nov model izobraževanja. 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). Izobraževanje 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 poklicnem izobraževanju v treh letih šolanja porazdelimo 24 tednov PUD-a.

ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA:
MIRAN WALDHÜTTER

Število tednov PUD-a v posameznem letniku
Program

1.

2.

3.

Elektrikar/računalnikar

3

3

18

Elektrotehnik/tehnik računalništva

/

2

2

PTI elektrotehnik/tehnik računalništva

2

/

4.
/

www.sers.si
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AKTIVI
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 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 športne vzgoje

Sedijo od leve:
Aleš Bezjak, Polona Krivec Švab, Zvonko Kladnik
Stojita od leve:
Bojan Skok, Bojan Tramšek
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AKTIVI

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, Maja Žnidarič

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

www.sers.si
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Izredno izobraževanje
Programi

ORGANIZATORKA IZREDNEGA IZOBRAŽEVANJA
IRENA PIVKO, PROF.

`` ELEKTRIKAR – SPI (elektronik, elektroenergetik)
`` RAČUNALNIKAR – SPI (vzdrževalec računalniške strojne in
programske opreme)
`` ELEKTROTEHNIK – PTI (operater avtomatiziranih postrojev,
sistemski elektronik, sistemski elektroenergetik)
`` ELEKTROTEHNIK – SSI (operater avtomatiziranih postrojev,
sistemski elektronik, sistemski elektroenergetik)
`` TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI (izdelovalec spletnih strani, koder
algoritmov, skrbnik komunikacijskih in informacijskih sistemov)
`` TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – SSI (izdelovalec spletnih strani, koder
algoritmov, skrbnik komunikacijskih in informacijskih sistemov)
`` POKLICNI TEČAJ – tehnik računalništva
`` TEHNIŠKA GIMNAZIJA
`` MATURITETNI TEČAJ

Organizirano izobraževanje s predavanji
ELEKTRIKAR, RAČUNALNIKAR
V program srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpišejo kandidati, ki so končali program nižjega poklicnega izobraževanja ter tisti, ki
imajo zaključeno osnovno šolo.
Izobraževanje traja dve leti in se konča z uspešno opravljenim zaključnim
izpitom.
ELEKTROTEHNIK, TEHNIK RAČUNALNIŠTVA
V program poklicno tehniškega izobraževanja se lahko vpišejo kandidati,
ki so končali ustrezni program srednjega poklicnega izobraževanja.
V program srednjega strokovnega izobraževanja se lahko vpišejo kandidati, ki so končali program nižjega poklicnega izobraževanja ter tisti, ki
imajo zaključeno osnovno šolo.
Izobraževanje traja 2 leti in se konča z uspešno opravljeno poklicno maturo.
PREKVALIFIKACIJA V POKLIC TEHNIK RAČUNALNIŠTVA - POKLICNI TEČAJ
V program prekvalifikacije za poklic tehnik računalništva se lahko vpišejo kandidati, ki so končali 4. letnik gimnazije ali srednje strokovnega izobraževanja.
Izobraževanje traja 1 leto in se konča z uspešno opravljeno poklicno maturo.

Samoizobraževanje
Kandidati, ki si želijo pridobiti izobrazbo elektro ali računalniške smeri,
se lahko namesto za organizirano izobraževanje s predavanji odločijo
tudi za samoizobraževanje. V tem primeru si znanje pridobivajo sami iz
učnih gradiv, z učitelji po želji sodelujejo le na konzultacijah.
Samostojno s konzultacijami se izobražujejo tudi kandidati, ki želijo končati tehniško gimnazijo ali maturitetni tečaj.
V tehniško gimnazijo se lahko vpišejo kandidati, ki imajo končano osnovno
šolo. Šolanje traja 2 leti in se konča z uspešno opravljeno splošno maturo.
V maturitetni tečaj se lahko vpišejo kandidati, ki so uspešno zaključili srednje poklicno, srednje tehniško oz. strokovno izobraževanje, tretji letnik gimnazije, če je (v slednjem primeru) prekinjeno izobraževanje za najmanj eno
leto. Šolanje traja 1 leto in se konča z uspešno opravljeno splošno maturo.
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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.

TAJNICA ZAKLJUČNEGA IZPITA:
SUZANA REHBERGER, PROF

Poklicna matura
V štiriletnih programih elektrotehnik in tehnik računalništva je med pogoji za zaključek izobraževanja tudi poklicna matura. Prav tako opravljajo
poklicno maturo dijaki, ki so uspešno končali 2. letnik poklicno-tehniškega 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 obveznosti 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 računalništva (tehnik računalništva), ki predstavlja vsebine obveznih
modulov.

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

Izbirni del:
`` pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike po izboru kandidata,
`` izdelek oziroma storitev z zagovorom, ki predstavlja vsebine obveznih izbirnih modulov.

Splošna matura
Splošna matura je izpit za zaključek gimnazijskega izobraževanja in nadaljevanje študija na univerzi. Vsebino maturitetnega izpita in predmetnih 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 predmeta
izbira med: angleščino, nemščino, fiziko, geografijo, zgodovino, sociologijo, informatiko, elektrotehniko in računalništvom.

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

Maturo lahko opravlja, kdor je končal gimnazijo ali maturitetni tečaj v
skladu z veljavnimi 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.

www.sers.si
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SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

ELEKTRIKAR

3 leta

Značilnosti programa
Pogoj za vpis: zaključena osnovna šola
Trajanje:

3 leta

Zaključek:

zaključni izpit

Izobrazba:

poklicna izobrazba

Možnosti za
nadaljevanje:

Šolanje v poklicno-tehniškem programu elektrotehnik ali tehnik računalništva,
ki traja 2 leti in se zaključi s
poklicno maturo.
Dijak si tako po 5 letih pridobi srednjo strokovno izobrazbo. Šolanje lahko nadaljuje
na višji ali visoki šoli.

Kje se lahko zaposlim?
`` Na področju izdelovanja, sestavljanja in opravljanja meritev na osnovnih električnih napravah;
`` na področju priklapljanja porabnikov, izvajanja zaščite, meritev in
osnovnih vzdrževalnih del na električnih napravah, komunikacijskih
inštalacijah (telefonija, internet ipd.)
in opremi;
`` na področju izdelovanja inštalacij,
priključevanja in vzdrževanja elementov nizkonapetostnih električnih
inštalacij (gospodinjski aparati, zabavna elektronika ipd.) in električnih
strojev (transformatorji, elektromotorji ipd.);
`` na področju izdelovanja, sestavljanja in vzdrževanja sestavnih delov
elektronskih naprav ter vgrajevanja
senzorjev in merilnih pretvornikov;
`` pri montaži in servisiranju sistemov
hlajenja, gretja in prezračevanja.
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Predmetnik
Skupno
št. ur

Kreditne
točke

Slovenščina

213

12

Matematika

213

12

Tuji jezik

164

9

Umetnost

33

2

Naravoslovje

132

6

Družboslovje

132

6

Športna vzgoja

164

7

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

Programske enote
A – Splošnoizobraževalni predmeti

B – Strokovni moduli

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

www.sers.si
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SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

RAČUNALNIKAR
Predmetnik

3 leta

Značilnosti programa
Skupno
št. ur

Kreditne
točke

Trajanje:

3 leta

Slovenščina

213

12

Zaključek:

zaključni izpit

Matematika

213

12

Izobrazba:

poklicna izobrazba

Tuji jezik

164

9

Umetnost

33

2

Naravoslovje

132

6

Družboslovje

132

6

Športna vzgoja

164

7

Informatika s tehniškim komuniciranjem

136

6

Upravljanje z uporabniško program.opremo

102

5

Programske enote
A – Splošnoizobraževalni predmeti

B – Strokovni moduli

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
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Pogoj za vpis: zaključena osnovna šola

Možnosti za
nadaljevanje:

Šolanje v poklicno-tehniškem programu tehnik računalništva ali elektrotehnik,
ki traja 2 leti in se zaključi s
poklicno maturo.
Dijak si tako po 5 letih pridobi srednjo strokovno izobrazbo. Šolanje lahko nadaljuje
na višji ali visoki šoli.

Kje se lahko zaposlim?
`` Na področju nameščanja in vzdrževanja strojne in programske opreme;
`` v proizvodnji, montaži, servisu, vzdrževanju in prodaji računalniških delov;
`` na področju upravljanja AV naprav (videopredvajalniki, snemalniki, domači
kino ipd.) in upravljanja s programirljivimi napravami (inteligentne inštalacije: upravljanje strojev, stavb, semaforjev ipd. preko računalnika);
`` na področju vzpostavitve in vzdrževanja omrežnih servisov (internet, telefonija) ter svetovanja uporabnikom
pri uporabi programske opreme.
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SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

ELEKTROTEHNIK

4 leta

Značilnosti programa

Predmetnik
Skupno
št. ur

Kreditne
točke

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

Programske enote
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.

Kje se lahko zaposlim?
`` Na področju proizvodnje, prenosa
in prodaje električne energije (npr.
elektrarne, elektrodistribucija);
`` v proizvodnji pri sestavljanju, servisiranju in vzdrževanju avtomatiziranih
linij na različnih gospodarskih področjih ter pri kontroli izdelkov;
`` v proizvodnji, montaži, servisu, vzdrževanju in prodaji električnih in elektronskih 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 programiranju na področju inteligentnih inštalacij.

A – Splošnoizobraževalni predmeti

Kemija

70

3

Športna vzgoja

340

14

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

B – Strokovni moduli (za celoten program)

Poklicna matura
(izdelek oziroma storitev in zagovor)
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SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA
Predmetnik

4 leta

Značilnosti programa
Skupno
št. ur

Programske enote

Kreditne
točke

A – Splošnoizobraževalni predmeti

Pogoj za vpis:

zaključena osnovna šola

Slovenščina

487

24

Trajanje:

4 leta

Tuji jezik

417

20

Zaključek:

poklicna matura

Matematika

383

19

Izobrazba:

strokovna izobrazba

Umetnost

68

3

Zgodovina

102

5

Geografija

68

3

Možnosti za
nadaljevanje:

Sociologija

68

3

Fizika

140

6

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

Kemija

70

3

Športna vzgoja

340

14

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

B – Strokovni moduli

Poklicna matura
(izdelek oziroma storitev in zagovor)

Kje se lahko zaposlim?
`` Pri izdelavi spletnih strani;
`` na področju načrtovanja in izdelave
računalniških programov;
`` na področju vzpostavitve in vzdrževanja lokalnih računalniških omrežij
(internetne povezave znotraj podjetij, ustanov, šol ipd.) in povezav preko
javnih omrežij (internetna omrežja);
`` na področju vzpostavitve in vzdrževanja informacijskih sistemov (povezovanje ljudi z uporabo programske
in strojne opreme).

4
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POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

ELEKTROTEHNIK (PTI)

2 leti

Značilnosti programa

Predmetnik
Programske enote

Skupno
št. ur

Kreditne
toček

zaključeno srednje poklicno izobraževanje
ustrezne smeri

A - Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina

276

13

Trajanje:

2 leti

Matematika

206

10

Zaključek:

poklicna matura

Tuji jezik

276

13

Izobrazba:

strokovna izobrazba

Umetnost

30

2

Zgodovina

40

2

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.

Geografija

40

2

Sociologija ali Psihologija

40

2

Fizika

80

4

Kemija

40

2

Informatika

60

3

Športna vzgoja

150

7

Podjetništvo s poslovnim sporazumevanjem

60

2

Programirljive naprave

99

5

Pogoj za vpis:

B - Strokovni moduli

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)

28
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4

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (PTI)
Predmetnik

2 leti

Značilnosti programa
Skupno število ur

Programske enote

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

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

Pogoj za vpis:

zaključeno srednje poklicno 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.

B – Strokovni moduli

Poklicna matura
(izdelek oziroma storitev in zagovor)

4
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GIMNAZIJA

TEHNIŠKA GIMNAZIJA

4 leta

Značilnosti programa
Pogoj za vpis:

zaključena osnovna šola

Trajanje:

4 leta

Zaključek:

splošna matura

Izobrazba:

gimnazijski maturant

Možnosti za
nadaljevanje:

univerzitetni študij

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 dijakov, med katerimi jih vsaj 8 izbere eno smer.
Izbirni predmeti

`` angleščina,
`` nemščina,
`` zgodovina,

`` fizika,
`` elektrotehnika,
`` računalništvo.

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

Predmetnik
1. l.
ur/t

2. l.
ur/t

3. l.
ur/t

4. l.
ur/t

Skupaj
ur

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

Zgodovina (i)

2

2

2

Geografija

2

2

140

Biologija

2

2

140

Kemija

2

2

140

Fizika (i)

2

2

Predmet
I. Obvezni štiriletni predmeti

II. Obvezni predmeti

Sociologija

2

210

2

2

Psihologija

280
70

2

70

Glasba oz. Likovna umetnost

2

70

Informatika (i)

3

105

3

III. Izbirni strokovni predmeti
Elektrotehnika ali
Računalništvo (i)

2

3

3

280

Laboratorijske vaje

2

2

2

210

3

3

210

0-2

0-6

280

90

30

300

Elektronika ali
Računalniški sistemi in omrežja
Ure za izbirne predmete
IV. Obvezne izbirne vsebine - letno
Pomen dodatnih znakov
(o) obvezni maturitetni predmet
(i) izbirni maturitetni predmet

30
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90

90
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