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1 UVOD 

 
V skladu z 49. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je ravnatelj 
odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti dela na šoli in pripravo letnega poročila dela 
zavoda. 
 
Letno poročilo Srednje elektro-računalniške šole Maribor (v nadaljevanju SERŠ) obsega poročila 
strokovnih aktivov, krožkov, svetovalne službe, šolske knjižnice, dijaškega parlamenta, aktivnosti za 
promocijo šole, izobraževanja zaposlenih po aktivih, rednega in investicijskega vzdrževanja, šolske 
malice ter poročilo organizatorja praktičnega pouka. 
 
SERŠ je vlada RS 31. 12. 2012 ukinila kot samostojen zavod in ga s 1. 1. 2013 ponovno ustanovila 
kot organizacijsko enoto Šolskega centra Maribor. S 1. 9. 2013 je SERŠ ponovno postal samostojna 
šola, enovit zavod Srednja elektro-računalniška šola Maribor. Izobraževali smo v razpisanih 
programih: elektrikar, računalnikar, elektrotehnik, tehnik računalništva, tehnik računalništva (PTI) in 
tehniška gimnazija.  
Smo največja strokovna in poklicna šola ter gimnazija v Podravju in smo vedno finančno in 
kadrovsko delovali racionalno in samostojno. 
 
Poročilo se nanaša na LDN za šolsko leto 2017/18. 
 
Svet zavoda v skladu z 48. členom ZOFVI sprejme letno poročilo zavoda. 
 
Sledi povzetek nerealiziranih a načrtovanih dejavnosti ter dejavnosti, ki niso bile načrtovane, vendar 
smo jih zaradi njihove pomembnosti opravili:  
 
Nerealizirano: 
Zaradi zamenjave urednice šolskega glasila Stik, literarni in novinarski krožek nista delovala, kljub 
temu smo zbirale prispevke, ki jih nameravamo v Stiku objaviti jeseni 2018. 
Pri projektu Erasmus+ letos nismo sodelovali, saj projekt v letošnjem šolskem letu ni bil odobren.  
Načrtovana ekskurzija po Trubarjevih poteh ni bila realizirana, saj ni bila pravočasno uvrščena v 
LDN interesnih dejavnosti in OIV. 
Realizirana nista bila novinarski in literarni krožek.  
 
Več od načrtovanega: 
Priprava več posodobitev katalogov znanj odprtega kurikula. 
V projektih Rastem s knjigo in GEOSERŠ so za razširjanje bralne kulture poskrbele vodja projekta 
in sodelujoče slavistke. 
Izdelava novega panoja za predstavitev Tehniške gimnazije. 
Sodelovanje na Festivalu oblikovanja Maribor. 
Udeležba dijakov na delavnicah Mednarodnega festivala računalniške umetnosti. 
Obisk razstave Patricie Puccinini. 
Sodelovanje na filmskem festivalu Videomanija. 
Udeležba na izobraževanju Filmska vzgoja. 
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2 POROČILO DELA STROKOVNIH AKTIVOV   

2. 1 DRUŽBOSLOVJE 
 
Predmeti in moduli: Zgodovina - ZGO, Geografija - GEO, Družboslovje - DRU, Sociologija - SOC, 
Umetnost - UME, Psihologija - PSI, Komunikacijske spretnosti -  KSP(OK). 
 
Doseženi cilji aktiva in opravljene dejavnosti aktiva: 
 

 Načrtovano 

Cilji strokovnega aktiva Dejavnosti za doseganje ciljev 

Izvedba ID in OIV Organizacija ekskurzij za dijake 

Medpredmetno povezovanje Na vseh nivojih  

Obravnavati problematiko s predmetnega področja Na vseh nivojih 

 

 Več od načrtovanega 

Cilji strokovnega aktiva Dejavnosti za doseganje ciljev 

Priprava kataloga znanj Izdelava kataloga znanj za komunikacijske spretnosti 

 

 Nabava novih učnih pripomočkov in opreme 

Oprema, učni pripomoček Prostor  Cena 

Tekoča literatura kabineti 100 EUR 

 

2. 2 SLOVENŠČINA 
 

Doseženi cilji aktiva in opravljene dejavnosti aktiva: 
 

 Načrtovano 

Cilji strokovnega aktiva Dejavnosti za doseganje ciljev 

Medpredmetno 
povezovanje 

Medpredmetno povezovanje je potekalo v šolski knjižnici: V 
projektih Rastem s knjigo in GEOSERŠ so se povezali 
predmeti: slovenščina, knjižnična znanja, biologija, 
multimedija in materiali v elektrotehniki. Učne ure 
medpredmetnega povezovanja so bile opravljene tudi v 
sodelovanju s športno vzgojo (M. Nerat, P. Krivec Švab). 

Zmanjšati osip dijakov Dijake smo seznanile z literaturo, z vprašanji za ustno in 
pisno preverjanje znanja, s kriteriji, slabšim dijakom nudile 
tudi možnost ocenjevanja za minimalni standard in izvajale 
učno pomoč dijakom s pogodbo in brez nje ter tako 
prispevale k zmanjšanju osipa. 

Krožki, tekmovanja, 

natečaji, projekti, 

raziskovalna dejavnost 

Dijaki so ustvarjali besedila za šolski letopis, proslave oz. 
prireditve. Dijaki so s prispevki sodelovali na natečaju za 
najboljši haiku. 
V šolskem letu 2017/2018 je potekalo 41. tekmovanje iz 
slovenščine za Cankarjevo priznanje. Šolsko tekmovanje je 
bilo 12. decembra 2017, sodelovalo je 22 tekmovalcev, ki so 
osvojili 9 bronastih priznanj. Mentorice smo bile D. Hergan 
Grosek, B. Gajšek, M. Nerat in mag. K. Podvršnik. Območno 
tekmovanje je bilo 24. januarja 2018 na Prvi gimnaziji 
Maribor, sodelovalo je 5 tekmovalcev, ki so osvojili 3 srebrna 
priznanja (mentorice B. Gajšek, D. Hergan Grosek in mag. K. 
Podvršnik). Na državnem tekmovanju, ki je bilo 10. marca 
2017 v Osnovni šoli Borcev za severno mejo Maribor, je 
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sodelovala 1 dijakinja in osvojila zlato priznanje (mentorica D. 
Hergan Grosek). 
Članice aktiva smo sodelovale v projektih Rastem s knjigo in 
GEOSERŠ (A. Brkljačič). 
Dijake smo motivirale za snemanje filmov za maturantski ples 

(M. Nerat), novoletno prireditev (D. Hergan Grosek) in 

informativni dan (J. Golob in B. Gajšek). 

Pripravile smo izpitno gradivo za zaključni izpit (izpitna pola: 

K.. Podvršnik in M. Nerat). 

Dijakom smo pomagale pri iskanju in izbiri gradiva za 

raziskovalne in seminarske naloge (A. Brkljačič). 

J. Pišec je bila mentorica dijakom pri raziskovalni nalogi (Mladi 

za napredek Maribora). 

Sodelovanje z zunanjimi 

institucijami 

Sodelovale smo z  IZUM-om, Univerzitetno knjižnico Maribor, 
knjigarnami in založbami, Zavodom za šolstvo RS in s 
Slovensko kinoteko Ljubljana (A. Brkljačič). 

Obravnavati problematiko 
predmetnega področja 

Problematiko predmetnega področja smo obravnavale v 
okviru šolskega aktiva na sestankih in po e-pošti, zunaj šole 
pa na seminarjih.   

Izvedba ID in OIV 

Pripravile smo kulturno prireditev ob zaključku leta in dnevu 
samostojnosti ter v oddelkih, ki jih poučujemo, izvedle kratek 
program ob kulturnem dnevu, 8. februarju. 
Posredovale smo knjižnična znanja in organizirale obiske v 
Univerzitetni knjižnici Maribor. 

Promocija šole 

Nastopajoče dijake smo pripravljale za informativni dan SERŠ. 

Pripravljale smo prispevke dijakov in njihovih dosežkov za 

objavo na spletni strani SERŠ. 

Lektorirale in soustvarjale smo letopis (J. Pišec) in šolsko 
kroniko (M. Milanovič). 
Sodelovale smo pri predstavitvi SERŠ na tržnicah poklicev 

(D. Hergan Grosek, A. Brkljačič). 

Priprava učnih gradiv 
Izdelale smo izpitne pole za ZI, učna gradiva za pouk imamo 
izdelana in shranjena v spletni učilnici ter  na dveh spletiščih. 

Delo z dijaki s posebnimi 
potrebami 

Učno pomoč smo nudile dijakom v skladu s njihovimi 
pogodbami ter upoštevale njihove prilagoditve. Pri izvajanju 
učne pomoči smo sodelovale z dvema zunanjima izvajalkama 
učne pomoči.  

Delo z nadarjenimi dijaki  
Bile smo mentorice dijakom, ki so tekmovali za Cankarjevo 
priznanje, na natečaju za najboljši haiku in kulturnih 
prireditvah SERŠ. 

Razvijati kritično mišljenje 
dijakov 

Izvajale smo problemski pouk. 

 

 Več od načrtovanega 

Cilji strokovnega aktiva Dejavnosti za doseganje ciljev 

Razširjati bralno kulturo in 

kritičen odnos do branja 

V projektih Rastem s knjigo in GEOSERŠ so za razširjanje 

bralne kulture poskrbele vodja projekta in sodelujoče učiteljice. 

Poučevanje dijakov 

priseljencev 

Knjižničarka A. Brkljačič je dijake priseljence poučevala 

slovenščino kot tuji jezik. 

 

 Nerealizirano 

Cilj strokovnega aktiva Razlogi za nerealizacijo 

Krožki Zaradi zamenjave urednice šolskega glasila Stik literarni in 
novinarski krožek nista delovala, kljub temu smo zbirale 
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prispevke, ki jih nameravamo v Stiku objaviti v naslednjem 
šolskem letu. 

Projekti Pri projektu Erasmus+ letos nismo sodelovale, saj projekt v 
letošnjem šolskem letu ni bil odobren. Sodelujemo pa v 
projektu Rastem s knjigo in GEOSERŠ, ki bo potekal tudi 
naslednje šolsko leto. 

ID in OIV Načrtovana ekskurzija Po Trubarjevih poteh ni bila 
realizirana, saj ni bila uvrščena v LDN interesnih dejavnosti 
in OIV. 

Promocija šole Izid Stika smo zaradi zamenjave urednice prestavile na 
jesen 2018. 

 
Nabava novih učnih pripomočkov in opreme, realizirana v skupni vrednosti 3.343 EUR. 
 

Oprema, učni pripomoček Prostor  

iTabla E2 

računalnik E2 

računalnik M10 

računalnik L3 

računalnik L11 

bela tabla  L3 

 
2. 3 TUJI JEZIK 

 
Predmeti in moduli: angleščina (ANG), nemščina (NEM) 
 
Doseženi cilji aktiva in opravljene dejavnosti aktiva: 
 

 Načrtovano 

Cilji strokovnega aktiva Dejavnosti za doseganje ciljev 

Zmanjšanje osipa dijakov Dijakom z učnimi težavami smo nudile individualno pomoč. 

Medpredmetno povezovanje 
Članica aktiva je prevedla potrebne podatke v prilogah k 

spričevalu za zaključne letnike (P. Kocbek) 

Sodelovanje z zunanjimi 

institucijami 

Sodelovale smo z Mladinsko knjigo, Založbo Rokus Klett 

in drugimi založbami ter IATEFL  

Obravnavati problematiko 

predmetnega področja 

Sprejele smo sklep o menjavi učbenikov za poučevanje 

angleščine v SSI, SPI in PTI, saj so dosedanji učbeniki 

vsebovali zastarane podatke. 

Krožki, tekmovanja, projekti, 

raziskovalna dejavnost 

Dijaki so imeli možnost sodelovati pri angleškem krožku, ki 

ga je vodila S. Dežman Majhenič, in pri nemškem, ki ga je 

vodila I. Lotrič. 

Sodelovale smo na angleškem tekmovanju IATEFL 

(regijsko, državno). Dijakom smo pomagale pri iskanju in 

izbiri gradiva za tekmovanja in seminarske naloge. 

Uporaba šolskih spletnih 

učilnic 
Delo v spletnih učilnicah. 

Promocija šole 

Sodelovale smo na informativnem dnevu: priprava učilnice 

za TJ, priprava odra (S. Dežman Majhenič). Sodelovale 

smo na tržnicah poklicev. 

Aktivno smo sodelovale pri Stiku, Letopisu … 

Priprava učnih gradiv 
Pripravljale smo učne liste, naloge za tekmovanje, gradiva 

za i-tablo … 
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 Več od načrtovanega 

Cilji strokovnega aktiva Dejavnosti za doseganje ciljev 

Uspeh na državnem 
tekmovanju IATEFL 

3. br – Aljoša Požgan – srebrno priznanje (mentorica       
S. Rehberger), 3.br-Jaša Stošič, 3.cr-Sašo Dajčman in 
3.ar-Vit Mandl – bronasto priznanje (mentorici S. 
Rehberger in I. Lotrič) 

Promocija šole 
Izdelava novega panoja za predstavitev Tehniške 
gimnazije. 

 

 Nerealizirano 

Cilj strokovnega aktiva Razlogi  

Tekmovanje iz nemškega jezika Ni bilo primernih zainteresiranih kandidatov. 

Raziskovalna dejavnost Ni bilo primernih zainteresiranih kandidatov. 

Prispevki za šolsko glasilo Ni bilo glasila. 

 
Nabava novih učnih pripomočkov in opreme, realizirano v skupni vrednosti 1300 EUR. 
  

Oprema, učni pripomoček Prostor  

Novi zvočniki E8 

Računalnik, ekran in zvočniki N11 

 
V aktivu smo sprejele sklep o spremembi učbenika za pouk angleščine v SSI, SPI in PTI, saj stari 
učbeniki vsebujejo zastarele podatke. Novi učbeniki (On Screen B2 in Survive) vsebujeta sodobna 
besedila in sta cenovno ugodnejša od prejšnjih učbenikov. 
 

2. 4 ŠPORTNA VZGOJA 
 
Predmeti in moduli: športna vzgoja - ŠVZ 
 
Doseženi cilji aktiva in opravljene dejavnosti aktiva: 
 

 Načrtovano 

Cilji strokovnega aktiva Dejavnosti za doseganje ciljev 

Zmanjšati osip dijakov 

Izvajali smo individualno delo s posameznimi dijaki in z dijaki s 
posebnimi potrebami 
Načrtovali in izvajali smo delo v krožkih 
Dijakom smo ponudili mentorstvo pri raziskovalni dejavnosti na 
področju športa 

Sodelovanje z zunanjimi 
institucijami 

Sodelovali smo s šolami na različnih športnih tekmovanjih 
(prijateljskih, občinskih, regijskih in državnih) 
Sodelovali smo z različnimi športnimi panožnimi zvezami in 
klubi 

OIV v CŠOD 
Sodelovali smo pri organizaciji in izvedbi OIV v CŠOD Fara in 
Javorniški Rovt 

 

 Več od načrtovanega 

Cilji strokovnega aktiva Dejavnosti za doseganje ciljev 

Vodenje lestvice TOP 50 (Cooperjev test) Motivacija dijakov, pregled in analiza rezultatov 

 

 Nerealizirano 

Cilj strokovnega aktiva Razlogi  

Krožek rokomet Ni bilo interesa 

 
Nabava novih učnih pripomočkov in opreme, realizirano v skupni vrednosti 2200 EUR. 
 

Oprema, učni pripomoček Prostor  



 
  

9 
 

Aplikacija za ŠVZ karton Šolska telovadnica 

Oprema za šolski fitnes: step klop, omara za računalnik Fitnes 

Ostali učni pripomočki in oprema po LDN za leto 2017/18 Fitnes in šolska telovadnica 

 
2. 5 UMETNOST IN MULTIMEDIJA 
 
Predmeti in moduli: Oprema za multimedijsko tehniko OMT, Računalniško oblikovanje RAO, 
Multimedija MUL (OK), Umetnost (LUM) 
 
Doseženi cilji aktiva in opravljene dejavnosti aktiva: 
 

 Načrtovano 

Cilji strokovnega aktiva Dejavnosti za doseganje ciljev 

Zmanjšati osip dijakov 

Analiza uspeha;  
Priprava in uskladitev meril za ocenjevanje;  
Preverjanje sodobnih pedagoških pristopov in načinov 
Podajanja učne snovi;  
Redni sestanki aktiva; 
Individualni pristop; 
popestritev pouka z AV sredstvi. 

Medpredmetno povezovanje 

Izvajanje formalnih in neformalnih pogovorov med učitelji 
teoretičnih in praktičnih delov modulov;  
Izvajanje formalnih in neformalnih pogovorov med nosilci 
posameznih vsebinsko dopolnjujočih se modulov;  
Skupinsko načrtovanje LDN 

Sodelovati z zunanjimi 
institucijami 

Obisk Enimation 
Sodelovanje na Festivalu oblikovanja Maribor 
Sodelovanje v projektu Mladi za napredek Maribora 

Obravnavati problematiko 
predmetnega področja 

Sodelovanje pri posodabljanju katalogov znanj;  
Neformalno izobraževanje 
Povezovanje med aktivi 

Usklajevati merila za 
ocenjevanje 

Priprava in uporaba poenotenih kriterijev ocenjevanja;  

Krožki, tekmovanja, projekti, 
raziskovalna dejavnost 

Avdio krožek 
Video krožek 
Krožek robotike 
Glasbeni krožek 
Sodelovanje na Festivalu Enimation 
Sodelovanje na Festivalu inovativnih tehnologij 
Sodelovanje z raziskovalnimi nalogami v projektu Mladi za 
napredek Maribora 
Delavnice za osnovnošolce 

Izvedba ID in OIV Obisk festivala Enimation 

Priprava učnih gradiv 
Posodabljanje že pripravljenih gradiv; 
Postavitev spletnih učilnic  

Delo z dijaki s posebnimi 
potrebami 

Sodelovanje s šolsko svetovalno službo;  

Delo z nadarjenimi dijaki  
Vzpodbujanje nadarjenih dijakov;  
Sodelovanje pri uresničevanju zamisli dijakov;  
Podpora projektom nadarjenih dijakov;  

 

 Več od načrtovanega 

Cilji strokovnega aktiva Dejavnosti za doseganje ciljev 

Sodelovati z zunanjimi 

institucijami 

Sodelovanje na Festivalu oblikovanja Maribor 
Udeležba dijakov na delavnicah Mednarodnega festivala 
računalniške umetnosti 
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Obisk razstave Patricie Puccinini 
Sodelovanje na filmskem festivalu Videomanija 
Udeležba na izobraževanju Filmska vzgoja 

 

 Nerealizirano 

Cilj strokovnega aktiva Razlogi za nerealizacijo 

Del OIV Logistične težave 

 
Nabava novih učnih pripomočkov in opreme, realizirana v skupni vrednosti 13.100 EUR. 
  

Oprema, učni pripomoček Prostor  

Mikrofon in potrošni audio materiali (kabli in druga oprema) šolski studio 

Veliko formatni tiskalnik B2 

Slušalke 48 kom K6,B3 

Zvočniki Bose 2x  

Grafična kartica Avla 

4x monitor Avla 

Rezalnik folije, ploter Summa K100 

Preša za prenos folije na tekstil K100 

 

2. 6 MATEMATIKA 
 
Predmeti in moduli:  
MATEMATIKA – MAT 
UPORABNA MATEMATIKA – UMA (OK) 
 
Doseženi cilji aktiva in opravljene dejavnosti aktiva: 
 

 Načrtovano 

Cilji strokovnega aktiva Dejavnosti za doseganje ciljev 

Zmanjšati osip dijakov 

Izvajanje učne pomoči pri dijakih z odločbo; 
Analiza uspeha med in ob zaključku ocenjevalnega obdobja, 
Uporaba sodobnih pedagoških pristopov in načinov podajanja 
učne snovi, 
Organiziranje dodatne učne pomoči dijakom z učnimi težavami, 
Redno seznanjanje dijakov z minimalnimi standardi znanja 
oziroma s vprašanji za preverjanje ter ocenjevanje znanja, 
Sodelovanje z razredniki učno problemskih dijakov, 
Popravljanje ocen v dodatnih terminih izven pouka – po 
dogovoru. 

Medpredmetno 
povezovanje 

Povezovanje z učitelji strokovnih predmetov pri pripravi učnih 
situacij za poklicno maturo,   
Povezovanje z učitelji strokovnih predmetov za izdelavo gradiv 
za uporabno matematiko, 
Izvajanje neformalnih pogovorov med učitelji stroke in učitelji 
splošnih predmetov,  
Izvajanje medpredmetnih povezav v programu gimnazije. 

Sodelovati z zunanjimi 
institucijami 

Udeleževanje na strokovnih seminarjih, 
Sodelovanje v državni komisiji za tekmovanje dijakov srednjih 
tehniških in strokovnih šol, 
Sodelovanje pri zunanjem ocenjevanju splošne mature, 
Sodelovanje na študijskih skupinah, 
Sodelovanje z ZRSŠ, MŠŠ, RIC-om. 

Obravnavati problematiko 
predmetnega področja 

Redno izvajanje sestankov aktiva, 
Izvajanje predmeta Uporabna matematika (UMA) v programih 
SPI, PTI in SSI. 
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Usklajevati merila za 
ocenjevanje 

Uskladili smo interna pravila za preverjanje in ocenjevanje 
znanja ter za opravljanje vseh vrst izpitov na sestanku aktiva; 
Uporaba poenotenih minimalnih standardov. 

Krožki, tekmovanja, projekti, 
raziskovalna dejavnost 

Organizacija šolskega tekmovanja (Kenguru) iz matematike za 
kategorije A (TG), B (SSI) in C (SPI); 
Organizacija izbirnega dela tekmovanja iz matematike za 
kategoriji A (TG) in B (SSI); 
Sodelovanje na vseh ravneh matematičnih tekmovanj za 
programe SPI, SSI in TG; 
Sodelovanje  na mednarodnem tekmovanju iz logike Genius 
Logicus; 
Dijake intenzivno pripravljati na matematična tekmovanja; 
Pomagati dijakom pri pripravi raziskovalnih nalog po potrebi; 
Pripraviti propagandno gradivo za informativni dan; 
Pripraviti dijake za sodelovanje pri informativnem dnevu pri 
predstavitvi matematike. 

Izvedba ID in OIV 
Sodelovanje pri izbirnem delu ID v 1. letniku gimnazije; 
Uporaba programa Graph in Geogebra pri pouku matematike. 

Priprava učnih gradiv 

Dopolnjevanje učnih gradiv za izvajanje predmeta UMA; 
Sodelovanje z učitelji strokovnih predmetov za izboljšanje 
gradiv za UMA; 
Sodelovanje z učitelji strokovnih predmetov za izboljšanje 
učnih situacij za PM; 
Posodobitev oziroma dopolnitev zbirke situacij za ustni del 
poklicne mature; 
Posodobitev učnih gradiv (interna gradiva – delovni zvezki) za 
pouk matematike pri programih SPI in PTI; 
Priprava vsebin za izbirni del ID v programu tehniške 
gimnazije. 

Delo z dijaki s posebnimi 
potrebami 

Učitelji bomo skupaj z zunanjo pomočjo izvajali učno pomoč pri 
dijakih z odločbo; 
Sodelovanje s šolsko svetovalno službo; 
Izvajanje pomoči dijakom z učnimi težavami. 

Delo z nadarjenimi dijaki  
Učitelji bomo z nadarjenimi dijaki delali individualno – posebej 
pred tekmovanji. 

Razvijati kritično mišljenje 
dijakov 

Reševanje problemskih in strukturiranih nalog, ki terjajo več 
razmisleka in analiziranja; 
Reševanje učnih situacij pri predmetu UMA programa SSI; 
Reševanje problemskih nalog pri predmetu UMA programa 
SPI. 

 

 Več od načrtovanega 
Na željo dijakov smo tudi v tem šolskem letu organizirali tekmovanje Genius logicus. Z dijaki smo 
opravili veliko ur dela v okviru priprav na tekmovanja.Cilji aktiva matematike, ki smo jih načrtovali 
so bili doseženi. Na tekmovanjih so naši dijaki dosegli odlične rezultate. 
 

 Nerealizirano 
V aktivu smo realizirali vse načrtovane dejavnosti. 
 
Nabava novih učnih pripomočkov in opreme, realizirano v skupni vrednosti 2.605 EUR. 
 

Nova oprema, učni pripomočki : Prostor 

Dvokrilna omara Kabinet M9 

Stacionaren računalnik Kabinet M9 

3 vrtljivi stoli M9+ M8 

Kateder +vrtljiv stol C8 

Miza in stoli Kabinet N5 

Kalkulatorji Casio fx -991DEX Classwiz+licenca   N5+M8+C8 
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Dobili smo vso opremo in še en stacionarni računalnik za kabinet C12. 
 
Aktiv je sprejel sklep, da se v programu tehnikov, ki imajo 3 ure matematike tedensko ure pripravi 
urnik tako, da so razporejene na tri različne dni. 
 

2. 7 NARAVOSLOVJE 
 
Predmeti in moduli:  
fizika – FIZ,  kemija – KEM, biologija – BIO, naravoslovje – NAR, fizika v stroki – FVS (OK) 
 
Doseženi cilji aktiva in opravljene dejavnosti aktiva: 
 

 Načrtovano 

Cilji strokovnega aktiva Dejavnosti za doseganje ciljev 

Zmanjšati osip dijakov 

Izvajali smo sprotno preverjanje znanja v razredu,  

izdelali smo dodatne naloge za preverjanje znanja, 

izvajali smo individualno delo s posameznimi dijaki, 

organizirali smo medsebojno pomoč in dosledno 

pregledovali domače naloge. 

Medpredmetno povezovanje MAT - FIZ 

Sodelovanje z zunanjimi 
institucijami 

Sodelovanje s FNM. 

 

Obravnavati problematiko 
predmetnega področja 

Problematiko predmetnega področja smo obravnavali na 

aktivih naravoslovja v šoli. 

Usklajevati merila za 
ocenjevanje 

Kriteriji ocenjevanja znanja in minimalni standardi so 

usklajeni. 

Krožki, tekmovanja, projekti, 
raziskovalna dejavnost 

Izvajali smo krožek in tekmovanje iz astronomije, 

sodelovali smo pri projektnih nalogah. 

Priprava učnih gradiv 

Izdelali smo dodatne naloge za preverjanje znanja in 

prilagodili navodila za samostojno eksperimentalno delo 

dijakov pri laboratorijskih vajah v skladu z novo 

eksperimentalno opremo 

Delo z dijaki s posebnimi 
potrebami 

Pouk smo prilagajali za dijake s posebnimi potrebami v 

skladu z njihovimi posebnimi potrebami, uvedli smo več 

sprotnega preverjanja znanja, izvajali smo ure dodatne 

pomoči. 

Delo z nadarjenimi dijaki  
Pripravili smo dodatne računske in eksperimentalne 

naloge za izziv nadarjenim dijakom. 

Razvijati kritično mišljenje 
dijakov 

Z novo opremo smo dijakom omogočili kvalitetnejše 

samostojno eksperimentalno delo. 

 

 Nerealizirano 

Cilj strokovnega aktiva Razlogi  

Študijska skupina Sklic je bil v Ljubljani. 

 
Nabava novih učnih pripomočkov in opreme, realizirano v skupni vrednosti 2.925 EUR 
 

Nova oprema, učni pripomočki itd. Prostor 

Binokularni mikroskop 4x L7, L9 

Trajne mikroskopske preparate L7, L9 

Frekvenčni generator L8 

Napajalnik - visokonapetostni L8 

tehtnica L5 
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Zaščitna očala proti brizganju tekočin 
18x 

L5 

Petrijevke 10x L5 

Merilni valji 5x L5 

Prahovke 6x L5 

Zaščitni plašč L5 

Napajalnik 3x L5 

Zvezdne karte3x L8 

 

2. 8 ELEKTROTEHNIKA 
 
Predmeti in moduli:  
SSI 
Elektrotehnika – ELE (OK), Delovanje elektroenergetskih sistemov – DES, Informatika s tehničnim 
komuniciranjem – ITK, Inteligentne inštalacije – INI (OK), Izdelava osnovnih vezij – IOV, Izdelava 
električnih in komunikacijskih inštalacij – IEK, Načrtovanje avtomatiziranih postrojev – NAP, 
Načrtovanje električnih inštalacij – NEI, Načrtovanje in priklopi električnih naprav – NPE, Obnovljivi 
viri energije – OVE (OK), Osnove delovanja elementov računalniških komponent – ODE (OK), 
Prenos in zapis informacij – PZI, Podjetništvo in načrtovanje – PIN (OK), Pogonska tehnika – POT, 
Priklopi električnih motorjev – PEM, Sistemska elektronika – SEL (OK), Uporaba mikroprocesorskih 
naprav – UMN, Uporaba regulacij – UPR, Upravljanje s programirljivimi napravami – UPN, 
Vzdrževanje računalniške opreme – VRO, Zajemanje in obdelava procesnih veličin – ZOP, 
Zajemanje veličin – ZVE (OK) 
 
SPI 
Delovanje elektroenergetskih sistemov – DES, Električne inštalacije – EIN (OK), Električne meritve 
– EME (OK), Električne naprave – ELN, Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij – IEK, 
Izdelava električnih tokokrogov – IET, Materiali v elektrotehniki – MEL (OK), Montaža inteligentnih 
inštalacij – MII,  - Osnove strojne opreme OSO (OK), Priklopi električnih motorjev – PEM, 
Podjetništvo in načrtovanje – PIN (OK), Projektno delo – PDE (OK), Uporaba krmilnih naprav – UKN 
 
Doseženi cilji aktiva in opravljene dejavnosti aktiva: 
 

 Načrtovano 

Cilji strokovnega aktiva Dejavnosti za doseganje ciljev 

Prenova odprtega kurikula Določene nove vsebine 

Poenotenje zaključevanja ocen Določitev meril zaključevanja ocen 

 

 Več od načrtovanega 

Cilji strokovnega aktiva Dejavnosti za doseganje ciljev 

Povezovanje z gospodarstvom Obisk BFI Avstrija-robotika 

 
Schrack Technik d.o.o. predstavitev podjetja in nagradno 

tekmovanje 

 Tekmovanja iz stroke podjetništva 

 Objave v medijih, Tovarna Podjemov, GVO 

 
Nabava novih učnih pripomočkov in opreme, realizirane v skupni vrednosti 6.959 EUR. 
 

Oprema, učni pripomoček Prostor  

Krmilniki N9 

Učni pripomočki po LDN B 
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2. 9 RAČUNALNIŠTVO  
 
Predmeti in moduli:  
 
Informatika  INF 

Računalništvo  RAČ  

Računalniški sistemi in omrežja  RSO  

Laboratorijske vaje  LAV  

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij  IEK  

Izbrana poglavja iz računalništva  IPR (OK) 

Informatika s tehniškim komuniciranjem  ITK  

Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz  NPP  

Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij  NRS  

Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij  NRP  

Napredna uporaba podatkovnih baz  NUP  

Napredno vzdrževanje programske opreme  NVP  

Napredno vzdrževanje strojne opreme  NVS  

Osnove delovanja elementov računalniških komponent ODE 

Programiranje naprav  PRN  

Razvoj spletnih aplikacij  RSA  

Uporaba IKT pri poslovanju  UIK 

Upravljanje z informacijsko programsko opremo UIP 

Upravljanje IK sistemov  UIS  

Upravljanje s programirljivimi napravami  UPN  

Upravljanje z uporabniško programsko opremo  UUP  

Vzdrževanje informacijske opreme  VIO  

Vzdrževanje informacijske programske opreme  VIP  

Vzdrževanje informacijske strojne opreme  VIS  

Vzpostavitev omrežnih servisov  VOS  

Vzdrževanje in postavitev podatkovnih baz  VPP 

Vzdrževanje računalniške opreme VRO 

Vzpostavitev in vzdrževanje spletnih servisov  VVO  

Avtomatiziranje v skriptnem jeziku  ASJ (OK) 

Mobilne aplikacije MAP (OK) 

 
Doseženi cilji aktiva in opravljene dejavnosti aktiva: 
 

 Načrtovano 

Cilji strokovnega aktiva Dejavnosti za doseganje ciljev 

Zmanjšati osip dijakov 

Analiza uspeha med in ob zaključku ocenjevalnega obdobja; 

Priprava in uskladitev minimalnih standardov posameznih 

modulov; 

Zagotavljanje strokovne asistence sodelujočim v postopku ob 

prehodih dijakov med programi; 

Izvajanje učne pomoči za dijake; 

Obravnava in sprejetje minimalnih standardov; 

Obravnava uspeha na sestankih aktiva; 

Preverjanje sodobnih pedagoških pristopov in načinov 

podajanja učne snovi; 

Uporaba različnih načinov in modernih tehnik poučevanja. 
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Medpredmetno 

povezovanje 

Izvajanje formalnih in neformalnih pogovorov med učitelji 

teoretičnih in praktičnih delov modulov; 

Izvajanje formalnih in neformalnih pogovorov med nosilci 

posameznih vsebinsko dopolnjujočih se modulov; 

Izvajanje neformalnih pogovorov med učitelji strokovnih znanj 

in učitelji splošnoizobraževalnih znanj;  

Usklajevanje letnih priprav med moduli in 

splošnoizobraževalnimi predmeti. 

Sodelovati z zunanjimi 

institucijami 

Udeležba na strokovnih seminarjih, ki jih organizirajo CPI RS, 

OOZ Maribor, ED Maribor in drugi; 

Povezovanje z delodajalci (PUD); 

Sodelovanje s strokovnimi firmami; 

Sodelovanje z Elektrom Maribor in po presoji tudi drugimi 

podjetji oz. obrtniki; 

sodelovanje pri raziskovalni dejavnosti Mladi za napredek 

Maribora; s FERI (Cisco), IJS tekmovanje, z MSDNAA, 

ZOTKA, RIC, MikroTik, Robocup. 

Obravnavati problematiko 

predmetnega področja 

Sodelovanje pri posodabljanju katalogov znanj; 

Priprava strokovnih podlag in utemeljitev za vpeljavo novih 

znanj v področje odprtega kurikula;  

Obravnavali smo problematiko predmetnega področja na 

sestankih aktiva in študijskih skupinah. 

Usklajevati merila za 

ocenjevanje 

Priprava in uporaba poenotenih minimalnih standardov; 

Priprava opisnikov; 

Priprava in uporaba poenotenih kriterijev ocenjevanja; 

Promocija šole 

Predstavitve na osnovnih šolah; 

Sodelovanje z gospodarskimi subjekti; 

Animacija dijakov za uporabo sodobnih, aktualnih tehnologij 

družabnih omrežij; 

Sodelovanje na organiziranih internih prireditvah in 

prireditvah namenjenih lokalni kulturni skupnosti; 

Vključevanje v promocijo v medijih javnega obveščanja na 

lokalnem nivoju; 

Tehniške delavnice za osnovnošolce; 

ROBOSLED… 

Krožki, tekmovanja, projekti, 

raziskovalna dejavnost 

Nadaljevati s pozitivnimi izkušnjami vodenja uspešnih 

krožkov: 

Krožek računalniških omrežij in spletnih storitev 

Krožek VISUA BASIC (september) 

Krožek »Programiranje za kratek čas« 

Krožek Navijanje procesorjev in varnost brezžičnih omrežij 

Vzpodbujanje k vpeljavi novih krožkov 

Nadaljevati utečeno prakso sodelovanja na tradicionalnih 

tekmovanjih Mladi za napredek Maribora, Državno srečanje 

mladih raziskovalcev, Robosled, državno tekmovanje ACM iz 

računalništva ter drugih razpisanih strokovnih tekmovanj 

dijakov srednjih poklicnih in strokovnih šol; 

Pripravljanje strokovnih podlag in mnenj za sodelovanje pri 

razpisanih projektih; 

Tekmovanje Robocup Junior; 
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Aktivno sodelovanje v sprejetih in s strani šole potrjenih 

projektih Erasmus + …; 

Izvedba ID in OIV 

Sodelovanje s FERI-jem; 

Sodelovanje s strokovnimi podjetji v Mariboru (GVO, 

Vojašnica generala Maistra); 

Obisk sejma IFAM (mednarodni sejem za avtomatiko, 

robotiko, mehatroniko…) v Ljubljani; 

Priprava učnih gradiv 

Medsebojno spodbujanje oz. pomoč pri pripravi internih 

gradiv; 

Posodabljanje že pripravljenih gradiv; 

Delo z dijaki s posebnimi 

potrebami 

Izvajanje pomoči dijakom s posebnimi potrebami; 

Svetovanje pomoči potrebnim dijakom; 

Sodelovanje s šolsko svetovalno službo; 

Delo z nadarjenimi dijaki 

Priprava načrtov in izvajanje pomoči nadarjenim dijakom; 

Spodbujanje nadarjenih dijakov; 

Sodelovanje pri uresničevanju zamisli dijakov; 

Podpora projektom nadarjenih dijakov; 

Razvijati kritično mišljenje 

dijakov, povezovanje s 

prakso, temeljne vsebine, 

sodobne vsebine 

Varna raba interneta in socialnih omrežij. 

3 POROČILO DELA KROŽKOV 

 

V minulem šolskem letu so naši dijaki uspešno sodelovali s svojimi raziskovalnimi nalogami. Šola je 

dijakom ponudila 22 vrst krožkov: 

 

1 RAZISKOVALNA DEJAVNOST Jože Štrucl – koordinator  

2 URESNIČIMO SVOJE IDEJE Robert Gašparič 

3 KROŽEK ROBOTIKE Miran Waldhütter 

4 RAČUNALNIŠKI KROŽKI Štefan Kohek, Marjan Uranjek, Branko Potisk 

5 VIDEO KROŽEK Domen Rupnik 

6 NEMŠKI KROŽEK Ida Lotrič 

7 AUDIO KROŽEK Robert Novak 

8  GLASBENI KROŽEK Miran Waldhütter 

9 ANGLEŠKI KROŽEK Sanela Majhenič Dežman 

10 KROŽEK ODBOJKE NA MIVKI Aleš Bezjak 

11 KROŽEK KOŠARKE Bojan Skok 

12 NOGOMETNI KROŽEK Zvonko Kladnik 

13 KROŽEK BADMINTONA Polona Krivec Švab 

14 PROGRAMIRANJE AUTLOT Rudi Weinzerl 

15 ŠAHOVSKI KROŽEK Bojan Rozin 

16 KROŽEK ROKOMETA Zvonko Kladnik 

17 KROŽEK E-BIKE Benjamin Vergles, Darko Visočnik 

18 NAVIJANJE PROCESORJEV IN 

VARNOSTNIH BREZŽIČNIH OMREŽIJ 

Jernej Feguš 

19 KROŽEK USTVARJALNIK mag. Ivanka Lesjak 

20 ASTRONOMSKI KROŽEK Nataša Petelin 
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3. 1 RAZISKOVALNA DEJAVNOST 
 
Koordinator: Jože Štrucl 
Število sestankov dejavnosti: 3 sestanki, udeležba na Noči raziskovalcev v Europarku, šolska javna 
predstavitev izdelanih raziskovalnih nalog in inovacijskih projektov, udeležba v akciji "Mladi za 
napredek Maribora", udeležba na državnem srečanju Mladi raziskovalci Slovenije v Murski Soboti. 
 
Termini in prostor izvajanja dejavnosti: september 2017 in januar 2018 v A03, marec 2018 v B03, 
B04, B05 in B14. 
 
Dosežki dejavnosti:  
Akcija "Mladi za napredek Maribora 2018": 
Raziskovalne naloge: 
Število oddanih raziskovalnih nalog: 14 
Število sodelujočih mladih raziskovalcev - avtorjev: 25 
Število sodelujočih mentorjev: 11 
Inovacijski predlogi: 
Število oddanih inovacijskih predlogov: 11 
Število sodelujočih mladih inovatorjev - avtorjev: 23 
Število sodelujočih mentorjev: 9 
V okviru akcije "Mladi za napredek Maribora" so mladi raziskovalci in njihovi mentorji dosegli: 
7 prvih mest, 4 druga mesta, 5 tretjih mest in 2 zlati priznanji, 11 srebrnih in 11 bronastih priznanj. 
 
V skupni razvrstitvi je Srednja elektro-računalniška šola dosegla 2. mesto. 
V kategoriji najuspešnejši mentorji je naš mentor Bojan Dežman osvojil nagrado za tretje mesto. 
Državno srečanje Mladi raziskovalci Slovenije 2018 v Murski Soboti: 
 
V 1. krog 52. Državnega srečanja mladih raziskovalcev Slovenije 2017 se je uvrstilo 7 raziskovalnih 
nalog iz SERŠ, ki jih je izdelalo 9 mladih raziskovalcev iz SERŠ. 
Bronasto priznanje so dobili avtorji 5 raziskovalnih nalog, 2 raziskovalni nalogi pa sta se uvrstili v 2. 
krog državnega srečanja. 
Avtorji teh dveh raziskovalnih nalog in njihova mentorja Branko Potisk in Miran Waldhütter so se 
udeležili državnega srečanja v Murski Soboti. Nagrajeni so bili z enim zlatim in enim srebrnim 
priznanjem. 
 
Končne uvrstitve naših raziskovalcev in mentorjev na državnem srečanju: 
Zlato priznanje: Jaka Waldhütter, 3.bt, mentor: Miran Waldhütter 
Srebrno priznanje: Peter Berberih, 3.ag, Miha Frangež, 3.ag, mentor: Branko Potisk 
Bronasto priznanje: Rok Dolenc, 3.bt, mentor: Bojan Dežman 
Nejc Grobelnik, 2.at, Gašper Majal, 2.at, mentor: Robert Gašparič 
Aljaž Rožič, 3.bt, mentor: Bojan Dežman 
Jaka Gselman, 2.bt, mentor: Darko Visočnik 
Jan Alojz Gačnik, 4.ar, mentor: Jože Štrucl 
 

3. 2 KROŽEK URESNIČIMO SVOJE IDEJE 
 
Mentor: Robert Gašparič 
Število sestankov krožka/dejavnosti: 25 sestankov po dve uri 
Termini in prostor izvajanja krožka/dejavnosti: Ob sredah od 7.00 do 8.40 ure v učilnici B14 
Dosežki krožka/dejavnosti: zlato in srebrno priznanje na regijskem srečanju ter bronasto priznanje 
na državnem srečanju 
 
Stroški: Elektronska in računalniška oprema 500 EUR 
 

3. 3 KROŽEK ROBOTIKE 
 
Mentor: Miran Waldhütter 
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Število sestankov krožka/dejavnosti: tedensko 1x, ostalo priprave posameznih ekip v učilnici 102 
(LER) 
Termini in prostor izvajanja krožka/dejavnosti: sreda od 7.30 do 8.35 – B04 
Dosežki krožka/dejavnosti  
Svetovno prvenstvo RoboCup Junior – Montreal, Kanada 

- Best Innovation – kategorija RCJ Rescue Maze 

- 4. mesto – kategorija RCJ Junior CoSpace 
Odprto državno prvenstvo RoboCup Junior na Slovaškem: 

- in 4. mesto na odprtem državnem prvenstvu robotike na Slovaškem 
Državno prvenstvo robotike RoboCup Junior: 

- 1. v kategoriji RCJ labirint  

- 1, 2. in 3. mesto v kategoriji RCJ CoSpace  
 
Stroški: Sodelovanje na Slovaškem državnem tekmovanju: cca. 1000 EUR 
Sodelovanje na svetovnem tekmovanju: 5977 EUR 
 
Za tekmovanje smo s prijavo na razpis ter s sponzorji in donatorji pridobili sredstva v višini 8300 
EUR. 
 

3. 4 RAČUNALNIŠKI KROŽKI 
 
Mentor: Marko Kužner, število sestankov krožka/dejavnosti: 20. Povprečni obisk: 8. Na krožku 
programiranja smo se učili programiranja mobilnih naprav Android v programskem jeziku Java. Na 
začetku smo spoznavali strukturo Android aplikacije, življenjski cikel in datoteke, ki so potrebne za 
izgradnjo le te. Pri tem smo spoznali še XML jezik, ki je namenjen izgradnji videza aplikacije. Nato 
smo se lotili posameznih gradnikov, ki so potrebni pri tem, kot so: Button, ListView, LinearView… 
Spoznali smo kako se s temi gradniki deluje v XML kodi, ter kako nato za njih napišemo logično 
delovanje v Java kodi. Lotili smo se tudi manjše baze s pomočjo SQLite, kjer smo spoznali tudi 
osnove SQL jezika. Za tem smo spoznali osnove delovanja igre in v nekaj urah smo ustvarili igro 
Flappy Bird, kjer smo poleg grafike spoznali tudi zvočne efekte. Na koncu smo še spoznali obvestila, 
delovanje in povezovanje s senzorji v telefonu, ter za zaključek še spoznali "widget" -  gradnik za 
domači zaslon. 
 

3. 5 RAČUNALNIŠKA OMREŽJA IN SPLETNE STORITVE 

Mentorja: Marjan Uranjek, Branko Potisk 

Število sestankov krožka/dejavnosti: Krožek je deloval med 4. 10. 2017 in 16. 5. 2018. Prijavljenih 

je bilo 9 dijakov, prisotnih pa od 5 do 7 dijakov (povprečna prisotnost cca. 65%). 

Termini in prostor  izvajanja krožka/dejavnosti: Vsako sredo med 7.10 in 8.30 v prostorih K1 in K2. 

Pri krožku smo izvajali različne vrste nalog: 
 

Nekateri dijaki so tudi praktično izvedli naloge za 4. predmet poklicne mature na šolski opremi, ker 

doma niso imeli tako  zahtevne opreme.  

Dijaki so izrazili tudi željo, da bi več delali z brezžičnimi omrežji in omrežji z optičnimi kabli, zato smo 

v okviru materialnih potreb za krožek dali potrebo po določenih napravah in materialu, s katerim bi 

lahko izpolnili njihove želje. 

 spoznavanje osnov HTML 5, 

 zahtevnejša postavitev raznih vrst strežnikov, 

 postavitve različnih vrst CMS, 

 konfiguracija in postavljanje stikal in usmernikov Mikrotik, 

 konfiguracija in postavljanje stikal in usmernikov Cisco, 

 spoznavanje in delo z IPv6 mrežnimi naslovi. 
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3. 5 VIDEO KROŽEK 
 
Mentor: Domen Rupnik 
Število sestankov krožka/dejavnosti: 7 
Termini in prostor  izvajanja krožka/dejavnosti: K6, ponedeljek 13.30 
 

3. 6 NEMŠKI KROŽEK 
 
Mentor: Ida Lotrič 
Število sestankov krožka/dejavnosti: 25; 3-5 dijakov 
Termini in prostor  izvajanja krožka/dejavnosti: sreda, 7.50 – 8.35; E 07 
Dosežki krožka/dejavnosti: prijetno druženje ob zanimivih temah 
 

3. 7 AUDIO KROŽEK 
 
Mentor: Robert Novak 
Število sestankov krožka/dejavnosti: 8 
Termini in prostor  izvajanja krožka/dejavnosti: studio in šolske prireditve 
Dosežki krožka/dejavnosti: ozvočenje šolskih prireditev, montaža zvoka za šolske potrebe 
(predstavitveni videi za infodan), drugo 
Stroški: 1500 EUR 
 

3. 8 GLASBENI KROŽEK 
 
Mentor: Miran Waldhütter 
Število sestankov krožka/dejavnosti: tedensko 1x, ostalo priprave posameznih skupin 
Termini in prostor  izvajanja krožka/dejavnosti: glasbena učilnica in šolski studio. 
Dosežki krožka/dejavnosti: Sodelovanje z glasbenimi točkami in ozvočenjem na vseh prireditvah 
SERŠ-a (novoletna proslava, informativni dan, robosled, predaja ključa). 
 

3. 9 ANGLEŠKI KROŽEK 
 
Mentor: Sanela Majhenič Dežman  
Število sestankov krožka/dejavnosti: 23 
Termini in prostor  izvajanja krožka/dejavnosti: ob sredah v E8 
Dosežki krožka/dejavnosti: snemanje filma za tekmovanje 2. letnikov, vendar je bil film preslab, da 

bi ga lahko prijavili na državno tekmovanje. 

 

3. 10 KROŽEK ODBOJKE 
 
Mentor: Aleš Bezjak 
Število sestankov krožka/dejavnosti: 7 
Termini in prostor  izvajanja krožka/dejavnosti: šolska telovadnica, II. Gimnazija, TŠC 

 12. 10. 2017, šolska telovadnica, 9 dijakov 

 19. 10. 2017, šolska telovadnica, 11 dijakov 

 25. 10. 2017, šolska telovadnica, 9 dijakov 

 27. 10. 2017, šolska telovadnica, 10 dijakov 

 6. 11. 2017, šolska telovadnica, 11 dijakov 

 9. 11. 2017, telovadnica TŠC, 9 dijakov – 1. kolo področnega prvenstva 

 23.11.2017, telovadnica II. gimnazija, 9 dijakov – finale področnega prvenstva 
 

Dosežki krožka/dejavnosti: priprava na tekmovanje, 4. mesto na področnem prvenstvu v odbojki za 
dijake  
Stroški: prijavnine za tekmovanje 
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3. 11 KROŽEK KOŠARKE 
 
Mentor: Bojan Skok 
Število sestankov krožka/dejavnosti: 16 
Termini in prostor  izvajanja krožka/dejavnosti: prosti termini v šolski telovadnici in športni dvorani 
Lukna. 
Dosežki krožka/dejavnosti: 3. mesto na področnem prvenstvu SŠ v Mariboru  
Stroški: 100 EUR 

 
3. 12 NOGOMETNI KROŽEK 
 
Mentor: Zvonko Kladnik 
Število sestankov krožka/dejavnosti: 20 
Termini in prostor  izvajanja krožka/dejavnosti: 

 Ponedeljek, 13:40 – 15:15 

 Športna dvorana “Lukna” 
Dosežki krožka/dejavnosti: Dosegli smo 4. mesto na Področnem tekmovanju 

 
3. 13 KROŽEK BADMINTONA 
 
Mentor: Polona Krivec Švab 
Število sestankov krožka/dejavnosti: 22 treningov. 
Termini in prostor  izvajanja krožka/dejavnosti: Vsako sredo ob 15., v šolski telovadnici. 
Dosežki krožka/dejavnosti: 
18. 12. 2017 je bilo področno tekmovanje v badmintonu; zmagal je Matej Labaš, ostali so se razvrstili 
od 5. do 9. mesta. Tekmovalo je 5 naših dijakinj . 
21. 1. pa je bilo državno tekmovanje v badmintonu, kjer je sodelovalo 4 badmintonistk iz naše šole.  
10. 4. pa smo se prvič udeležili Ekipnega državnega prvenstva v badmintonu.  
Stroški: pot v Medvode, malica, žogice 
 

3. 14 PROGRAMIRANJE PO MERI 
 
Mentor: Rudolf Weinzerl 
Število sestankov krožka/dejavnosti: 11, povprečni obisk: 6 dijakov 
Termini in prostor izvajanja krožka/dejavnosti: november in december 2017, januar 2018 ob sredah 
7:00 do 8:30 v E13 
Dosežki krožka/dejavnosti: avtomatizacija opravil (programski jezik Basic like), izvedba izdelkov za 
4. predmet Poklicne mature 
Drugo: Krožek sem prilagodil interesom udeležencev.  
 

3. 15 ŠAHOVSKI KROŽEK 
 
Mentor: Bojan Rozin 
Število sestankov krožka/dejavnosti: tedensko 
Termini in prostor izvajanja krožka/dejavnosti: ponedeljek ob13.40 učilnica M1 
 

3. 16 KROŽEK ROKOMETA 
 
Mentor: Zvonko Kladnik 
Število sestankov krožka/dejavnosti: 2 
Termini in prostor izvajanja krožka/dejavnosti: Torek ob 13:40 v šolski telovadnici 
Drugo: Zaradi premajhnega interesa dijakov, je krožek odpadel. 

 
3. 17 KROŽEK E-BIKE 
 
Mentor: Benjamin Vergles, Darko Visočnik 
Število sestankov krožka/dejavnosti:28 
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Termini in prostor  izvajanja krožka/dejavnosti: ponedeljek in sreda; E 09, delavnica E - bike 
Dosežki krožka/dejavnosti: Tekmovanje (FERI) bo septembra 2018  
Stroški: 2000 EUR 
Drugo: Nismo nabavili štirikolesnika 
 

3. 18 KROŽEK NAVIJANJE PROCESORJEV IN VARNOST BREZŽIČNIH 
OMREŽIJ, priprave na državno tekmovanje elektro in računalniških šol 
 
Mentor: Jernej Feguš 
Število sestankov krožka/dejavnosti: 22 krat 
Termini in prostor  izvajanja krožka: ob sredah, 7.15, dve šolski uri, v učilnici B5. V povprečju od 2 
do 5 dijakov. 
Dosežki krožka/dejavnosti Udeležba na državnem tekmovanju elektro in računalniških šol. Bronasto 
priznanje na natečaju Mladi za napredek Maribora. 
Stroški: Ni bilo stroškov. Dijaki so sami priskrbeli opremo za delo. 
Drugo: Do navijanja naprav ni prišlo zaradi premalo interesa udeleženih dijakov. V celoti so se 
posvečali brezžičnim omrežjem. 
 

3. 19 KROŽEK USTVARJALNIK 
 
Mentor: Ivanka Lesjak 
Število sestankov krožka/dejavnosti: Vsako sredo in po potrebi 
Termini in prostor  izvajanja krožka/dejavnosti: N8, N7 
Dosežki krožka/dejavnosti 
- Izdelki za promocijo šole 
- Izdelki za oceno pri pouku 
- Raziskovalne naloge, Pametna hiška, Pametna čelada itd 
- Hiša eksperimentov 
- Priprava na podjetniška tekmovanja 
- Konzultacije za poslovne načrte 
- Sodelovanje pri organizaciji obiskov podjetij na SERŠ, fotografiranje, postavitev prostora itd... 
Stroški: 2000 EUR. 
 

3. 20 ASTRONOMSKI KROŽEK 
 
Mentor: Nataša Petelin 
Število sestankov krožka/dejavnosti: 16 x po 2 uri krožka, 4 x po 2 uri priprav na tekmovanje, 
sodelovali so v povprečju 4 dijaki. 
Termini in prostor  izvajanja krožka/dejavnosti: Ob sredah 9. in 10. uro, nekajkrat v ponedeljek 9. in 
10. uro, v učilnici L8. Opazovanje na terenu (15.6.2018, plato pred FNM Maribor). 
Dosežki krožka/dejavnosti : 3 bronasta Dominkova priznanja na šolskem tekmovanju iz astronomije, 
1 srebrno Dominkovo priznanje na državnem tekmovanju. 
Stroški: Nakup 3 zvezdnih kart: 32,70 €, prijava dijakov na tekmovanje 22,50 EUR, prevoz na 
državno tekmovanje s službenim vozilom. 
 

 3. 21 SODELOVANJE S PIA, GRAZ v okviru ID za program SSI 
 
Koordinatorica: Suzana Rehberger 
Število sestankov krožka/dejavnosti: opravljenih 10 ur 
Termini in prostor izvajanja krožka/dejavnosti: M6. Organizacija in dogovarjanje s predstavnikom 
podjetja PIA. Dijaki 2. letnika SSI, organizator ID in OIV, Milka Pušnik. Čas izvajanja: januar, marec 
2018 in po potrebi. 
Dosežki krožka/dejavnosti:  
S predstavnikoma podjetja PIA smo dogovorili dva termina v marcu. Dijaki so si v treh ali dveh 
skupinah ogledali podjetje in obiskali mesto Gradec. 
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3. 22 TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE, regijsko in državno 
 
Koordinatorica: Suzana Rehberger 
Število sestankov krožka/dejavnosti: opravljenih 5 ur + spremstvo 
Termini in prostor izvajanja krožka/dejavnosti: M6. Dijaki 3.br, 3.cr. Čas izvajanja: januar, februar, 
marec 2018. 
Dosežki krožka/dejavnosti:  
Priprava naloge za šolsko tekmovanje, izbor najboljših za regijsko tekmovanje. Priprava dijakov za 
državno tekmovanje. Spremstvo dijakov na državno tekmovanje v Ljubljano. Dogovarjanje s Srednjo 
šolo za oblikovanje Maribor za prevoz. 
Regijsko tekmovanje: 7 dijakov  
Državno tekmovanje: 3 dijaki, 2 bron, 1 srebro. 

4 POROČILO RAVNATELJICE IN POMOČNIKA RAVNATELJICE 

- Vodenje ocenjevalnih in pedagoških konferenc 

- Vodenje skupnega roditeljskega sestanka za starše dijakov 1. letnikov 

- Spremljava vzgojno izobraževalnega dela 34-krat in skrb za njeno kakovost: formativno 
spremljanje učnega procesa, sodelovanje s komisijo za kakovost  

- Promocija SERŠ-a, sprejem osnovnošolcev na naravoslovnih dnevih, sodelovanje z mediji 

- Sodelovanje v ERASMUS+ 

- Sodelovanje z okoljem, ZZŠ, zdravstvenimi ustanovami, starši, OŠ, srednjimi šolami, 
fakultetami, občino, ZOTKS in podjetji 

- Sodelovanje s svetom staršev SERŠ-a 

- Sodelovanje z dijaško skupnostjo SERŠ-a 

- Skrb za zakonitost dela zavoda 

- Priprava poročila in LDN SERŠ-a 

- Priprava poslovnega poročila in načrta SERŠ-a 

- Razgovori z dijaki, zagovori pred izrekanjem vzgojnih ukrepov dijakom 

- Izdajanje različnih sklepov: o izvedbi inventure, komisij 

- Ocene delovne uspešnosti in napredovanja zaposlenih  

- Vodenje krvodajalske aktivnosti šole 

- Priprava okrožnic 

- Spremljava izvajanja energetske sanacijo stavbe šole in drugih del v zvezi z vzdrževanjem 
šolskih prostorov 

- Dela za izobraževanje odraslih (Izvajalec električnih inštalacij za z ZZZ, izobraževanje 
delovodij za elektro področje z Elektro Maribor) 

- Posebno pozornost sem v preteklem letu posvetila sodelovanju s podjetji za izvedbo OIV in ID 
ter izobraževanje zaposlenih, spodbujanju raziskovalne dejavnosti, opremljanju šole za stroko 
ter promociji SERŠ-a in naših programov in dejavnosti. 

5 POROČILO SVETOVALNE SLUŽBE 

V Srednji elektro-računalniški šoli Maribor sta v šolskem letu 2017/18 delali dve šolski svetovalni 
delavki: Maja Krajnc, univ. dipl. pedagoginja (na Smetanovi 6) in Iris Arbeiter, prof. pedagogike in 
biologije v 80 % deležu (na Gosposvetski 9). 
 
Pri svojem delu sva upoštevali Programske smernice svetovalnega dela iz leta 2004 in njihovo 
evalvacijo. 
Upoštevali sva interdisciplinarnost dela šole, strokovno sodelovanje in povezovanje in načelo 
celostnega pristopa. Kot strokovni delavki sva se vključevali (pomagali in sodelovali) v reševanje 
pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj šole oz. dijakov na različnih področjih dela: 

- dejavnosti pomoči, 

- razvojne in preventivne dejavnosti, 

- dejavnosti načrtovanja in evalvacije. 
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Sodelovali sva z vsemi udeleženci: dijaki, učitelji, vodstvom, starši in zunanjimi ustanovami 
(Ministrstvom za šolstvo in šport, Zavodom za šolstvo, Zavodom za zaposlovanje,  Centri za socialno 
delo, Centrom za sluh in govor, Univerzo v Mariboru, Pedagoško fakulteto, Pedagoškim inštitutom, 
Filozofsko fakulteto, Zavodom za zdravstveno varstvo Maribor, CIPS-om, zdravstvenimi 
ustanovami…). S pomočjo svetovalnega odnosa, koordinacije in komunikacije sva uresničevali 
zastavljene cilje šole in svetovalne službe. Pri tem sva upoštevali načelo aktualnosti in razvojne 
usmerjenosti ter prostovoljnosti in zaupanja. 
 
Dejavnosti pomoči: 

- Pedagoško svetovanje in posvetovanje z dijaki, njihovimi starši, razredniki, učitelji in zunanjimi 
sodelavci v zvezi z učenjem, motivacijo, osebnostnimi in vedenjskimi posebnostmi (sklicevanje 
in vodenje razgovorov ter vodenje zapisnikov). 

- Sodelovanje z dijaško skupnostjo na temo učnega uspeha in počutja na šoli, šolske prehrane, 
krožkov idr. 

- Razgovori pred izrekom vzgojnega ukrepa in podpora razrednikom pri vodenju postopka izreka 
vzgojnih ukrepov. 

- Svetovanje pred vpisi, preusmerjanjem in izpisi iz šole.  

- Informiranje o štipendijah (šolska spletna stran, razgovori), obveščanje dijakov 1. letnika 
programa elektrikar o možnostih pridobitve štipendije za deficitarne poklice. 

- Priprava pedagoških pogodb in spremljava izvajanja. 

- Delo z dijaki s posebnimi potrebami: pisanje mnenj, sestava individualiziranega programa, 
svetovanje dijakom, staršem in učiteljem, vodenje sestankov, pisanje zapisnikov, priporočil in 
poročil, priprava in izvedba konference za UZ SERŠ-a, evalvacija. Priprava obrazcev za učitelje 
za vodenje individualne strokovne pomoči tem dijakom. V zvezi s tem sodelovanje z Zavodom 
za šolstvo, Zdravstvenim domom, Centrom za sluh in govor idr. Vodenje statistike o izvedbi učne 
pomoči dijakom s posebnimi potrebami. Obveščanje MIZŠ o izvedbi učne pomoči, posredovanje 
seznamov dijakov s posebnimi potrebami. Izvajanje dodatne strokovne pomoči za premagovanje 
primanjkljajev, ovir oz. motenj.  

- Delo z nadarjenimi dijaki: izvedba razgovorov, pomoč pri sestavi individualiziranih programov, 
evalvacija, sodelovanje v projektu za nadarjene. 

- Vodenje postopka za dodeljevanje posebnih statusov dijakov (kulturnika, vzporedno 
izobraževanje, demonstratorja). Priprava navodil, obrazcev, koordinacija. 

- Sodelovanje na sestanku sveta staršev: informiranje o statusih dijakov (športniki, posebne 
potrebe, nadarjeni itd.), izostankih od pouka, štipendije, statusi, seznanjanje z novostmi, analiza 
anketnega vprašalnika učnem uspehu on koncu 1. konferenčnega obdobja in o šolski prehrani. 

- Sodelovanje na roditeljskih sestankih 1. letnikov.  

- Sodelovanje na skupnih govorilnih urah: individualni in skupinski sestanki o učnem uspehu, 
obiskovanju pouka, nasilju v šoli in zunaj nje ipd. 

- Sodelovanje pri pripravi celotnega promocijskega gradiva npr. Informativnega biltena šole, 
zloženk, urejanje spletne strani www.mojaizbira.si, predstavitev šole v PowerPointu. 

- Sodelovanje z osnovnimi šolami: organizacija in izvedba predstavitev SERŠ-a na OŠ, tržnici 
poklicev in obiskov osnovnih šol na SERŠ-u. 

- Organizacija in sodelovanje na informativnem dnevu za novince.  

- Vodenje prijavnega in vpisnega postopka za vse programe 1. letnika in PTI programa. 

- Poklicna orientacija za zaključne letnike, organizacija urejanja elektronskega certifikata za 
prijavo na šoli, objava natančnih navodil za elektronsko prijavo na študij. 

- Sodelovanje na ocenjevalnih in pedagoških konferencah učiteljskega zbora. 

- Priprava, izvajanje in analiza vprašalnika: informativni dan (vzorec cca 300 osnovnošolcev), 
zadovoljstvo dijakov s subvencionirano šolsko malico, vprašalnik v povezavi z učno uspešnostjo 
v 1. konferenčnem obdobju. 

- Vodenje postopka priznavanja listin za namen nadaljevanja izobraževanja – nostrifikacija. 

- Pripravljanje vzorcev različnih obrazcev in sklepov. 

- Odgovarjanje na različne vloge in prošnje. 
 

Razvojne in preventivne dejavnosti: 

- Organizacija preventivne delavnice za področju zasvojenosti Tek za življenjem, predavatelj Mitja 
Duh. 
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- Na spletni strani SERŠ-a objava osnovnih informacij in literature na temo Uporaba digitalnih 
tehnologij – varnost, zasvojenost in obveščanje razrednikov o možnosti uporabe teme pri RU. 

- Priprava preventivne delavnice Ne zakockaj svoje prihodnosti. 

- Izvedba Učenje učenja za dijake 1. letnika. 
 

Dejavnosti načrtovanja in evalvacije: 

- Priprava in prilagajanje LDN šolske svetovalne službe za tekoče šolsko leto. 

- Priprava LDN šolske svetovalne službe za šolsko leto 2018/19. 

- Analiza informativnega dne. 

- Načrtovanje in izvajanje promocije SERŠ-a za osnovne šole (priloga – posebno poročilo). 

- Sprotno evalviranje opravljenega dela in načrtovanje novih nalog. 

- Priprava letnega poročila dela za šolsko svetovalno službo. 

- Sodelovanje na sestankih kolegija ravnatelja – sodelovanje z vodstvom šole. 

- Članica upravnega odbora šolskega sklada (Maja Krajnc). 
 

Drugo: 

- Elektronski dnevnik in redovalnica eAsistent – administratorka (urejanje podatkov v programu, 
priprava navodil za učitelje, pomoč učiteljem) 

- Spletna stran SERŠ-a: objavljanje prispevkov in aktualizacija spletne strani.  

- Sodelovanje z dijaškim parlamentom. 

- Priprava obrazca za izbirne predmete, izvedba v programu tehniška gimnazija. 

- Sodelovanji z donatorji in sponzorji. 

- Pomoč pri pripravi gradiva za 1. šolski dan in mape vzgojnih ukrepov. 

- Sodelovanje z učitelji pri pripravi varnostnih načrtov za šolske ekskurzije. 

- Organizacija in izvedba srečanja za svetovalne delavce OŠ za namen promocije SERŠ-a. 

- Organizacija in izvedba aktiva SŠ svetovalnih delavcev. 
 

6 POROČILO ŠOLSKE KNJIŽNICE 

V oktobru 2017 je bilo v učbeniškem skladu, ki je sicer ločen od šolske knjižnice, odpisanih 111 
učbenikov, ki niso bili več primerni/mogoči za izposojo zaradi poškodb, izgube ali pa niso bili potrjeni 
za šol.l. 2017/2018. Nabavljenih pa je bilo 713 učbenikov. Učbenike si je izposodilo 845 (91 %) 
dijakov. 
Od 26. 3. 2018 do 20. 4. 2018 je v knjižnici potekala inventura (uporaba programske opreme 
COBISS3/Inventura).  
Po inventurnem poročilu (20. 4. 2018) knjižnično gradivo obsega: 10 872 enot monografskih 
publikacij, od tega:  

- 10 800 enot tiskanega gradiva oz. knjig (po inventuri je bilo dodatno nabavljenih še 66 enot tega 
gradiva, torej dejansko stanje na dan 12. 6. 2018 znaša 10 866 enot tiskanega gradiva), 

- 25 enot CD, 

- 35 enot DVD, 

- 1 enota slikovnega gradiva 

- 11 enot zemljevidov in 

- 13 naslovov serijskih publikacij. 
 
Inventurni manko je znašal 2121 enot monografskih publikacij, ki so bile po inventuri odpisane. Od 
tega je bilo 40 enot CD, 11 enot DVD in 2070 enot tiskanega gradiva. 
  
Bibliotekarsko delo v šolskem letu 2017/2018 
 
V šol. l. 2017/2018 je bilo v skladu s potrebami predmetnih aktivov, splošne in poklicne mature ter 
ponudbo aktualnega gradiva na knjižnem trgu nabavljenih 189 izvodov tiskanega gradiva (knjige, 
učbeniki) in 8 enot AV gradiva (DVD).   
Vse to gradivo je bilo računalniško obdelano (uporaba programske opreme COBISS3/Prevzemanje 
zapisov in zaloga), inventarizirano, klasificirano, postavljeno na police po UDK ali posredovano 
učiteljem (učbeniki, AV gradivo). 
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Knjižnica je naročena na 13 naslovov periodičnega tiska (časniki, časopisi, revije), od tega je en 
naslov v tujem jeziku. Večina revij izhaja mesečno. Tudi to gradivo je bilo sproti inventarizirano 
(uporaba programske opreme COBISS3/Serijske publikacije) in postavljeno na police za izposojo.  
Glavnino bibliotekarskega dela obsegajo nabava, obdelava in izposoja gradiva, kar pa se tesno 
prepleta z bibliopedagoškim delom. 
V mesecu septembru in oktobru so se v knjižnico vpisovali novinci – dijaki prvih letnikov. Knjižnica 
je bila vsak dan odprta od 7.00 do 14.00. Knjižnico je dnevno obiskalo okoli 70 dijakov, ki so si 
izposojali gradivo ali uporabljali računalnike. Na razpolago je bilo 9 računalnikov.  
 
Bibliopedagoško delo 2017/2018 
 
Vzgoja uporabnikov knjižničnega gradiva je potekala ob individualnih obiskih oz. izposoji  gradiva in 
ob skupinskih oblikah  izobraževanja kot so KIZ in OIV. 
Ob individualnih obiskih so bili dijaki deležni pomoči ob iskanju in izbiri ustreznega gradiva in 
svetovanja pri pisanju referatov, seminarskih in raziskovalnih nalog. 
 
Skupinske oblike izobraževanja: 
 
Za dijake prvih letnikov tehniške gimnazije in dijake prvih letnikov srednjega tehniškega 
izobraževanja so bila izvedena KIZ v šolski knjižnici, kjer so bili seznanjeni z: 
- urnikom dela in uporabo računalnikov, 
- vrstami gradiva v šol. knjižnici, 
- s postavitvijo gradiva po UDK sistemu, 
- iskanjem gradiva v spletnem katalogu COBISS, 
- iskanjem informacij v DKUM,  
- uporabi referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja 
- navajanjem virov, citiranje,  
- izposojo na dom oz. v čitalnici, 
 
2 šolski uri pa je izobraževanje potekalo tudi v UKM.  
 
Dijaki prvih letnikov srednjega tehniškega in gimnazijskega izobraževanja so sodelovali v 
nacionalnem projektu Rastem s knjigo. Projekt smo razširili v ekološki šolski projekt z naslovom 
GEOSERŠ, nadaljeval se bo še naslednje šolsko leto, vključena pa so naslednja predmetna 
področja: slovenščina, knjižnična znanja, biologija, multimedija in materiali v elektrotehniki. 
 
Materialne pridobitve v šolski knjižnici v šolskem letu 2017/18:  
- nakup brezžičnega elektronskega čitalnika za črtne kode (potrebe inventure) 
- obnova računalniškega prostora  (sanacija parketa, oplesk). 

7 POROČILO DIJAŠKE SKUPNOSTI 

Mentor: Aleš Bezjak/Bojan Skok 
Število sestankov krožka/dejavnosti: Sestanek mesečno, skupaj 9 sestankov DS in 3 sestanki 
vodstva skupnosti 
Termini in prostor  izvajanja krožka/dejavnosti: Termini delovanja so bili različni. Učilnica F1, prosta 
učilnica in različne lokacije v šoli in okolici. 
Dosežki krožka/dejavnosti  

- Redno sodelovanje na sestankih in organih DOS. 

- Aktivno delo v Dijaški skupnosti Maribor in sodelovanje s študentsko organizacijo. 

- Sodelovanje pri upravljanu šolskega sklada in nabavi sredstev. 

- Sodelovanje z vodstvom šole in izmenjava mnenj ter predlogov. 

- Analiza šolske malice in kakovosti dela ter počutja v šoli. 

- Pomoč pri organizaciji in izvedbi maturatskega plesa. 

- Organizacija prireditve Predaja ključa. 

- Sodelovanje pri pripravi novoletne prireditve. 

- Sodelovanje na informativnem dnevu. 

- Aktivno sodelovanje pri drugih interensnih dejavnostih na šoli. 
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- Pomoč dijakom pri zagotavljanju njihovih pravic v izobraževalnem procesu. 

- Sodelovanje na dijaškem humanitarnem bazarju na Trgu svobode v Mariboru. 

- Sodelovanje z drugimi krožki in dejavnostmi na šoli. 

8 POROČILO O PROMOCIJI SERŠ-a  

1. Za 10 osnovnih šol smo na naši šoli izvedli naravoslovne in tehnične dneve (glej tabelo). 
Predstavitve so trajale od 4 šolske ure. Ponudili smo jim naslednje vsebine: 

- Predstavitev šole, programov, obšolskih dejavnosti. 

- Robotiko 

- Prikaz delovanja Teslovega transformatorja 

- Prikaz delovanja influenčnega generatorja 

- Digitalno tehniko 

- Projektne naloge 

- Predstavitev multimedijskih vsebin: fotografke učilnice, snemalnega in glasbenega studia. 

- Delavnici: računalniška izdelava plakata, priprava spletne strani 
Pri predstavitvah so sodelovali učitelji strokovnih in splošnih predmetov, učitelji prakse, 
ravnateljica in svetovalni delavki. 

 
2. Na 21-tih šolah smo se predstavili učencem in staršem 29-ih osnovnih šol. Šolo in programe 

smo predstavili v dopoldanskem času v okviru razrednih ur ali tržnic poklicev in v popoldanskem 
času v okviru predstavitev oz. tržnic oklicev (glej tabelo). 

 
3. Informativni dan smo izvedli v telovadnici s skupno predstavitvijo šole, ki smo jo predstavili s 

pomočjo videoposnetkov, ki so jih ob pomoči mentorjev posneli in zmontirali dijaki. Sledil je 
ogled posameznih dejavnosti in predstavitev predmetnih področij na šoli (C in B etaža). 
Predstavniki gospodarstva so se predstavili v C etaži. Šola je pripravila promocijski material: 
zloženke, plakate, informativni bilten, predstavitveni film in drugo gradivo.  

 
4. Redno aktualiziramo spletno stran SERŠ-a in profil šole na Facebooku. 

 
5. Izdali Bilten 2017/18 za namen promocije na informativnem dnevu, brošure in reklamne 

kemične svinčnike. Pripravili smo reklamni plakat za delavnice za osnovnošolce in brošuro za 
izvedbo tehničnih dni na šoli. 
 

6. Dijaki SERŠ-a so se udeleževali regijskih in državnih tekmovanj iz različnih področij. Dosežke 
smo redno objavljali na spletni strani šole. Ob koncu šolskega leta smo vse uspehe zbrali, jih 
objavili na spletni strani in na šoli v obliki plakatov. 

 
7. Na srečanju Mladi za napredek Maribora smo osvojili 2. mesto. Na državnem tekmovanju je 

ena naloga osvojila zlato, ena pa srebrno priznanje.  
Na svetovnem tekmovanju v robotiki v Kanadi sta dijaka Rok Mihailović Krpan in Jaka 
Waldhütter v kategoriji Maze osvojila nagrado »Best inovation«. V kategoriji CoSpace pa sta 
dijaka Nejc Firbas in Klemen Hercog osvojila 4 do 6 mesto. 
Na področju podjetništva so naši dijaki s svojimi idejami večkrat osvojili najvišja mesta in prejeli 
denarne nagrade, na državnem tekmovanju so zasedli 1. mesto. 

  
8. Osnovnim šolam smo poslali dva dopisa z namenom promocije naše šole: 

 Novembra 2017: Robosled, plakat, delavnice 

 Junij 2018: obveščanje o vseh dejavnosti za šolsko leto 2018/19: Robosled, delavnice za 
osnovnošolce v času počitnic, tehnični dnevi, izvedba promocije na OŠ.  

9. Kot promocijsko dejavnost smo 8. marca 2018 organizirali predtekmovanje državnega 
tekmovanja ROBOSLED za osnovnošolce. Izvedli smo tudi delavnico za osnovnošolce, na 
kateri so lahko sestavili svojega robota pod vodstvom naših učiteljev in dijakov. 

 
10. Za osnovnošolce smo izvedli delavnice: dve v mesecu juniju in eno v mesecu avgustu. Z 

brezplačnimi delavnicami smo nagradili najuspešnejše učence na tekmovanju Robosled in 
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najboljše učence na tekmovanju Mladi za napredek Maribora na področjih: računalništvo, fizika, 
proizvodno-tehnično področje, interdisciplinarnega področja ali inovacijskih predlogov, če imajo 
naloge oz. predlogi tudi vsebine s področja elektrotehnike ali računalništva. 

 
11. Sodelovali smo na Kariernem sejmu – sejmu poklicev in izobraževanja, ki je v organizaciji 

Mestne občine Maribor, Štajerske gospodarske zbornice in Obrtne zbornice Maribor potekal v 
Dvorani Tabor v Mariboru. 

 
12. Za Srednješolski vpisnik, ki ga brezplačno prejmejo vsi učenci 9. razreda, so dijaki reševali 

anketni vprašalnik, pripravili smo tudi podatke o programih in dejavnostih na šoli. 
 

13. Pojavljanje v medijih: nagrajeni trije najboljši dijaki s strani Elektra Maribor, oglas na radiu pred 
informativnim dnevom, članek o uspehu naših dijakov na področju podjetništva in robotike.  
 

14. Pripravili smo promocijsko predstavitev šole in programov za svetovalne delavce OŠ.  
 
Cilji vseh naštetih dejavnosti so bili: 

1. Širšo javnost, zlasti pa osnovnošolce in njihove starše, seznaniti z dejavnostmi šole. 
2. Povečati zanimanje za izobraževanje na področju naravoslovja in tehnike. 
3. Izboljšati ugled šole v okolju. 
4. Povečati ali vsaj ohraniti vpis v programe, ki jih ponuja šola. 

 
Osnovne šole, ki smo jim predstavili SERŠ Maribor: 
 

AKTIVNOST ŠOLA 

TEHNIŠKI DNEVI OŠ Šentilj 

 OŠ Slave Klavore 

 OŠ Rače 

 OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava 

 OŠ Kamnica 

 OŠ borcev za severno mejo 

 OŠ Maksa Durjave 

 OŠ Prežihovega Voranca Maribor 

 OŠ Malečnik 

 OŠ Kungota 

OBISKI NA ŠOLAH OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol 

tržnice poklicev, roditeljski sestanki, 
razredne ure 

OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 

 OŠ Cerkvenjak - Vitomarci 

 OŠ Draga Kobala 

 OŠ Hoče, OŠ Slivnica, OŠ Miklavž na Dravskem polju 

 OŠ Korena, OŠ Duplek 

 OŠ Dornava, OŠ Gorišnica 

 OŠ Radlje ob Dravi (Brezno, Ribnica, Muta, Vuzenica) 

 OŠ Črešnjevec 

 OŠ Pohorskega bataljona 

 OŠ Gornja Radgona (OŠ UE Gornja Radgona) 

 OŠ Franceta Prešerna Maribor 

 OŠ Lenart 

 OŠ Janka Glazerja Ruše 

 OŠ Voličina 

 OŠ Majšperk 

 OŠ Benedikt 

 OŠ Kidričevo 
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 OŠ Sveta Trojica 

 OŠ Kungota 

 OŠ Cirkovce 

 

8. 1 Programiranje za kratek čas  
 
Datum: 26. – 28. 6. 2018 
Junijske delavnice z imenom Programiranje za kratek čas se je udeležilo 16 učencev v starosti od 
10 do 15 let. Delavnica je potekala od 26.6. do 28.6. v učilnici C6. Delavnica je bila sestavljena iz 
dveh sklopov in sicer programiranje v Scratch-u in programiranje v AppInventor-ju. 
Prvi dan so učenci vseh delavnic imeli skupni uvod z nagovorom ravnateljice, sicer pa smo vsak dan 
delavnice izvajali od 8.00 do 10.15. Ob tej uri so odšli na rekreacijo in malico, ob 12. pa nadaljevali 
z delavnicami, ki so jih zaključili ob 14.00 uri. 
V tridnevni delavnici smo izvedli: 
 

- sprejem učencev 
- predstavitev ciljev delavnice 
- predstavitev Scratcha- multimedijsko programsko orodje in programski jezik. Namenjen je 

otrokom, ki začenjajo prve korake v svetu programiranja in algoritmičnega razmišljanja 
- osnove Scratch-a 
- predstavitev naprednih programov s Scratch-u 
- v nadaljevanju so učenci s pomočjo knjige Scratch - Nauči se programirati in postani 

računalniški maček programirali igrice po svoji želji 
- vsak predstavi svojo igro in glasovanje za najboljšo igro 
- uvod in osnove AppInventor 
- programiranje v Appinventorju 
- naredili smo aplikacijo »Slikar«, ki so jo tudi testirali in uporabili na svojem Android telefonu 
- naredili smo preprost primer igre Flappy bird 

 

8. 2 Animirano 3d besedilo s programom Adobe After Effects 
 
Naslov: Animirano 3d besedilo s programom Adobe After Effects 
Cilji: spoznavanje programa After Effects, spoznavanje sinhronizacije slike in zvoka, izdelava AV 
izdelka 
Datum: 26.-28.6.2018  
Prostor: K6 
Udeležba: 9 učencev 
Vsak udeleženec si je izbral skladbo priljubljene skupine, poiskal pesem in njeno besedilo na 
spletu, nato pa v programu After Effects izdelal animirano besedilo pesmi s posebnimi efekti. 
Zmontirani izseki nekaterih izdelkov so objavljeni na šolskem Youtube 
kanalu https://www.youtube.com/watch?v=o1Xv39Hwn50 

 
8. 3 Poletna šola računalništva  
 
Izvajalec: Jernej Krajnčan 
Datum: 27. – 29. 8. 2018  

Delavnice v avgustu z imenom Poletna šola računalništva se je udeležilo 11 učencev v starosti od 
10 do 15 let. Delavnica je potekala od 27.8. do 29.8. v učilnici C6. Delavnica je bila sestavljena po 
dnevih v tri sklope, zasnovane na delu z Raspberry Pi 3.  

Prvi dan so učenci vseh delavnic imeli skupni uvod z nagovorom ravnateljice, sicer pa smo vsak 
dan delavnice izvajali od 8.00 do 10.15. Ob tej uri so učenci odšli na rekreacijo in malico, ob 12.00 
pa nadaljevali z delavnicami, ki so jih zaključili ob 14.00 uri. Program delavnice je bil naslednji: 

https://www.youtube.com/watch?v=o1Xv39Hwn50


 
  

29 
 

 sprejem učencev  

 predstavitev ciljev delavnice  

 spoznavanje Raspberry Pi 3,  

 nastavitev Raspberry Pi 3 (in priključitev perifernih naprav),  

 nameščanje sistemov na Raspberry Pi 3 (Libreelec, Raspbian)  

 osnove programskega jezika Python  

 spoznavanje osnovnih električnih elementov  

 izgradnja osnovnega električnega vezja in pisanje programa za izvedbo le-tega  

 upravljanje kamere s pomočjo programskega jezika Python  

 pisanje programa za izvedbo slikanja z Raspberry Pi kamero v igri Minecraft  

 namestitev sistema po želji učenca na Raspberry Pi 3  
 
Poročilo o športnih aktivnostih v okviru dejavnosti za OŠ  
 
Datum: 26. 6. do 28. 6. 2018 in 27. 8. do 29. 8. 2018 
 
V okviru dejavnosti za OŠ so imeli učenci športne aktivnosti. Potekale so v času med tehniškimi 
delavnicami od 10. do 11. ure.   
Učencem so bile na voljo športe igre: 
 

- Igre z žogo 
- Badminton 
- Namizni tenis 
- Elementarne igre 
 

Športne aktivnosti so potekale v šolski telovadnici. Pri športnih igrah so z veseljem sodelovali vsi 
učenci.  
Športno aktivnost smo si zamislil kot aktivno sprostitev v okviru delavnic. Menimo, da je dejavnost 
dosegla svoj namen. 
Pri organizaciji in izvedbi športnih dejavnosti za osnovnošolce smo sodelovali vsi učitelji ŠVZ. 

9 MEDNARODNI PROGRAM ERASMUS + 

V okviru evropskega projekta ERASMUS+ KA2 smo pripravili projekt strateškega partnerstva skupaj 
s šolo prijaviteljico iz Latvije, partnersko šolo iz Italije in Portugalske pod naslovom: »Okolju prijazna 
mlada podjetja«.  
V okviru evropskega projekta WIC (Svet v učilnici) smo gostili študenta iz Srbije, ki je en dan preživel 
z dijaki 2.ar in mentorico Jadranko Golob. V časopisu Šolski razgledi sta objavljena članka na temo 
ERASMUS+ v tujini in WIC. Spremljevalci in koordinatorja dosedanjih izvedenih projektov 
ERASMUS+ so s strani nacionalne agencije CMEPIUS prejeli potrdila o sodelovanju in točke za 
napredovanje v nazive.  
Ker smo že drugič zapored bili na razpisu za projekt KA1-102 uvrščeni na rezervno listo, smo v tem 
šolskem letu nacionalni agenciji CMEPIUS poslali ugovor na oceno in komentarje ocenjevalcev 
projekta. Odgovor še čakamo. 
V okviru projekta ERASMUS+ KA1-102 smo gostili predstavnico šolskega centra KEUDA s Finske 
in dogovorili obojestransko sodelovanje dijakov in učiteljev za naslednje šolsko leto.  
 
Krožek: MEDNARODNI PROJEKT ERASMUS+, WIC 
Koordinatorica: Suzana Rehberger 
Število sestankov krožka/dejavnosti: opravljenih 100 ur. 
 
Spodaj so opisane dejavnosti s številom ur v oklepaju. 
Prijava na portala WIC in e-Twinning z opisom šole in predmetom sodelovanja v angleščini (6). 
Udeležba na izobraževanjih CMEPIUS-a za pripravo projekta. 
 
Dogovarjanje s potencialnimi partnerji (15). 
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Priprava predprijave za dijake za projekt E+ KA1 (5). 
Oglaševanje projekta po oddelkih (8), na oglasni deski in na spletu (4). 
Zbiranje in pregled predprijav in Europass CV-jev (10). 
V okviru gostovanja partnerjev predhodnih projektov E+ sem za 9 sodelavcev SERŠ-a oblikovala in 
pripravila 11 potrdil, pregledala njihova poročila sodelovanja in pripravila poročilo (15). 
Priprava projekta E+ KA2 skupaj s potencialnimi partnerji in prijaviteljico (8). 
Gostovanje predstavnice s Finske, dogovarjanja za prihodnji E+ KA1 in poročilo (10). 
Dogovarjanje s študentom in sprejem v okviru WIC, oblikovanje in priprava potrdil sodelovanja za 
študenta in mentorico (2). 
Ugovor na oceno in komentarje ocenjevalcev E+, Razpis 2018 (25). 
Termini in prostor izvajanja krožka/dejavnosti: Kabinet M6. Dijaki 2., 3. in 4. letnikov SSI, SPI, PTI. 
V času govorilnih ur in po potrebi. 
Dosežki krožka/dejavnosti  
 
V okviru ERASMUS+ KA2 smo s šolo prijaviteljico iz Latvije in, partnerji s Portugalske in Italije 
pripravili projekt pod naslovom “Okolju prijazna mala podjetja”. 
 
V okviru projekta ERASMUS+ KA1-102 smo gostili predstavnico šolskega centra KEUDA s Finske 
in dogovorili obojestransko sodelovanje dijakov in učiteljev za naslednje šolsko leto.  
V okviru mednarodnega projekta WIC (Svet v učilnici) smo gostili študenta slovenistike iz Srbije, ki 
je en dan preživel z dijaki 2.ar in mentorico Jadranko Golob. 
 
Spremljevalci in koordinatorja dosedanjih projektov in vsi sodelavci v dosedanjih projektih 
ERASMUS+, so prejeli potrdila o sodelovanju in točke za napredovanje v nazive.  
 
Jadranka Golob je objavila dva članka v Šolskih razgledih, enega na temo KA1-mobilnost dijakov in 
drugega na temo WIC. 
 
1.februarja 2018, smo prijavili projekt KA1-102- Mobilnosti dijakov in osebja v PIU. Prijavili smo 79 
dijakov in 8 učiteljev. Dijaki bi opravljali PUD, se izobraževali iz mobilnih aplikacij ali robotike. Učitelji 
bi bili dijakom mentorji, spremljevalci ali izobraževalci v omenjenih strokah. Izbrali smo naslednje 
destinacije: Portugalska z in Nemčija z že utečenimi partnerji, 
 
Ker smo že drugič zaporedoma bili na razpisu za projekt KA1-102 uvrščeni na rezervno listo, smo 
se letos odločili, da natančno pregledamo oceno in komentarje ocenjevalcev. Sama sem dokument 
natančno preučila, primerjala njihove komentarje z napisanim v naši prijavi in iskala dejstva v 
Vodniku za prijavitelje 2018. Ugotovila sem veliko nepravilnosti, nenatančnosti in neprimernosti 
ocenjevalcev ter napisala ugovor na oceno in komentarje ocenjevalcev projekta, ki smo ga 5. julija 
2018 poslali nacionalni agenciji CMEPIUS; direktorici Alenki Flander in odgovornima za 
ERASMUS+, Urški Šraj in Maji Abramič. 
Stroški: kriti z računa ERASMUS. 
 
V juniju 2018 smo sklenili sporazum o sodelovanju s Srednjo šolo Krapina na temo kompetentnost 
v izobraževanju elektrotehnikov in tehnikov računalništva. 
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10 POROČILO O IZOBRAŽEVANJU PEDAGOŠKIH DELAVCEV PO 

STROKOVNIH AKTIVIH  

V šoli smo za vse pedagoške delavce izvedli naslednja izobraževanja v obliki predavanj in delavnic: 
 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj: šolski 
prostori 

Termin Naslov izobraževanja 

SERŠ Maribor 29. 8. 2017 eAsistent za razrednike 

SERŠ Maribor 9.10. 2017 Delo z dijaki s posebnimi potrebami 

SERŠ Maribor 9. 1. 2018 Kakovost dela v šoli 

SERŠ Maribor 9. 1. 2018 Evakuacija 

 

10. 1 DRUŽBOSLOVJE 
 
Ime in priimek delavca: Branka Rotman, Marija Bitenc, Zdravko Papić, Ljudmila Pušnik Bruderman 
 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

SERŠ Maribor 11. 5.2018 Strokovna ekskurzija  

 
Ime in priimek delavca: Zdravko Papić, Ljudmila Pušnik Bruderman 
 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Elektriada Umag 14.10. 2017 Varna raba računalnika 

 
10. 2 SLOVENŠČINA 
 
Članice aktiva smo se izobraževale na naslednjih predavanjih oz. delavnicah: 
 
Ime in priimek delavca: Anastazija Brkljačič 
 

Organizator izobraževanja Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Slovenska kinoteka II. gimnazija 
Maribor 

16. 11. 2017 Razumevanje filma 

SNG Maribor SNG Maribor 29. 12. 2018 Kulturni bazar v regiji 

IZUM  IZUM Maribor 6. 2. 2018 Uporaba programske 
opreme za inventuro 

Slovenska kinoteka                              SERŠ Maribor          22. 2. 2018                   Vzgoja za film 
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Samoizobraževanje                             SERŠ Maribor          šol.l.2017/18            Študij strokovne literature 

 
Ime in priimek delavca: Barbara Gajšek, Jadranka Golob, Daniela Hergan Grosek, Milena 
Milanovič, Jelka Pišec 
 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Rokus Klett Zavod A. M. 
Slomška 

19. 2. 2018 predstavitev prenovljene serije Na 
pragu besedila – izdaja s plusom 

 
Ime in priimek delavca: Barbara Gajšek, Marjana Nerat 
 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Samoizobraževanje SERŠ  oktober–
januar  

študijsko branje knjig za šolsko in 
področno tekmovanje za Cankarjevo 
priznanje: Marko Sosič: Balerina, Balerina 
in Mojca Kumerdej: Temna snov 

 
Ime in priimek delavca: Daniela Hergan Grosek, mag. Klementina Podvršnik 
 

Organizator izobraževanja Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Samoizobraževanje SERŠ oktober-
marec 

študijsko branje knjig za šolsko in 
področno tekmovanje za Cankarjevo 
priznanje: Mate Dolenc: Vampir z 
Gorjancev, Mihail Bulgakov: Mojster in 
Margareta 

Center za poučevanje 
slovenščine kot 
drugega/tujega jezika,  
FF Ljubljana 

Ljubljana 27. in 28. 
6. 2018 

Junijsko izobraževanje za poučevanje 
slovenščine kot drugega/tujega jezika 

 
Ime in priimek delavca: Milena Milanovič, Jelka Pišec 
 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Založba Rokus Klett Maribor 15. 3. 2018 Delovni zvezek Na pragu besedila 1 

 
Ime in priimek delavca: mag Klementina Podvršnik 
 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Arnes  Ljubljana 22. in 23. 11. 2018 konferenca Arnes 2018 
 

Center za poučevanje 
slovenščine kot 
drugega/tujega jezika,  
FF Ljubljana 

FF Maribor  13. in 20. 4. 2018 Osnovno usposabljanje za 
poučevanje slovenščine kot 
drugega/tujega jezika 

Center za poučevanje 
slovenščine kot 
drugega/tujega jezika,  
FF Ljubljana 

FF Maribor  19., 25. in 26. 5. 2018 Nadaljevalno usposabljanje 
za poučevanje slovenščine 
kot drugega/tujega jezika 

Center za poučevanje 
slovenščine kot 
drugega/tujega jezika,  
FF Ljubljana 

FF Maribor  27. in 28. 6. 2018 Junijsko izobraževanje za 
poučevanje slovenščine kot 
drugega/tujega jezika 
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Center za poučevanje 
slovenščine kot 
drugega/tujega jezika, 
FF Ljubljana 

Ljubljana 6. 7. 2018 Usposabljanje za poučevanje 
slovenščine za dijake 
priseljence 

 

 
10. 3 TUJI JEZIK 
 
Članice aktiva smo se izobraževale na naslednjih predavanjih oz. delavnicah: 

 
Ime in priimek delavca: Daniela Hergan Grosek, Patricia Kocbek, Ida Lotrič, Sanela Majhenič 
Dežman, Suzana Rehberger 
 

Organizator izobraževanja Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Samoizobraževanje Maribor šol. l. 2017/18 Novosti na področju stroke in na novo 
izbranih učbenikov 

 
Ime in priimek delavca: Suzana Rehberger  
 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

CMEPIUS Ljubljana 6.10.2017 Delavnica za prijavitelje 

CMEPIUS Ljubljana 27.10.2017 Delavnica za prijavitelje 

CMEPIUS Ljubljana 15.11.2017 Delavnica za prijavitelje 

FF Ljubljana Ljubljana  Novosti stroki -angleščina 

SERŠ Maribor 6.12.2017 Izobraževanje za raziskovalce 

MŠŠ /CPI/ZRSŠ Ljubljana 28.3.2018 Izobraževanje za tajnike ZI 

SIRIKT Podčetrtek 19.4-20.4.2018 Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT 

EDUVISION Maribor  9.5.2018 Učno in vedenjsko zahtevni otroci – izziv 
sodobnega časa 

 

10. 4 ŠPORTNA VZGOJA 
 
Člani aktiva smo se izobraževale na naslednjih predavanjih oz. delavnicah: 
 
Ime in priimek delavca: Aleš Bezjak, Zvonko Kladnik, Polona Krivec Švab, Bojan Skok, Bojan 
Tramšek 
 

Organizator izobraževanja Kraj Termin Naslov izobraževanja 

ŠC Nova Gorica Umag 13. – 15. 10. 2017 Elektriada-Varna raba računalnika 

 
Ime in priimek delavca: Aleš Bezjak, Bojan Skok 
 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

ZRSŠ Ljubljana 22. 8. 2017 Študijsko srečanje – formativno 
spremljanje 

 
Ime in priimek delavca: Aleš Bezjak 
 

Organizator izobraževanja Kraj Termin Naslov izobraževanja 

European Athletics organization Pravets (BUL) oktober 2017 Toecs lvl. II 

 
Ime in priimek delavca: Polona Krivec Švab 
 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 
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ZRSŠ Ljubljana 10. 5. 2018 Prva pomoč 

ZRSŠ Ljubljana 5. 6. 2018 Prva pomoč 

SERŠ Maribor 11. 5. 2018 Strokovna ekskurzija 

Ime in priimek delavca: Bojan Skok 
 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

ZRSŠ Maribor 12. 3. 2018 Nadarjeni športniki v slovenskem 
šolskem sistemu 

EWF Ljubljana 27. – 29. 10. 2017 Weightlifting and barbell 
instructors course 

 

10. 5 UMETNOST IN MULTIMEDIJA 
 
Ime in priimek delavca: Robert Novak, Domen Rupnik, Miran Waldhütter 
 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Slovenska kinoteka Ormož 19. 10. 2017 Razumevanje filma 

 
Ime in priimek delavca: Robert Novak, , Miran Waldhütter 
 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

ŠC Nova Gorica Umag 13.-15.10.2017 Elektriada- Varna raba interneta 

 
Ime in priimek delavca: Domen Rupnik 
 

Organizator izobraževanja Kraj Termin Naslov izobraževanja 

samoizobraževanje Maribor januar 2018 G Suite Google Cloud 

samoizobraževanje Maribor sept. 2017 Adobe CC 

SERŠ Maribor Maribor 22. 11. 2017 Usposabljanje za robotsko roko 

 
Ime in priimek delavca: Miran Waldhütter 
 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

SERŠ Maribor Maribor 22. 11. 2017 Usposabljanje za robotsko roko 

CPI Ljubljana 12. 12. 2017 Načrtovanje odprtega kurikula v 
programih poklicnega in strokovnega 
izobraževanja - Ljubljana 

ARNES Ljubljana november, 
december 2017 

Spletni tečaj o varni rabi interneta in 
naprav 

 

10. 6 MATEMATIKA 
 
Vsi člani aktiva: 
 

Organizator izobraževanja Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Samoizobraževanje: izvajala Irena 
Rauter Repija, Gimnazija Ljutomer 

SERŠ 
Maribor 

17.8.2018 Numerično računalo 

 
Ime in priimek delavca: Irena Pivko, Polonca Hajšek Pavlič, Monika Stergar 
 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

ZRSS Slov. Bistrica 21.8.2017  Študijsko srečanje učiteljev matematike 
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Ime in priimek delavca: Polonca Hajšek Pavlič, Monika Stergar 
 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

RIC Maribor junij 2018 Moderacija točkovnikov – zunanje 
ocenjevanje splošne mature 

 
Ime in priimek delavca: Nataša Hauptman 
 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

RIC Ljubljana marec 2018 Posvet tajnikov in predsednikov SM 

 
Ime in priimek delavca: Petra Tisnikar, Polonca Hajšek Pavlič, Darko Zinrajh 
 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

ZRSŠ Laško junij 2018 KUPM 

 
Ime in priimek delavca: Darko Zinrajh 
 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

  avgust 2018 Poti za izboljšanje učnih dosežkov- 
spletna učilnica kot matematično učno 
okolje 

 

10. 7 NARAVOSLOVJE 
 
Ime in priimek delavca: Nataša Petelin 
 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

IVD Maribor Maribor 20.9.2017 Varno delo z nevarnimi kemikalijami 

 
 

10. 8 ELEKTROTEHNIKA 
 
Ime in priimek delavca: Ivanka Lesjak 
 

Organizator izobraževanja Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Erasmus Ciper oktober 2017 Erasmus Staff training week Viper, 
Lefkosia 

Erasmus Grčija junij 2018 Erasmus Staff training week Grčija, 
Volos Data doo, LJ 

 
Ime in priimek delavca: Žarko Jesenovec 
 

Organizator izobraževanja Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Samoizobraževanje Maribor 1.9. – 25.9. 2018 Novosti v eAsistentu 

Samoizobraževanje Maribor 5.11. – 16.12. 2018 Wind EnergySystem (avtor: 
Mohd. Hasan Ali) 

Samoizobraževanje Maribor 2017/18 Elektrotehnična revija 
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Ime in priimek delavca: Milan Auda 
 

Organizator izobraževanja Kraj Termin Naslov izobraževanja 

ubuntu.com, fedoraproject.org, 
centOS.org, microsoft.com 
(samoizobraževanje) 

Maribor 2017/18 Vzdrževanje operacijskih sistemov 

gradiva proizvajalcev strojne 
opreme, gradiva proizvajalcev 
testnih programov za strojno 
opremo,(samoizobraževanje) 

Maribor 2017/18 Vzdrževanje računalniške opreme 

gradiva proizvajalcev 
programske opreme - WinFACT 

Maribor 2017/18 Uporaba regulacij 

 
Ime in priimek delavca: Miran Čokl 
 

Organizator izobraževanja Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Samoizobraževanje Maribor 2017/18 Robotika 

Samoizobraževanje Maribor 2017/18 Mikrokrmilniki 

 
Ime in priimek delavca: Bojan Dežman 
 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

SERŠ Maribor Maribor 2017/18 samoizobraževanje 

 
Ime in priimek delavca: Robert Gašparič 
 

Organizator izobraževanja Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Agencija POTI  Ljubljana 29.9. 2017 Pametne polnilne postaje za 
električna vozila 

Samoizobraževanje Maribor januar 2018 knjiga Zdravko Žalar:  
Obnovljivi viri energije 

 
Ime in priimek delavca: Peter Koler 
 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

ŠC Krško Krško 15. 02. 2018 Srečanje mentorjev državnega tekmovanja 

 
Ime in priimek delavca: Dušan Kaiser 
 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

ŠC Nova Gorica Umag oktober 2017 Elektriada-Varna raba interneta 

SERŠ Maribor Maribor 11.5.2018 Strokovna ekskurzija 

SERŠ Maribor Maribor 2017/18 Samoizobraževanje 

 
Ime in priimek delavca: Darko Romih 
 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Darko Romih Maribor 2017/18 Samoizobraževanje 

 
Ime in priimek delavca: Bojan Rozin  
 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 
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CMEPIUS Ljubljana november 2017 Kako napisati prijavo 

CMPEIUS Maribor januar 2017 Kako uporabiti orodja 

 
Ime in priimek delavca: Benjamin Vergles, Darko Visočnik 
 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

CPI Celje 5.4. – 12.4.2018 KNX pametne inštalacije 

CPI Celje 17.4. – 24.4.2018 KNX pametne inštalacije - nadaljevalni 

 
Ime in priimek delavca: Benjamin Vergles, Peter Koler, Darko Visočnik 
 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Elektrotehniško društvo 
Maribor 

Radenci 29.3.2018 Kotnikovi dnevi  

 
Ime in priimek delavca: Benjamin Vergles 
 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

GEN energija, NEK Krško 11.10.2017 Pripravljalno izobraževanje za 
tekmovanje »Mladi genialci« 

 
Ime in priimek delavca: Darko Visočnik 
 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

SERŠ Maribor Maribor  Robotska roka 

 
10. 9 RAČUNALNIŠTVO 

 
 Ime in priimek delavca: Manja Šarman Šumandl 
 

Organizator izobraževanja Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Samoizobraževanje Maribor 2017/18 AppInventor 

 
Ime in priimek delavca: Slavko Nekrep 
 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

ZRSŠ Podčetrtek 19.4.-20.4.2018 11. mednarodna konferenca SIRIKT 

 
Ime in priimek delavca: Vida Motaln 
 

Organizator izobraževanja Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Samoizobraževanje Maribor 2017/18 UML, php 

 
Ime in priimek delavca: Rudolf Weinzerl 
 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

RIC Maribor 23.3.2018 Posveti s predsedniki in tajniki šolskih 
maturitetnih komisij za PM 2018 

CPI Ljubljana 13.4.-14.4.2018 PLC krmilniki in HMI operaterski paneli 
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Ime in priimek delavca: Branko Potisk 
 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

ZRSŠ Podčetrtek 19. 4. - 20. 4. 2018 Mednarodna konferenca SIRikt 2018 

 
10. 10 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
 

Organizator izobraževanja Kraj Termin Naslov izobraževanja 

EDUvision Rogaška 
Slatina 

21. – 23. 9. 2018 MINDfulness 2017 

Skupnost elektro šol Umag 13. – 15. 10. 2017 Elektriada -Maja Krajnc 

ARNES Ljubljana, 
Maribor 

november, 
december 2017 

Spletni tečaj o varni rabi 
interneta in naprav 

MIZŠ Ljubljana 31. 1. 2018 Vpis v SŠ, štipendije 
Maja Krajnc 

Univerza v Mariboru Maribor 7. 2. 2018 Vpis v visokošolske zavode in 
višje strokovne šole 
Maja Krajnc, Iris Arbeiter 

Svetovalni center za otroke, 
mladostnike in starše 

Maribor 26. 1. in 7. 3. 2018 Preprečevanje odklanjanja šole 
Maja Krajnc 

Zavod RS za šolstvo Maribor januar – junij 2018 Intervizija  
Maja Krajnc 

Center Šteker Maribor 17. 5. 2018 Preprečevanje zasvojenosti s 
spletom in digitalnimi mediji 
Maja Krajnc 

Lesarska šola Maribor Maribor 7. 6. 2018 Sestanek aktiva šolskih 
svetovalnih delavk – 
organizacija in izvedba 
Maja Krajnc 

Zavod RS za šolstvo Ljubljana 23. in 24. 8. 2018 Konferenca o šolskem 
svetovalnem delu 
Maja Krajnc 

 
10. 11 RAVNATELJICA 
 
Organizator izobraževanja Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Obrtno podjetniška zbornica 
SLO 

Maribor 10. 8. 2017 Preventivni zdravstveni pregledi, 
Varnost in zdravje pri delu 

Aktiv ravnateljev MB SŠ Maribor 13. 9. 2017 Karierni sejem, Informativa, delovni 
čas učiteljev 

ZRSZŠ Maribor 5. 10. 2017 Razvojni načrt, LDN, letne priprave, 
analiza pedagoškega dela 

Aktiv ravnateljev SŠ Podravja Maribor 14. 11. 2017 Posvet 

Šola za ravnatelje Portorož 20., 21. 11. 
2017 

Strokovno srečanje ravnateljev 
srednjega šolstva 

Društvo ravnatelj Radenci 16., 17. in 18. 
4. 2018 

Strokovni posvet Društva ravnatelj s 
predstavniki MIZŠ 

Skupnost elektro in 
računalniških šol Slovenije 

Trbovlje 12. 12. 2017 Državno tekmovanje in posvet 

Aktiv ravnateljev MB SŠ Maribor 26. 1. 2018 Formativno spremljanje učnega 
procesa 

Aktiv ravnateljev MB SŠ Maribor 22. 2. 2018 Posvet 

Aktiv ravnateljev MB SŠ šol Maribor 24. 4. 2018 Dopolnjevanje učnih obvez idr. 

Zveza SŠ in DD Slovenije Bled 3., 4. 7. 2018 Delovno srečanje, posvet 
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11 POROČILO O STROŠKIH VZDRŽEVANJA IN NAKUPU OPREME 

 

11. 1 Poročilo aktivov 
 
Nakup opreme in učil, ki je bil načrtovan za šolsko leto 2017/2018 s strani aktivov je bil realiziran.    

 
11. 2 Realizirano investicijsko in redno vzdrževanje in nakup opreme 
 
Redno in investicijsko vzdrževanje, nakup opreme :  Strošek 

v EUR  
z DDV  

Energetska sanacija (fasada, streha, zamenjava ogrevalnega sistema, razsvetljava) 664.500 

Zamenjava vrat v M, A,B in D etaži 37.112 

Pleskanje pisarn, avle, B,C,D,M hodnika, učilnic, kabinetov 36.595 

Zamenjava oken na zahodne strani Gosposvetske 9 17.394 

Rušitev dimnika do tal 15.896 

Protihrupne obloge v učilnicah, obnova stropov, obloge za zapiranje vitrin 12.965 

Celotna obnova avle na Smetanovi 6 10.476 

Izvedba dvigalnega jaška 9.318 

Asfaltiranje platoja pred glavnim vhodom 8.531 

Elektroinštalacije v B in M etaži, menjava parapet kanalov, zamenjava el. omaric 8.265 

Sanacija kanalizacije 7.045 

Izvedba krmilno nadzornega sistema 6.975 

Zamenjava razsvetljave - luči 5.370 

Zamenjava stopniščnih držal v obeh šolskih zgradbah 4.692 

Zamenjava žaluzij, novi roloji in zatemnitvena platna 4.096 

Prenosni in stacionarni računalniki, all in one (110), tablice 101.253 

Nakup dveh serverjev , prenova žičnega in brezžičnega omrežja 54.212 

Pohištvo za učilnice, kabinete, pisarne 23.898 

Robotska roka 21.145 

Multifunkcijske naprave (zbornica Smetanove, tajništvo) 9.255 

Zamenjava dotrajanih klopi  8.850 

Koši za ločeno zbiranje odpadkov za obe šolski zgradbi 5.860 

Projektorji 5.714 

Označevalne table, podajalniki papirja za obe šolski zgradbi 4.670 

Televizorji 4.160 

Obnova fasade -povezava s III. gimnazijo 3.122 

Telefoni za pouk  2.819 

Drogovi za zastave 2.649 

Rezalnik folije 2.160 

Bele table, projekcijska platna 1.991 

Zvočniki za učilnice 1.676 

Klimatske naprave 1.289 

SKUPAJ 1.103.953 

 

11. 3 Druge finančne obveznosti 
 

Zap. št. Storitev 
 strošek v 

EUR z DDV 

1. Usposabljanje za evakuacijo, v lastni režiji 0 
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2. Zdravstveni pregled zaposlenih 2.735 

3. Dimnikarske storitve 1.428 

4. Pregled plinskih naprav 129,69 

5. Usposabljanje oseb za gašenje začetnih požarov in evakuacije 148,35 

6. Pregled gasilnih aparatov in hidrantov 771 

7. Vzdrževanje alarmnega sistema 805 

Skupaj   6.017 

   

Zap. št.  Dejavnost 
 strošek v 

EUR z DDV 

1. Najem športnih objektov - pouk ŠVZ v Lukni in Pristanu 7.392,00 

2. 
Promocijski material (bilten, Stik, zloženke itd.), predstavitve na OŠ, 
informativni dan, Robosled, sejmi 

5.130,00 

 

12 ŠOLSKE MALICE 

 
Pri delu se upošteva Zakon o šolski prehrani ZŠol-Pre1 (Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013), 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani ZŠolPre-1A  (Uradni list RS, št. 
46/2014 z dne 23. 6. 2014 ) in Pravila šolske prehrane sprejeta na seji Sveta zavoda SERŠ Maribor, 
septembra 2013. 
Pri preko 700 prijavljenih dijakih na malico pripadajo organizatorju šolske prehrane po normativu 4 
pedagoške ure (8 delovnih ur) na teden. V šolskem letu 2017/18 je bil organizator šolske prehrane 
Jernej Feguš. 
 
Izvajalec šolske prehrane je Dijaški dom Maribor. 
 
Opis dela organizatorja šolske prehrane: 

- Urejanje baze podatkov v programu Prehrana (priprava tabele pred začetkom šolskega leta s 

podatki: priimek, ime, oddelek, koda dijaške izkaznice, EMŠO,..). 

- Uporaba baze podatkov CEUVIZ, Poročilo o subvencijah (prijave vseh prijavljenih dijakov na 

začetku šolskega leta, zato so vidni zneski subvencij, redno izpisovanje podatkov o subvencijah 

zaradi možnih sprememb). 

- Knjiženje naročenih in neprevzetih obrokov – dnevno. 

- Ažuriranje podatkov – višina subvencije, odjava dijakov, ko gredo na PUD, sprememba kode 

dijaške izkaznice, sprememba oddelka dijaka, nastavitev neaktiven izpisanih in izključenih 

dijakov. 

- Naročanje dijaških izkaznic (novinci ob vpisu oddajo slike, ki se vnesejo v eAsistenta, sprotno 

naročanje izkaznic in priprava ključkov). 

- Sodelovanje s podjetjem POS ELEKTRONČEK, program za vodenje evidence naročenih, 

prevzetih in neprevzetih obrokov). 

- Obračun malic – mesečno (priprava podatkov za računovodstvo in izvajalca šolske prehrane; 

položnice se izdajajo za mesec nazaj, deljenje položnic razrednikom). 

- Skupaj z računovodstvom spremljanje plačil položnic ter izdaja opominov in klicanje staršev po 

telefonu. 

- Vnos podatkov v aplikacijo MIZŠ Šolska prehrana – od 1. do 10. v mesecu. 

- Vnos podatkov v aplikacijo MIZŠ Šolska prehrana – letno poročilo. 

- Urejanje spletne strani, poglavje Malica (obvestila, obrazci, jedilniki). 

- Reševanje sprotnih težav (poškodovane kartica, navodila, vprašanja dijakov, staršev, 

razrednikov, …). 

Poročilo o šolski prehrani – subvencionirana in nesubvencionirana prehrana: 
Ohranjen je sistem treh subvencij :  
- 100 % (2,42 EUR) 
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- 70 % (1,69 EUR oz. 0,73 EUR doplačila) 

- 40 % (0,97 EUR oz. 1,45 EUR doplačila)  

Število prijavljenih dijakov ter prevzetih obrokov v šolskem letu 2017/18: 
 

Mesec 100 % subvencija 70 % subvencija 40 % subvencija Brez subvencije 

št. 
dijakov 

št. 
obrokov 

št. 
dijakov 

št. 
obrokov 

št. 
dijakov 

št. 
obrokov 

št. 
dijakov 

št. 
obrokov 

September 332 3149 122 1156 54 419 59 97 

Oktober 327 3855 127 1440 70 670 32 49 

November 329 4007 129 1479 71 670 29 46 

December 334 3268 130 1159 71 493 32 50 

Januar 332 4098 128 1445 77 719 31 53 

Februar 340 2810 124 903 80 421 29 48 

Marec 335 3443 127 1249 85 611 26 48 

April 330 3489 125 1242 83 604 16 35 

Maj 332 3541 123 1157 83 601 24 56 

Junij 330 1699 123 573 84 361 22 46 

 

13 POROČILO ORGANIZATORJA PRAKTIČNEGA POUKA IN PUD 

Praktični pouk se deli na praktično izobraževanje v šolskih prostorih in praktično izobraževanje z 
delom pri delodajalcih (PUD). Organizator PP in PUD je bil Miran Waldhütter. 
 
PRAKTIČNI POUK 
 
V šoli se praktični pouk izvaja v učilnicah praktičnega pouka. Na šoli imamo učilnice praktičnega 
pouka prilagojene potrebam izvajanja določenih vsebin in programov. 

 K1, K6, E13, E14, B3, B4, B5 so učilnice namenjene izvajanju računalniških vsebin. 

 V učilnicah K9, E9, E11, C11, B8 in B14 izvajamo pouk elektronike in digitalne tehnike. 

 Vsebine iz področja energetike se izvajajo v učilnicah C9, K7, A10, A8 

Specifike:  

 K7 je moderna učilnica za učenje vsebin s področja komunikacijskih in energetskih inštalacij. 

 B4, B8, B14 in K9 so učilnice, kjer imamo zraven računalnikov tudi namenske naprave, s 

pomočjo katerih je poenostavljeno poučevanje vsebin iz področja digitalne tehnike in 

elektronike. 

 K6 in B3 imata nameščena programska orodja potrebna za pouk multimedijskih vsebin. 

 C11 je učilnica z naprednimi tehnologijami (rezkalnik, 3D tiskalnik, polagalniki SMD 

komponent ter linija za polaganje SMD komponent).  

 Učilnici C6 in B3 imata 32 računalnikov in sta primerni za poučevanje celotnega oddelka. 

 

V šolskem letu 2017/2018 smo kupili robotsko roko, ki je locirana v učilnici B04. 

 

Za ponudnika orodja, ki ga morajo dijaki kupiti pri vpisu na našo šolo, smo predlagali podjetje 
Nanoelektronika, ki je imelo najugodnejšo ponudbo. Hkrati smo dijake seznanili, da nakup pri tem 
podjetju ni obveza, saj lahko komplet sestavijo sami ali ga kupijo v drugih trgovinah, vendar šola, kot 
zanesljivo izbiro, predlaga nakup v podjetju Nanoelektronika. 
Tudi v prihodnjem šolskem letu, smo zaradi ugodnejše cene kompleta orodja za dijake, iz kompleta 
izvzeli spajkalnik, ki ga imajo dijaki na razpolago v vseh strokovnih učilnicah. Dijaki si lahko po želji 
spajkalnik naročijo v Nanoelektroniki. 
Spisek orodja v obveznem kompletu smo pripravili ločeno za področje šolanja v programu 
računalnikar in elektrotehnik+elektrikar.  
 
PUD 
 
SERŠ Maribor ima dijake na PUD-u razporejene v na naslednji način: 
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Dijaki srednjega strokovnega izobraževanja imajo PUD razporejen na naslednji način: 
 

1. letnik brez  PUD-a 

2. letnik 2 tedna 

3. letnik 2 tedna 

4. letnik brez PUD-a 

 

Dijaki srednjega poklicnega izobraževanja imajo PUD razporejen na naslednji način: 
 

1. letnik 3 tedne 

2. letnik 3 tedna 

3. letnik 18 tednov 

 
Dijaki poklicno-tehniškega izobraževanja imajo PUD razporejen na naslednji način: 
 

1. letnik 2 tedna  

2. letnik brez  PUD-a 

 

Razporeditev PUD za šolsko leto 2017/2018 

oddelek termin čas PUD  program 

3cr od 2. 10. 2017 do 13. 10. 2017  76 ur tehnik računalništva 

3at od 2. 10. 2017 do 13. 10. 2017  76 ur elektrotehnik 

3br od 16. 10. 2017 do 27. 10. 2017  76 ur tehnik računalništva 

3bt od 16. 10. 2017 do 27. 10. 2017  76 ur elektrotehnik 

3ar od 6. 11. 2017 do 17. 11. 2017  76 ur tehnik računalništva 

3dr od 6. 11. 2017 do 17. 11. 2017  76 ur tehnik računalništva 

2at od 27. 11. 2017 do 8. 12. 2017  76 ur elektrotehnik 

2cr od 27. 11. 2017 do 8. 12. 2017  76 ur tehnik računalništva 

2bt od 11. 12. 2017 do 22. 12. 2017  76 ur elektrotehnik, tehnik računalništva 

2ar od 11. 12. 2017 do 22. 12. 2017  76 ur tehnik računalništva 

3ap od 12. 1. 2018 do 17. 5. 2018  684 ur računalnikar 

3bp od 12. 1. 2018 do 17. 5. 2018  684 ur elektrikar 

1d od 29. 1. 2018 do 9. 2. 2018  76 ur tehnik računalništva PTI 

2br od 12. 2. 2018 do 23. 2. 2018  76 ur tehnik računalništva 

2ap od 5. 3. 2018 do 23. 3. 2018  114 ur računalnikar 

2bp od 5. 3. 2018 do 23. 3. 2018  114 ur elektrikar 

1ap od 28. 5. 2018 do 15. 6. 2018  114 ur računalnikar 

1bp od 28. 5. 2018 do 15. 6. 2018  114 ur elektrikar 

 

V šolskem letu 2017/2018 je PUD od skupaj 500 dijakov iz 18 oddelkov opravilo 479 dijakov. 

Podroben pregled oddelkov: 

Smer izobraževanje oddelek 

število 

dijakov 

PUD 

opravilo 

Srednje strokovno izobraževanje 

2ar 31 29 

2br 32 32 

2cr 28 28 

3ar 17 16 
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3br 25 25 

3cr 28 27 

3dr 30 30 

2at 30 30 

2bt 32 32 

3at 31 31 

3bt 28 28 

Srednje poklicno izobraževanje 

1ap 28 27 

1bp 29 24 

2ap 27 26 

2bp 28 25 

3ap 30 27 

3bp 27 26 

Poklicno tehniško izobraževanje 1d 19 16 

 

PUD smo zagotovili vsem dijakom, ki so bili vpisani v izobraževanje na naši šoli.  

Nekateri dijaki, ki so letnik ponavljali v istem programu in so PUD v preteklem šolskem letu uspešno 
opravili, so lahko zaprosili za priznavanje PUD-a. Ti so v zgornji preglednici zajeti. 

PUD-a v niso opravili dijaki, ki v šolo konca drugega ocenjevalnega obdobja niso prinesli potrjenih 
ocenjevalnih obrazcev (mnenje delodajalcev), ki jih morajo izpolniti delodajalci in/ali poročila o delu. 
Ti dijaki so v večini neocenjeni ali zelo slabo ocenjeni tudi pri ostalih modulih. 

V šolskem letu 2017/2018 je bil objavljen razpis za sofinanciranje PUD-a za šolsko leto 2015/2016 
in 2016/2017. 
 
Organizator praktičnega pouka je zraven navedenega sodeloval še na naslednjih področjih: 

 sodelovanje na kolegiju ravnateljice, 

 sodelovanje z razredniki, 

 sodelovanje z dijaki, 

 sodelovanje z delodajalci, 

 sodelovanje z OOZ Maribor, 

 promoviranje šole v šolskih prostorih in na osnovnih šolah, 

 vodenje krožkov s področja robotike in glasbe, 

 spremljanje dijakov na tekmovanjih doma in v tujini, 

 mentorstvo dijakov na tekmovanjih s področja robotike, 

 mentorstvo dijakov pri raziskovalnih nalogah, 

 mentorstvo dijakov demonstratorjev, 

 priprava promocijskih filmov za SERŠ Maribor, 

 sodelovanje pri organizaciji in izvedbi kulturnih prireditev na šoli, 

 fotografiranju oddelkov in dijakov zaključnih letnikov, 

 sodelovanje pri organizaciji regionalnega tekmovanja Robosled za OŠ, 
organizacija in izvedba regionalnega tekmovanja RoboCup junior v kategorijah Labirint in 
CoSpace. 

 

14 DOSEŽKI DIJAKOV IN MENTORJEV 

 
TEKMOVANJE  UVRSTITEV DIJAKI MENTORJI 

MLADI ZA NAPREDEK 
MARIBORA 
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RAZISKOVALNE 
NALOGE in 
INOVACIJSKI 
PREDLOGI 

2. mesto med srednjimi 
šolami v Mariboru 

    

INOVACIJSKI 
PREDLOGI 

zlato priznanje Jaka Waldhütter M. Waldhütter 

  bronasto priznanje Jaka Gselman D. Visočnik 

  bronasto priznanje Jan Alojz Gačnik J. Štrucl 

RAZISKOVALNE 
NALOGE 

srebrno priznanje Miha Frangež,  
Peter Berberih 

B. Potisk 

  bronasto priznanje Rok Dolenc B. Dežman 

  bronasto priznanje Gašper Majal,  
Nejc Grobelnik 

R. Gašparič 

  bronasto priznanje Aljaž Rožič B. Dežman 

RoboCup 2018 Slovaška 1. mesto v kategoriji Rescue 
CoSpace 

Klemen Hercog, Nejc Firbas M. Waldhütter 

4. mesto v kategoriji Rescue 
CoSpace 

Anže Mavrič, Miha Širovnik 

Državno prvenstvo 
Robocup 2018 

1. mesto v kategoriji Rescue 
CoSpace 

Anže Mavrič, Miha Širovnik 

2. mesto v kategoriji Rescue 
CoSpace 

Nejc Firbas, Klemen Hercog 

3. mesto v kategoriji Rescue 
CoSpace 

Marcel Capl, Žiga Napast 

1. mesto v kategoriji Rescue 
Maze 

Rok Mihailović Krpan,  
Jaka Waldhüter 

Svetovno tekmovanje v 
Kanadi 
  

"Best inovation" v kategoriji 
Maze 

Rok Mihailović Krpan,  
Jaka Waldhüter 

4 do 6 mesto v kategoriji 
CoSpace 

Nejc Firbas, Klemen Hercog 

MLADI PODJETNIK, 
državno tekmovanje 

1. mesto Primož Ketiš, Kevin Knedl, Niki 
Finžgar 

I. Lesjak 

FESTIVAL ZOOM.12 avtorja s perfektno tehnično 
izvedbo 

Tim Cof, Martin Grosek M. Waldhütter 

VIDEOMANIJA - državno 
tekmovanje iz filmske 
umetnosti 

bronasto priznanje David Krček, Jan Selinšek D. Rupnik 

3. festival oblikovanja uvrstitev plakata na razstavo David Krček D. Rupnik 

PROGRAMIRANJE - 
državno tekmovanje 

zlato priznanje, 4. mesto Miha Frangež V. Motaln 

srebrno priznanje Nik Tomažič B. Potisk 

srebrno priznanje Klemen Napast S. Nekrep 

ŠOLSKO TEKMOVANJE 
BOBER 

bronasta priznanja Nejc Zajc, Erik Kohne, Žiga Napast, 
Jani Preskar, Mihael Breznik, Nace 
Merc 

V. Motaln 

DRŽAVNO 
TEKMOVANJE IZ 
MATEMATIKE 

1. mesto in zlato priznanje Mark Vintar D. Zinrajh 

1. mesto in zlato priznanje Marko Ferk P. H. Pavlič 

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

zlato priznanje Primož Pliberšek, Nejc Grobelnik, 
Amadej Jelen 

I. Pivko 

zlato priznanje Klemen Napast M. Stergar 

zlato priznanje Nejc Zajc N. Hauptman 

zlato priznanje Tim Prapotnik M. Stergar 

srebrno priznanje Ahac Rafael Bela, Blaž Jakopin, Jurij 
Cerar, Igor Kepe 

I. Pivko 

srebrno priznanje Tadej Vogrin D. Zinrajh 

srebrno priznanje Tine Krajnc, Tanej Morovič N. Hauptman 

srebrno priznanje Aljoša Mlinarič P. Tisnikar 

RAZVEDRILNA 
MATEMATIKA 

srebrno priznanje Nejc Zajc N. Hauptman 

srebrno priznanje Mihael Breznik N. Hauptman 
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ANGLEŠČINA - državno 
tekmovanje 

srebrno priznanje Aljoša Požgan S. Rehberger 

bronasto priznanje Sašo Dajčman, Jaša Stošić S. Rehberger 

bronasto priznanje Vit Mandl I. Lotrič 

TEKMOVANJE ZA 
CANKARJEVO 
PRIZNANJE 

zlato priznanje Vita Korošec D. H. Grosek 

bronasto priznanje Mia Vehabovič, Gregor Sulcer, David 
Krček, Nejc Pauman, Klaudija 
Moličnik, Jure Satler 

B. Gajšek, 
D. H. Grosek, 
M. Nerat, mag. 
K. Podvršnik 

ASTRONOMIJA - 
državno tekmovanje 

srebrno priznanje Primož Pliberšek N. Petelin 

BADMINTON - področno 
posamično tekmovanje 

zmagovalec na turnirju Matej Labaš P. Krivec Švab 

BADMINTON - državno 
posamično tekmovanje 

8. mesto Matej Labaš 

od 16. do 24. mesta Klara Kebrič, Matej Labaš, Žan 
Dominik, Jurij Cerar 

BADMINTON - državno 
ekipno tekmovanje 

od 6. do 9. mesta Klara Kebrič, Zala Marušič Kočar, 
Amadej Štih, Matej Labaš, Jurij 
Cezar, Tomaž Kajbič 

ATLETIKA - področno 
ekipno prvenstvo 

2. mesto, 14. mesto v državi Luka Popovič Krajnc, Vito Polenek, 
Lucij Vrhovšek, Popovič, Vrhovšek, 
Zupanič, Ajlec 

A. Bezjak 

ATLETIKA - področno 
prvenstvo 

1. mesto v teku na 100 m Luka K. Popovič 

2. mesto v suvanju krogle Vito Polenek 

3. mesto v skoku v višino Matjaž Korez 

3. mesto v teku na 1000 m Matic Levačič 

3. mesto v teku na 400 m Denis Fras 

3. mesto štafete 4x100 m Popovič Krajnc, Vrhovšek, Zupanič, 
Drevenšek 

ATLETIKA –  
državno tekmovanje 

1. mesto v suvanju krogle Vito Polenek 

KOŠARKA –  
področno prvenstvo 

3. mesto Bine Bregant, Andraž Potočnik, 
Matjaž Korez, Gašper Dobrajc, 
Patrick Majcen, Martin Čeh, Timotej 
Šarotar, Jaka Oblak, Jasmin 
Dervišević, Siniša Vučetić, 
Žiga Petak, Nik Domajnko 

B. Skok 

SMUČANJE - prvenstvo 
srednjih šol 

3. mesto ekipno Matic Beber, Nik Domajnko, Tomaž 
Kajbič 

B. Skok 

2. mesto Matic Beber 

ODBOJKA –  
področno prvenstvo 

2. mesto v skupini,  
uvrstitev med 4 najboljše  
ekipe v MB 

Gašper Kavnik, Gašper Rebernak, 
Martin Ferk, Martin Grosek, Luka 
Primec, Luka Gačnik, Matevž 
Semprimožnik, Laren Sedalič, 
Maksim Rozman, Klemen Fric,  
Matic Pihler, Žiga Lah 

A. Bezjak 

NOGOMET – 
področno tekmovanje 

4. mesto Luka Žunec, Tim Glibe, Žiga Lah, 
Matic Pihler, Matija Fekonja, Gašper 
Fekonja, Tilen Gajser, Jan 
Drevenšek, Denis Fras 

Z. Kladnik 

STRELJANJE Z 
ZRAČNO PUŠKO - 
področno tekmovanje 

4. mesto Mark Berdnik B. Tramšek 

 

Maribor, september 2018 

 


