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Dragi učenci, ki izbirate svoj bodoči poklic, in starši, ki pri izbiri svetujete!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RAVNATELJICA: IRENA SRŠA ŽNIDARIČ, SPEC.

Srednja elektro-računalniški šola 

Maribor je prva izbira ambicioznih in 

radovednih osnovnošolcev
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Multimedĳa zajema fotografiranje, snemanje in računalniško 

obdelavo glasbe in video vsebin.

Multimedĳa v elektrotehniki in računalništvu

Naši dĳaki programa Elektrotehnik in Teh-
nik računalništva se prvič srečajo z multi-
medĳo v prvem letniku, kjer se seznanĳo 
z osnovami iz vseh področĳ.

Multimedĳa se je razvila iz elektrotehnike. 
Zato dĳakom tega programa ob koncu 2. 
letnika ponudimo možnost izbire modu-
lov iz področja multimedĳe (realizacĳa je 
odvisna od števila interesentov). Dĳaki, 
ki se za te module odločĳo, se tako v 3. 
in 4. letniku z multimedĳskimi vsebinami 
podrobneje seznanĳo.

Multimedĳske vsebine v okviru izbirnih 
modulov v 4. letniku spoznavajo tudi dĳa-
ki tehnika računalništva.

7
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Življenje na šoli ni samo pouk

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

Prireditve

Vsako leto dĳaki v sodelovanju z učitelji pripravĳo številne prireditve.

Pred novoletnimi počitnicami je v šolski telovadnici potekala prireditev 

ob dnevu državnosti in novoletnih praznikih. Na prireditvi so svoj talent 
pokazale glasbene skupine in posamezniki, dĳakinja je odplesala balet, 
dĳak pa nas je navdušil s svojimi izdelki iz balonov.

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

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

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

Dĳaški parlament

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

Trenutek za sprostitev

Moto naše šole je  Uspeh ni naključen, čemur želimo slediti pri vseh 
predmetih. Ker je pri pouku naporno sedeti in ves čas razmišljati, smo v 
aktivu ŠVZ pripravili kratek film z demonstracĳo telesnih vaj, ki bi lahko 
pripomogle k večji učinkovitosti in zbranosti pri pouku. Namen filma je, 
da ko dĳakom pozornost pade, učitelji predvajajo film, dĳakinje in dĳaki 
pa sledĳo vajam.  Film sta posnela Tim Cof in Martin Grosek, vaje sta de-
monstrirali Anja Dajčman in Laura Munišič.

Krožki 2017/18

Raziskovalna dejavnost, angleški krožek, avdio krožek, badminton, glas-
beni krožek, košarka, literarni krožek, nemški krožek, nogomet, novinar-
ski krožek, odbojka, programiranje, robotika, uresničimo svoje ideje, šah, 
E-bike, ustvarjalnik, računalniška omrežja in spletne storitve, rokometni 
krožek, astronomski krožek, programiranje po meri, strojna oprema malo 
drugače, video krožek.

MATURANTSKI PLES

SERŠ ROCK

NOVOLETNA PROSLAVA

PREDAJA KLJUČA

TRENUTEK ZA SPROSTITEV
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Raziskovalna dejavnost

Na šoli spodbujamo inovativne ideje in želje dĳakov po raziskovanju in 
odkrivanju novega. Vsako leto z raziskovalnimi nalogami in inovativnimi 
predlogi uspešno sodelujemo na tekmovanju Mladi za napredek Maribo-
ra in zasedamo najvišja mesta. V šolskem letu 2016/17 smo osvojili 2. 
mesto med mariborskimi srednjimi šolami. Naš učitelj Milan Ivič pa je 
postal najboljši mentor med mentorji v Mariboru. Sodelujemo z razisko-
valnimi nalogami na računalniškem in elektrotehniškem področju ter na 
splošnoizobraževalnih področjih.

LAN party – turnir v igranju računalniških iger 

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

Nagradni izlet

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

Lani smo si ogledali Luko Koper in se po kosilu z ladjico popeljali ob slo-
venski obali.

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

ČEPA

LAN PARTY

RAZISKOVALCI

PODJETJE YASKAWA

RAFTING PO KRKI
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RAZISKOVALNE 

NALOGE

1. mesto, zlato priznanje - 
elektronika, elektrotehnika

Rok Dolenc Milan Ivič

2. mesto, zlato priznanje - 
elektronika, elektrotehnika

Andrej Šrumpf Milan Ivič

3. mesto, srebrno priznanje - 
elektronika, elektrotehnika

Filip Kocijančič Milan Ivič

4. mesto, srebrno priznanje - 
elektronika, elektrotehnika

Igor Kepe, Martin Ferenec Milan Ivič

5. mesto, srebrno priznanje - 
elektronika, elektrotehnika

Gašper Majal Milan Ivič

6. mesto, srebrno priznanje - 
elektronika, elektrotehnika

Jaka Gselman Milan Ivič

6. mesto, srebrno priznanje - 
elektronika, elektrotehnika

Rok Kamenečki, Timotej Merklin Milan Ivič

8. mesto, srebrno priznanje - 
elektronika, elektrotehnika

Klemen Knedl, Dominik Kolednik Milan Ivič

8. mesto, srebrno priznanje - 
elektronika, elektrotehnika

Rok Dolenc, Aljaž Rožič Milan Ivič

10. mesto, srebrno priznanje - 
elektronika, elektrotehnika

Primož Smogavec R. Gašparič

11. mesto, srebrno priznanje - 
elektronika, elektrotehnika

Aljaž Rožič Milan Ivič

12. mesto, srebrno priznanje - 
elektronika, elektrotehnika

Nejc Grobelnik, Jure Golob Milan Ivič

13. mesto, srebrno priznanje - 
elektronika, elektrotehnika

Timotej Vidovič, Mihael Pliberšek Milan Ivič

14. mesto, srebrno priznanje - 
elektronika, elektrotehnika

Alex Baron, Urban Škrabl Milan Ivič

1. mesto, bronasto priznanje - 
računalništvo

Miha Frangež, Miha Širovnik B. Potisk

1. mesto, bronasto priznanje - 
računalništvo

Niko Vučko, Tomaž Kralj, Leonard Fišer J. Štrucl

3. mesto, bronasto priznanje - 
računalništvo

Nejc Firbas, Patrick Kačič Z. Kačič

4. mesto, bronasto priznanje - 
računalništvo

Marko Kurnik, Žiga Podhostnik, 
Damijan Robnik

M. Uranjek

5. mesto, bronasto priznanje - 
računalništvo

Luka Kobale, Jani Kaukler Milan Ivič

6. mesto, bronasto priznanje - 
računalništvo

Rok Virant, Kristian Grgić, Maja Kitek
M. S. Potisk, 
J. Štrucl

2. mesto, srebrno priznanje - šport Jan Hauptman, Andi Poplas B. Skok
1. mesto, bronasto priznanje - 
tuji jeziki

Aljaž Aurednik S. Rehberger

4. mesto, bronasto priznanje - fizika Jaka Waldhütter R. Novak
7. mesto, bronasto priznanje - 
interdesciplinarno področje

Tadej Lorenčič, Gregor Kramberger, 
Lucijan Katan

B. Rozin

8. mesto, bronasto priznanje - 
interdesciplinarno področje

Kristjan Žigart, Janez Keček R. Novak

9. mesto, bronasto priznanje - 
interdesciplinarno področje

Simon Vavan Skaza, Mihael Namestnik 
Brbre, Aleš Pajtler

B. Rozin

10. mesto, bronasto priznanje - 
interdesciplinarno področje

Primož Ketiš, Kevin Knedl, Niki Finžgar I. Lesjak

11. mesto, bronasto priznanje - 
interdesciplinarno področje

Nik Domajnko, Žak Drofenik I. Lesjak

5. mesto, bronasto priznanje - 
psihologija, pedagogika

Sani Smajić, Primož Lovrenčič R. Novak

4. mesto, bronasto priznanje - 
varstvo okolja

Rok Leskovar, Aljaž Fras I. Lesjak

INOVACIJSKI 

PREDLOGI

2. mesto, bronasto  priznanje - 
elektronika, elektrotehnika

Emin Pamuk, Žan Berglez Milan Ivič

2. mesto, bronasto  priznanje - 
elektronika, elektrotehnika

Simon Vavan Skaza, Andrej Karba, 
Ivan Stočko

B. Rozin

1. mesto, bronasto priznanje - 
računalništvo

Luka Radović, Gašper Kunej, Jernej Ornik B. Potisk

2. mesto, bronasto  priznanje - 
interdesciplinarno področje

Marko Kužner, Primož Korez, Jernej Fakin
A. Bezjak, J. 
Štrucl

3. mesto, bronasto  priznanje - 
interdesciplinarno področje

Alen Poboljšaj, Jan Wolf, Mario Urnaut D. Rupnik
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 RAZISKOVALNE

NALOGE

bronasto priznanje Rok Dolenc Milan Ivič
bronasto priznanje Andrej Šrumpf Milan Ivič
bronasto priznanje Filip Kocijančič Milan Ivič
bronasto priznanje Niko Vučko, Tomaž Kralj, Leonard Fišer J. Štrucl
bronasto priznanje Miha Frangež, Miha Širovnik B. Potisk

INOVACIJSKI

PREDLOGI

srebrno priznanje Marko Kužner, Primož Korez, Jernej Fakin A. Bezjak, J. Štrucl
srebrno priznanje Emin Pamuk, Žan Berglez Milan Ivič
bronasto priznanje Luka Radović, Gašper Kunej, Jernej Ornik B. Potisk

bronasto priznanje
Simon Vavan Skaza, Andrej Karba, 
Ivan Stočko

B. Rozin
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SVETOVNO

TEKMOVANJE

ROBOCUP 

Award for best Team Spirit 
v disciplini Rescue Maze

Rok Mihailović Krpan, Jaka Waldhütter M. Waldhütter

3. mesto v super team tekmovanju 
v disciplini Rescue CoSpace

Nejc Firbas, Marko Kužner M. Waldhütter

ROBOCUP

SLOVAŠKA

2. mesto v kategoriji 
Rescue CoSpace

Marko Kunžer, nejc Firbas M. Waldhütter

3. mesto v kategoriji 
Rescue CoSpace

Klemen Hercog, Žak Drofenik M. Waldhütter

3. mesto v kategoriji Rescue Maze Rok Mihailović Krpan, Jaka Waldhütter M. Waldhütter

DRŽAVNO

PRVENSTVO

ROBOCUP

1. mesto v kategoriji Rescue CoSpace Marko Kužner, Nejc Firbas, Klemen Hercog M. Waldhütter
2. mesto v kategoriji Rescue CoSpace Anže Mavrič, Miha Širovnik M. Waldhütter
3. mesto v kategoriji Rescue CoSpace Žak Drofenik, Nik Domanjko M. Waldhütter
1. mesto v kategoriji Rescue Maze Rok Mihailović Krpan, Jaka Waldhüter M. Waldhütter
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IZBOR PERSPEKTIVNIH DIJAŠKIH 

IDEJ

nagrajena poslovna ideja Mark Kužner, Jernej Fakin, Primož Korez I. Lesjak
nagrajena poslovna ideja Jaka Blazina I. Lesjak

nagrajena poslovna ideja
Kevin Knedl, Primož Ketiš, Niki Finžgar, 
Andraž Zimet

I. Lesjak

MLADI PODJETNIK, DRŽAVNO 

TEKMOVANJE
1. mesto Mark Kužner, Jernej Fakin, Primož Korez I. Lesjak

DRŽAVNO TEKMO. ELEKTRO IN 

RAČUNALNIŠKIH ŠOL
2. mesto, program računalnikar Boštjan Bogatin, Mitja Hel J. Feguš

FESTIVAL OBLIKOVANJA 

MARIBOR

3. mesto - plakati Pal Mlaker D. Rupnik

3. mesto Domen Babič, Tim Cof, Martin Grosek S. M. Majhenič

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ 

MATEMATIKE

1. mesto in zlato priznanje Primož Pliberšek I. Pivko

1. mesto in zlato priznanje Jani Kaukler M. Stergar

zlato priznanje
Nejc Grobelnik, Blaž Jakopin, Dominik 
Foschini, Anadej Jelen

I. Pivko

zlato priznanje Andraž Potočnik, Ermin Rahmanović D. Zinrajh
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DRŽAVNO TEKMOVANJE

IZ MATEMATIKE

zlato priznanje Mark Vintar N. Hauptman
zlato priznanje Marko Kužner P. H. Pavlič

srebrno priznanje
Blaž Šafarič, Matic Levačič, Jan Alojz 
Gačnik, Luka Kobale, Gašper Kokol

M. Stergar

srebrno priznanje Matjaž Škrlec, Sebastijan Mlakar, Kevin Knedl I. Pivko
srebrno priznanje Luka Gačnik, Jaka Gselman, Simon Vajs N. Hauptman
srebrno priznanje Niko Mesarič P. H. Pavlič
srebrno priznanje Nejc Černec P. Tisnikar

GENIUS LOGICUS - 

MEDNARODNO

TEKMOVANJE

1. mesto državno, 
6. mesto mednarodno

Žiga Napast Pivko

2. mesto državno, 
7. mesto mednarodno

Jan Težak Pivko

3. mesto državno, 
26. mesto mednarodno

Erik Kohne Pivko

4. mesto državno, 
37. mesto mednarodno

Amadej Jelen Pivko

5. mesto državno, 
49. mesto mednarodno

Maja Kitek Hajšek Pavlič

6. mesto državno, 
60. mesto mednarodno

Primož Korez Hajšek Pavlič

7. mesto državno, 
63. mesto mednarodno

Igor Kepe Pivko

8. mesto državno, 
65. mesto mednarodno

Aljaž Krautič Pivko

9. mesto državno, 
71. mesto mednarodno

Kevin Knedl Pivko

10. mesto državno, 
75. mesto mednarodno

Jernej Gašperlin Zinrajh

1. mesto državno, 
4. mesto mednarodno

Žiga Napast Pivko

2. mesto državno, 
9. mesto mednarodno

Andi Poplas Pivko

10. mesto državno, 
36. mesto mednarodno

Jan Wolf Stergar

17. mesto državno, 
59. mesto mednarodno

Jaša Fridau Tisnikar

DRŽAVNO TEKMOVANJE ACM 

V ZNANJU RAČUNALNIŠTVA

3. mesto in zlato priznanje Marko Kužner S. Nekrep

srebrno priznanje Jani Kaukler, Miha Frangež V. Motaln

FESTIVAL

INOVATIVNIH

TEHNOLOGIJ

1. mesto Peter Berberih B. Potisk

2. mesto Martin Grosek B. Potisk

3. mesto Miha Frangež B. Potisk

6. mesto Tim Cof B. Potisk

E-BIKE
2. mesto 

Jernej Gašperlin, Miha Novak, 
Gregor Lenart, Bor Šebart

B. Vergles, 
D. Visočnik

3. mesto 
Primož Galun, Luka Gačnik, 
Matevž Škafar, Jaka Gselman

B. Vergles, 
D. Visočnik

DRŽAVNO TEKMOVANJE 

IATEFL ANG (2. L)
1. mesto Domen Babič, Tim Cof, Martin Grosek S. M. Majhenič

DRŽAVNO TEKMOVANJE

IATEFL ANG (3. L)
srebrno priznanje Manduša Aleksić Peter S. M. Majhenič

DRŽAVNO

TEKMOVANJE BOBER

srebrno priznanje, 4. mesto Manduša Aleksić Peter V. Motaln

srebrno priznanje, 14. mesto Aljoša Mlinarič V. Motaln

ŠOLSKO

TEKMOVANJE BOBER

bronasta priznanja, 
uvrstitev na državno tekmovanje

Aljoša Mlinarič, Manduša Aleksić Peter V. Motaln

bronasta priznanja

Primož Pliberšek, Nejc Krajnc, Matic Šulc, 
Erik Kohne, Rok Mihajlović Krpan, Žiga 
Napast, Mihael Breznik, Primož Stopar, 
Marko Kužner

V. Motaln

ASTRONOMIJA -

DRŽAVNO TEKMOVANJE
srebrno priznanje Mihael Zotler, Primož Pliberšek N. Petelin

TEKMOVANJE ZA

CANKARJEVO

PRIZNANJE

srebrno priznanje Vita Korošec D. H. Grosek

bornasto priznanje Sani Smajić D. H. Grosek

bornasto priznanje Tilen Nipič, Klaudija Moličnik K. Podvršnik

bornasto priznanje Tim Cof, Jan Ključevšek J. Golob

bornasto priznanje Jaka Waldhütter J. Pišec

bornasto priznanje
Luka Kobale, Maja Kitek, Tjaša Mlinarič, 
Kristian Grčič

M. Nerat

bornasto priznanje Žiga Lah V. Rojs

Š
P

O
R

T

BADMINTON
srebrna medalja in uvrstitev na 
državno tekmovanje

Matej Labaš P. Krivec Švab

DRŽAVNO TEKMOVANJE

V LOKOSTRELSTVU
državni prvak Leonard Fišer B. Tramšek

ATLETIKA -

PODROČNO EKIPNO

PRVENSTVO

2. mesto

Žiga Gaber, Tilen Vodenik, Denis Brek, Nejc 
Beber, Žiga Lah, Lucij Vrhovšek, Tadej Kramar, 
Marko Kužner, Jakob Unterlehner, Patrik Kačič, 
Jure Golob, Marko Pernat, Primož Kores, 
Mihael Zotler, Luka P. Krajnc, Lovro Kuhar

A. Bezjak

ATLETIKA - FINALNO,

DRŽAVNO TEKMOVANJE
7. mesto - suvanje krogle Luka Popovič Krajnc P. Krivec Švab

BILJARD -

PODROČNO PRVENSTVO
1. mesto Matjaž Škrlec B. Tramšek

KOŠARKA -

PODROČNO PRVENSTVO
2. mesto

Andraž Potočnik, Bine Bregant, Patrick 
Kačič, Matjaž Korez, Martin Čeh, Gašper 
Dobrajc, Timotej Šarotar, Mitja Gerečnik, 
Jaka Oblak, Tim Slana, Patrick Majcen

B. Skok

STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO - 

REGIJSKO PRVENSTVO

4. mesto in uvrstitev na državno 
tekmovanje

Mark Berdnik B. Tramšek

ŠPORTNO PLEZANJE -

DRŽAVNO TEKMOVANJE
srebrna medalja Žan Janežič  A. Bezjak

SMUČANJE - PRVENSTVO 

SREDNJIH ŠOL

1. mesto ekipno
Žiga Jančič, Nejc Beber, Tomaž Kajbič, 
Žak Mraček in Andrej Walter 

B. Skok

1. mesto Žiga Jančič B. Skok

1. mesto Matic Beber B. Skok

STRELJANJE Z ZRAČNIM 

OROŽJEM, DRŽAVNO 

TEKMOVANJE

15. mesto Mark Berdnik B. Tramšek
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KROŽKI IN 

ŠOLSKA ŠPORTNA 

TEKMOVANJA

Med šolskim letom poteka-

jo športni krožki, ki jih vo-

dĳo naši športni pedagogi. 

Redno izvajamo nogome-

tni, košarkarski in odboj-

karski krožek, občasno pa 

tudi krožek atletike, šaha in 

badmintona.

So odlična priprava šolskih 

športnih ekip za prĳatelj-

ska in prvenstvena športna 

tekmovanja v nogometu, 

košarki, odbojki, atletiki, 

badmintonu, strelstvu, ve-

slanju, borilnih veščinah, 

smučanju itd.  

POUK ŠPORTNE VZGOJE 

Na SERŠ-u imamo odlične pogoje za izvajanje športne 
vzgoje, ki poteka na različnih lokacĳah in sicer v novem 
šolskem fitnesu, šolski telovadnici, v športni dvorani Lu-
kna in v kopališču Pristan. V najemu pa imamo tudi zuna-
nja igrišča v Ljudskem vrtu. 

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

STATUS ŠPORTNIKA

Status športnika dĳaku omogoča usklaje-
vanje šolskih in športnih dejavnosti, tako 
da je lahko uspešen na obeh področjih. Ta 
status ima na SERŠ-u cca 100 dĳakov, ki se 
ukvarjajo s številnimi športi (nogomet, ko-
šarka, strelstvo, vaterpolo, judo, ples, ve-
slanje, odbojka, rokomet, tenis, atletika).
Perspektivnim mladim športnikom prila-
godimo program glede na njihove indivi-
dualne potrebe. Dĳaki imajo na podlagi 
statusa različne prilagoditve: napovedano 
ocenjevanje, izostajanje od pouka v času 
treningov in tekem ter možnost opravičiti 
se od ocenjevanja dan po tekmi. V okviru 
osebnega izobraževalnega načrta si lahko 
dĳak pridobi še dodatne individualne pri-
lagoditve in načrtuje pridobivanje ocen.

Šola in šport z roko v roki

IMAMO LASTNO, V CELOTI OBNOVLJENO TELOVADNICO

ŠOLSKI FITNES

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



www.sers.si 13

Statusi

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

 status športnika

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

 status kulturnika

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

 status demonstratorja

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

 status raziskovalca

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

 status nadarjenega dĳaka

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

 status dĳaka s posebnimi potrebami

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

RAZISKOVALEC

GLASBENIKI

ŠPORTNIK

Brezplačna programska oprema za dijake SERŠ-a

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



www.sers.si14

Mednarodno sodelovanje 

Erasmus+

V okviru programa Erasmus+ nekaterim našim dĳakom omogočimo opra-
vljanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcu v tujini. V šolskem letu 
2014/15 so dĳaki odšli v Nemčĳo oz. Italĳo, v šolskem letu 2015/16 v 
Italĳo oz. na Portugalsko, v letu 2016/17 pa v Italĳo, na Portugalsko in v 
Nemčĳo, kjer so ostali tri tedne. Ob spoznavanja delovnega procesa pri 
delodajalcih so nekaj časa namenili tudi kulturnemu in družabnemu do-
gajanju.

Portugalska – praktično usposabljanje pri 

delodajalcu in spoznavanje države

V okviru projekta Erasmus+ je 20 dĳakov opravljalo obvezno prakso pri 
delodajalcih na Portugalskem. Delali so v različnih podjetjih v Bragi in 
njeni okolici. Gostitelji so odlično poskrbeli za organizacĳo dela pri delo-
dajalcih in zapolnili prosti čas med vikendi z različnimi ogledi. Dĳaki so si 
med drugim ogledali Lisbono, Porto, Brago in Viano do Castelo, kjer so se 
najpogumnejši lahko namočili v Atlantskem oceanu.

Z delom smo bili zadovoljni, 
prav tako s sodelavci. Preisko-
vali smo napake na računalni-
kih, nalagali operacĳske siste-
me ter formatirali trde diske. 
Včasih pa smo tudi šli z men-
torjem pomagati strankam.

Lukas, Timotej, Klemen, Matic 

Servisirala sva računalnike in 
serverje. S prakso sva bila zelo 
zadovoljna, bila je zelo zanimi-
va in nova izkušnja, iz katere 
sva se naučila veliko novih 
stvari, ki jih bova lahko upora-
bila v prihodnosti.

Primož in Jure 

Delala sva v podjetju, ki se 
ukvarja s pametnimi inštala-
cĳami. Po nekaj dneh sva že 
sama strukturirala (narisala 
skico v DoubleCAD XT) in spro-
gramirala celotni demo-sis-
tem, katerega bodo uporablja-
li v prihodnjih demonstracĳah. 

David in Sebastjan 

Delal sem pri podjetju, ki se 
ukvarja s pomočjo v informa-
cĳski tehnologĳi. Ponujajo 
pomoč pri spletni prodaji in 
dizajniranju spletnih strani. 
Narediti sem moral osnovo 
njihovega novega projekta, s 
čimer sem si pridobil nove iz-
kušnje za delo v prihodnosti. S 
prakso sem bil zadovoljen, saj 
sem se naučil nekaj novega, 
pridobil izkušnje z delom v tu-
jini in z ljudmi, ki so mi nudili 
pomoč pri moji nalogi ter imeli 
do mene zelo pozitivni odnos.

Aleš

ITALĲA, BENETKE

LISBONA

DĲAKI NA PUD-U NA PORTUGALSKEM

VIANA DO CASTELO
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SERŠ TEAM – 

med najboljšimi na svetu

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

Udeležba na svetovnih prvenstvih in uspehi

leto država uspeh
2011 Turčĳa, Istanbul 2. in 3. mesto
2012 Mehika, Mexico City 3. mesto
2013 Nizozemska, Eidnhoven 1. mesto
2014 Brazilĳa, Joao Pessoa Best Electronics
2015 Kitajska, Hefei 3. mesto in Revolutionary RescueKit Di-

spenser
2016 Nemčĳa, Leipzig Best Strategy in Best Team Spirit
2017 Japonska, Nagoya Best Team Spirit

Julĳa 2017 sta na svetovnem prvenstvu na Japonskem Rok Mihailović Krpan 
in Jaka Waldhütter v kategorĳi RoboCup Junior Rescue Maze osvojila nagra-
do Best Team Spirit. Klemen Hercog in Marko Kužner pa sta v kategorĳi Ro-
boCup Junior Rescue CoSpace osvojila 3. mesto v super team tekmovanju, 
ob tem pa dosegla še zmago v Friendship Tournament. Dĳaki so se uvrstili 
tudi na letošnje svetovno prvenstvo, ki bo junĳa potekalo v Kanadi.

E-bike

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

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

V šolskem letu 2015/16 sta tekmovali dve ekipi SERŠ-a in zasedli 1. in 2. 
mesto, v šolskem letu 2016/17 pa 2. in 3. mesto.

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

NAŠ ROBOT

UROŠ ŠTOK IN KLEMEN HERCOG V NEMČĲI

MARKO KUŽNER, JAKA WALDHÜTTER,
MIRAN WALDHÜTTER, ROK MIHAILOVIĆ KRPAN, 

NEJC FIRBAS

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

Namen ID in OIV je, da si dĳak poleg znanj v okviru šolskih predmetov 
pridobi dodatna znanja na različnih področjih.
Obvezni del ID in OIV sestavljajo: 

vzgoja za družino in nenasilje, zdravstvena vzgoja, knjižnično informacĳ-
ska znanja idr.

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

Ogled podjetja Izoelektro

Dĳakom so v podjetju Izoelektro predstavili organizacĳo dela, omogoči-
li vpogled v načrtovanje in preizkušanje novih izdelkov, proizvodnjo in 
prodajo izdelkov. Podjetje se ukvarja z načrtovanjem in izdelavo različnih 
vrst izolatorjev ter odvodnikov prenapetosti, dĳaki pa so imeli priložnost 
preizkusiti svoje v šoli naučeno znanje o dobri organizacĳi dela, strokov-
nosti, načrtovanju izdelkov, skrbi za varnost in zaščito pri delu, skrbi za 
čisto okolje ipd.

Ogled HE Mariborski otok in HE Fala

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

Ogled podjetja M&R in mesta Gradec

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

Delavnica VJ/DJ-stva in kreativne elektrotehnike

Oktobra so se dĳaki v okviru predmeta Računalniško oblikovanje in Opre-
me za multimedĳsko tehniko udeležili delavnic VJ/DJ-stva in kreativne 
elektrotehnike. Delavnice so potekale v okviru Mednarodnega festivala 
računalniške umetnosti (MFRU).

Interesne dejavnosti in obvezne 

izbirne vsebine

OGLED HE MARIBORSKI OTOK

OGLED PODJETJA IZOELEKTRO

DELAVNICA KREATIVNE UPORABE 
ELEKTROTEHNIKE

DELAVNICA DJ-STVA
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Športni vikendi dĳ akov tehniške gimnazĳ e

Dĳ aki tehniške gimnazĳ e vsako leto preživĳ o športni vikend v različnih de-
lih Slovenĳ e. V preteklih letih so spoznavali pokrajino, naravo in se veliko 
ukvarjali s športom v Fari, Rakov Škocjanu, Javorniškemu rovtu in Radencih. 

Sodelovanje šole s partnerji

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

Podjetje SCHRACK TECHNIK je dĳ akom predstavilo široko paleto njihove 
ponudbe iz področja elektrotehnike. Posebej so izvzeli sončne elektrarne 
in programsko orodje Schrack design na bazi AutoCAD-a.

Dĳ akom programa elektrotehnik se je predstavilo tudi podjetje GVO (član 
Skupine Telekom Slovenĳ e). Predstavili so svojo dejavnost in delo z mo-
dernimi orodji, kot je na primer spajanje optičnih vlaken. 

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

Elektro Maribor je ob koncu šolskega leta najboljšim dĳ akom SERŠ-a po-
delil znak odličnosti in denarno nagrado. Nagrade so prejeli: Marko Ku-
žner (1. mesto), Jani Kaukler (2. mesto), Luka Kobale (3. mesto).

FARA IN RAKOV ŠKOCJAN 

FARA IN RAKOV ŠKOCJAN 

NAGRAJENCI ELEKTRA MARIBOR

PREDSTAVITEV PODJETJA SCHRACK

DĲ AŠKI DOM DRAVA, SMETANOVA ULICA 67, MARIBOR, WWW.DDDRAVA.SI
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Organizacĳa dela v šoli

Organizacĳa pouka

KJE?

Teoretični in praktični pouk potekata v dveh zgradbah –
na Smetanovi ulici 6 in Gosposvetski cesti 9. 

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

URNIK

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

OBVEŠČANJE

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

ŠOLSKI KOLEDAR

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

Dežurstvo

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

Strokovne službe

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Svetovalna služba se vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in 
socialnih vprašanj v šoli na različnih nivojih:

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

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

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

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

SKUPNE SLUŽBE: stojĳo: MARĲA JANŽEK, SUZANA 
LUKMAN, MILENA ROŠKARIČ;
sedĳo: DUŠAN RITLOP, ALJAŽ ČURIN

POMOČNIK RAVNATELJA: DARKO ROMIH

DEŽURNA DĲAKA

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA:
MAJA KRAJNC IN IRIS ARBEITER 
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ŠOLSKA KNJIŽNICA    

se nahaja na Gosposvetski 9 nad zbornico. Knjižnica je odprta vsak dan 
od 7.00 do 14.00. Šolska knjižničarka je Anastazĳa Brkljačič.

TAJNIŠTVO IN REFERAT ZA DĲAKE

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

RAČUNOVODSTVO

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

KONTAKT S ŠOLO

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

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

Starši imajo tudi možnost uporabe storitev eAsistenta.

Prehrana v šoli

Malico, ki jo najdete v urniku kot »tm«, zagotavljamo vsem dĳakom v je-
dilnici, ki se nahaja v kletni etaži Smetanove 6. Dĳaki lahko s sprotnim 
naročanjem z dĳaško izkaznico izbirajo med toplo ali hladno in mesno ali 
vegetarĳansko malico. Dĳaki, ki jim glede na družinski dohodek pripada 
subvencionirana malica, imajo malico brezplačno oz. doplačujejo dnev-
no 0,73 ali 1,45 EUR.

Malico lahko kupĳo tudi v prizidku šole na Gosposvetski 9.

Praktično usposabljanje pri delodajalcu (PUD) 

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

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

ŠOLSKA KNJIŽNICA

ŠOLSKA JEDILNICA

ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA:
MIRAN WALDHÜTTER

Število tednov PUD-a v posameznem letniku

Program 1. 2. 3. 4.

Elektrikar/računalnikar 3 3 18

Elektrotehnik/tehnik računalništva / 2 2 /

PTI elektrotehnik/tehnik računalništva 2 /
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Aktiv tujega jezika
Sedĳo od leve: 
Karin Lah Milič, Sanela Magerl Majhenič, 
Daniela Hergan Grosek
Stojĳo od leve: 
Ida Lotrič, Suzana Rehberger, Patricia Kocbek

Aktiv elektrotehnike
Sedĳo od leve:

Peter Koler, Robert Gašparič, Danilo Germ,
mag. Milan Auda, Milan Šarman

Stojĳo od leve:
mag. Ivanka Lesjak, Benjamin Vergles, Darko Visočnik,  

Žarko Jesenovec, Bojan Dežman, Darko Romih 
 

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

Aktiv slovenščine
Sedĳo od leve:

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

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

Aktiv športne vzgoje
Sedĳo od leve:

Bojan Skok, Polona Krivec Švab, Zvonko Kladnik
Stojĳo od leve:

Aleš Bezjak, Bojan Tramšek

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

Aktiv matematike
Sedĳo od leve:

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

Nataša Hauptman, Irena Pivko, Petra Tisnikar 

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

Aktiv umetnost in multimedĳa
Stojĳo od leve:

Domen Rupnik, Robert Novak, Miran Waldhütter

AKTIVI
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TAJNICA ZAKLJUČNEGA IZPITA:
SUZANA REHBERGER, PROF.

TAJNIK ŠOLSKE MATURITETNE KOMISĲE ZA 
POKLICNO MATURO: RUDOLF WEINZERL

ZLATI MATURANTJE

ORGANIZATORKA IZREDNEGA IZOBRAŽEVANJA 
IRENA PIVKO, PROF.

Izobraževanje odraslih

Programi

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

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

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

Zaključni izpit

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

Zaključni izpit sestavljata:

 pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 zaključno delo.

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

Poklicna matura

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

V šolskem letu 2016/17 so dĳaki programa tehnik računalništva Jani Kau-
kler, Luka Kobale, Marko Kurnik, Damĳan Robnik in David Sahernik posta-
li zlati maturantje.

Poklicno maturo sestavljata:

Obvezni del:

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

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

Izbirni del:

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

znih izbirnih modulov.
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Splošna matura

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

Opravljanje mature

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

Izobraževalni programi

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

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

POKLICNA PROGRAMA

elektrikar,
računalnikar

STROKOVNA PROGRAMA 
elektrotehnik,
tehnik računalništva

TEHNIŠKA GIMNAZĲA

ČAS TRAJANJA 3 leta 4 leta 4 leta

ZAKLJUČEK zaključni izpit poklicna matura splošna matura

PRAKTIČNO 

IZOBRAŽEVANJE PRI 

DELODAJALCU

24 tednov 4 tedne

MOŽNOST NADALJEVANJA 

ŠOLANJA

PTI program (2 leti) – 
pridobitev strokovne 
izobrazbe

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

vsi univerzitetni programi, 
visoke in višje šole

PRIDOBLJENA ZNANJA ZA 

NADALJEVANJE ŠOLANJA

- dobra tehniška znanja
- slabša naravoslovno-
matematična znanja

- solidna tehnična znanja
- solidna naravoslovno-
matematičnega znanja
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SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

3 leta ELEKTRIKAR

Kje se lahko zaposlim?

 Na področju izdelovanja, sestavlja-
nja in opravljanja meritev na osnov-
nih električnih napravah;

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

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

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

 pri montaži in servisiranju sistemov 
hlajenja, gretja in prezračevanja.

PredmetnikZnačilnosti programa

Pogoj za vpis: zaključena osnovna šola

Trajanje: 3 leta
Zaključek: zaključni izpit

Izobrazba: poklicna izobrazba

Možnosti za 
nadaljevanje:

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

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

Štipendĳe za deficitaren 

poklic elektrikarja

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

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

Splošnoizobraževalni predmeti
SLO Slovenščina 3 2 3
MAT Matematika 3 2 3
TUJ Tuji jezik 2 2 2
UME Umetnost     2

NAR Naravoslovje 2 2  
DRU Družboslovje 2 2  
ŠVZ Športna vzgoja 2 2 2

Strokovni moduli (teorĳa/praksa)
ITK Informatika s tehniškim komuniciranjem t/p 2/2    
IET Izdelava električnih tokokrogov t/p 2/2    

ELN Električne naprave t/p   2/3  
UKN Uporaba krmilnih naprav t/p     3/4
IEK Izdelava električnih in komunikacĳskih inštalacĳ t/p   2/2  
ELS Elektronski sklopi * t/p   2/2  
ZOP Zajemanje in obdelava procesnih veličin * t/p   1/4  
DES Delovanje elektroenergetskih inštalacĳ ** t/p 2/3
PEM Priklopi električnih motorjev ** t/p 1/3
MII Montaža inteligentnih inštalacĳ t/p     2/5

 Odprti del kurikuluma
št. ur v času izobraževanja 582

Praktično izobraževanje pri delodajalcu Letno št. ur
114 114 684

Interesne dejavnosti 64 64 32

* izbirni moduli iz področja elektronike
** izbirni moduli iz področja energetike
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SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

3 letaRAČUNALNIKAR

Predmetnik Značilnosti programa

Kje se lahko zaposlim?

 Na področju nameščanja in vzdrže-
vanja strojne in programske opreme;

 v proizvodnji, montaži, servisu, vzdr-
ževanju in prodaji računalniških delov;

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

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

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

Izobrazba: poklicna izobrazba

Možnosti za 
nadaljevanje:

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

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

Programske enote Tedensko št. ur

1.L 2.L 3.L

Splošnoizobraževalni predmeti
SLO Slovenščina 3 2 3
MAT Matematika  3 2 3
TUJ Tuji jezik 2 2 2
UME Umetnost     2
NAR Naravoslovje 2 2  
DRU Družboslovje 2 2  

ŠVZ Športna vzgoja 2 2 2
Strokovni moduli (teorĳa/praksa)
ITK Informatika s tehniškim komuniciranjem t/p 2/2    
UUP Upravljanje z uporabniško programsko opremo t/p 1/2    
VIO Vzdrževanje informacĳske opreme t/p 2/4    
IEK Izdelava električnih in komunikacĳskih inštalacĳ t/p   2/2  
PRN Programiranje naprav t/p   2/3  
VPP Vzdrževanje in postavitev podatkovnih baz t/p   2/3  
NVP Napredno vzdrževanje programske opreme * t/p     3/8
NVS Napredno vzdrževanje strojne opreme ** t/p     3/8
 Odprti del kurikuluma (mobilne aplikacĳe, multimedĳa, podjetništvo itd.)
št. ur v času izobraževanja 582
Praktično izobraževanje pri delodajalcu Letno št. ur

114 114 684
Interesne dejavnosti 64 64 32

* izbirni moduli iz področja  vzdrževanja računalniške programske opreme 
** izbirni moduli iz področja  vzdrževanja računalniške strojne opreme 
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SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

4 leta ELEKTROTEHNIK

Kje se lahko zaposlim?

 Na področju proizvodnje, prenosa 
in prodaje električne energĳe (npr. 
elektrarne, elektrodistribucĳa); 

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

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

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

  pri montaži ter servisiranju sistemov 
hlajenja, gretja in prezračevanja;

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

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

Izobrazba: strokovna izobrazba

Možnosti za 
nadaljevanje:

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

Značilnosti programa Predmetnik

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

Splošnoizobraževalni predmeti
SLO Slovenščina 4 4 3 3
MAT Matematika 3 3 3 2
TUJ Tuji jezik 3 3 3 3
UME Umetnost 2      
ZGO Zgodovina  3  
GEO Geografija 2      
SOC Sociologĳa      2
FIZ Fizika   2 2  
KEM Kemĳa 2      
ŠVZ Športna vzgoja 2 4 2 2
Strokovni moduli (teorĳa/praksa)
ITK Informatika s tehniškim komuniciranjem t/p 2/2

UIK Uporaba IKT pri poslovanju t/p 3/1
UPN Upravljanje s programirljivimi napravami t/p 3/2
IOV Izdelava osnovnih vezĳ t/p 4/2
NPE Načrtovanje in priklopi električnih naprav t/p 4/2
IEK Izdelava električnih in komunikacĳskih inštalacĳ t/p 2/2
OMT Oprema za multimedĳsko tehniko t/p       3/1
UMN Uporaba mikroprocesorskih  naprav * / *** t/p   3/2
PZI Prenos in zapis informacĳ * t/p   4/1
VRO Vzdrževanje računalniške opreme * / *** t/p   3/2
ZOP Zajemanje in obdelava procesnih veličin * t/p       3/2
NEI Načrtovanje električnih inštalacĳ ** t/p 3/2
POT Pogonska tehnika ** t/p 3/2
UPR Uporaba regulacĳ ** t/p 3/2
DES Delovanje elektroenergetskih sistemov ** t/p 4/1
AVK AV komunikacĳe *** t/p 4/1
SAM Spletne aplikacĳe v multimedĳski tehniki 

***
t/p 3/2

 Odprti del kurikuluma (robotika, inteligentne inštalacĳe, multimedĳa, podjetništvo 
itd.)
št. ur v času izobraževanja 614

Praktično izobraževanje pri delodajalcu Letno št. ur
76 76

Interesne dejavnosti 128 64 64 96

* izbirni moduli iz področja elektronike
** izbirni moduli iz področja energetike
*** izbirni moduli iz področja multimedĳe
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SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

4 letaTEHNIK RAČUNALNIŠTVA

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

Izobrazba: strokovna izobrazba

Možnosti za 
nadaljevanje:

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

Značilnosti programa

Kje se lahko zaposlim?

 Pri izdelavi spletnih strani;
  na področju načrtovanja in izdelave 

računalniških programov;
  na področju vzpostavitve in vzdrže-

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

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

Predmetnik

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

Splošnoizobraževalni predmeti
SLO Slovenščina 4 4 3 3
MAT Matematika 3 3 3 2
TUJ Tuji jezik 3 3 3 3
UME Umetnost 2      
ZGO Zgodovina    3  
GEO Geografija 2      
SOC Sociologĳa      2
FIZ Fizika   2 2  
KEM Kemĳa 2      
ŠVZ Športna vzgoja 2 4 2 2
Strokovni moduli (teorĳa/praksa)

ITK Informatika s tehniškim komuniciranjem t/p 2/2
TRA Uporaba IKT pri poslovanju t/p 3/1
UPN Upravljanje s programirljivimi napravami t/p 3/2
VIS Vzdrževanje informacĳske strojne opreme t/p 2/2
VIP Vzdrževanje informacĳske programske opreme t/p 3/1
IEK Izdelava električnih in komunikacĳskih inštalacĳ t/p 2/2
VVO Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov t/p 2/2
NRS Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacĳ t/p 3/2

NPP Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz t/p 2/2
NRP Načrtovanje in razvoj programskih aplikacĳ * t/p 3/2
NUP Napredna uporaba podatkovnih baz * t/p 3/2
RAO Računalniško oblikovanje * t/p 3/2
OMT Oprema za multimedĳsko tehniko ** t/p 3/2
UIS Upravljanje IK sistemov ** t/p 3/2
UIP Upravljanje z informacĳsko programsko opremo ** t/p 3/2
 Odprti del kurikuluma (mobilne aplikacĳe, multimedĳa, podjetništvo, Java itd.)
št. ur v času izobraževanja 614

Praktično izobraževanje pri delodajalcu Letno št. ur
76 76

Interesne dejavnosti 128 64 64 96

* izbirni moduli iz področja koderja algoritmov in izdelovalca spletnih strani
** izbirni moduli iz področja skrbnika komunikacĳskih in informacĳskih sistemov
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POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

2 leti TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (PTI)

Značilnosti programa

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

Trajanje: 2 leti
Zaključek: poklicna matura

Izobrazba: strokovna izobrazba

Možnosti za 
nadaljevanje:

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

Predmetnik

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

Splošnoizobraževalni predmeti
SLO Slovenščina 4 4 3 3
MAT Matematika 3 3 3 2
TUJ Tuji jezik 3 3 3 3
UME Umetnost 2      
ZGO Zgodovina    3  
GEO Geografija 2      
SOC Sociologĳa      2
FIZ Fizika   2 2  
KEM Kemĳa 2      
ŠVZ Športna vzgoja 2 4 2 2
Strokovni moduli (teorĳa/praksa)

ITK Informatika s tehniškim komuniciranjem t/p 2/2
TRA Uporaba IKT pri poslovanju t/p 3/1
UPN Upravljanje s programirljivimi napravami t/p 3/2
VIS Vzdrževanje informacĳske strojne opreme t/p 2/2
VIP Vzdrževanje informacĳske programske opreme t/p 3/1
IEK Izdelava električnih in komunikacĳskih inštalacĳ t/p 2/2
VVO Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov t/p 2/2
NRS Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacĳ t/p 3/2

NPP Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz t/p 2/2
NRP Načrtovanje in razvoj programskih aplikacĳ * t/p 3/2
NUP Napredna uporaba podatkovnih baz * t/p 3/2
RAO Računalniško oblikovanje * t/p 3/2
OMT Oprema za multimedĳsko tehniko ** t/p 3/2
UIS Upravljanje IK sistemov ** t/p 3/2
UIP Upravljanje z informacĳsko programsko opremo ** t/p 3/2
 Odprti del kurikuluma (mobilne aplikacĳe, multimedĳa, podjetništvo, Java itd.)
št. ur v času izobraževanja 614

Praktično izobraževanje pri delodajalcu Letno št. ur
76 76

Interesne dejavnosti 128 64 64 96

* izbirni moduli iz področja koderja algoritmov in izdelovalca spletnih strani
** izbirni moduli iz področja skrbnika komunikacĳskih in informacĳskih sistemov
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GIMNAZĲA

4 letaTEHNIŠKA GIMNAZĲA

Pogoj za vpis: zaključena osnovna šola

Trajanje: 4 leta
Zaključek: splošna matura

Izobrazba: gimnazĳski maturant
Možnosti za 
nadaljevanje: univerzitetni študĳ

Značilnosti programaDĳak se po 1. letniku odloči za:

 elektrotehniško 
(obvezni trĳe elektrotehniški predmeti) ali

 računalniško smer 
(obvezni trĳe računalniški predmeti).

Šola lahko ponudi drugi izbirni strokovni maturitetni predmet in drugi izbir-
ni strokovni predmet, če oddelek šteje najmanj 25 dĳakov in se je za drugi 
izbirni strokovni (maturitetni) predmet odločilo najmanj 8 dĳakov. O izvedbi 
presodi šola na podlagi prĳav in izvedbenih možnostih

Izbirni predmeti

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

 angleščina,
 nemščina,
 zgodovina,

 fizika,
 elektrotehnika,
 računalništvo. 

Predmetnik

Programske enote tedensko št. ur

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

I. Obvezni štiriletni predmeti

Slovenščina (o) 4 4 5 5

Matematika (o) 4 4 5 5

Prvi tuji jezik (i) 3 3 3 4

Drugi tuji jezik (i) 3 3 3 3

Športna vzgoja 3 3 3 3

II. Obvezni predmeti

Zgodovina (i) 2 2 2

Geografija 2 2

Biologĳa 2 2

Kemĳa 2 2

Fizika (i) 2 2 2 2

Sociologĳa 2

Psihologĳa 2

Glasba oz. Likovna umetnost 2

Informatika 3

III. Izbirni strokovni predmeti1

Elektrotehnika ali Računalništvo (i) 2 3 3

Laboratorĳske vaje 2 2 2

Elektronika ali Računalniški sistemi in omrežja 3 3

Ure za izbirne predmete 0 - 2 0 - 6

IV. Obvezne izbirne vsebine  - letno 90 90 90 30

Pomen dodatnih znakov

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

Računalnikarji in tehniki računalništva se pri predmetu 
Mobilne aplikacĳe naučĳo programirati aplikacĳe na 

androidnih telefonih. Uporabljajo vhodne enote telefona 
(zaslon, zvok, nagib telefona…) in ustvarjajo svoje aplika-

cĳe in igrice.

Robotika

V šolske letu 2018/19 bomo v programu Elektrotehnik 
pričeli s poučevanjem robotike. S pomočjo kolaborativne 
robotske roke bodo dĳaki spoznavali delo v robotski teh-
niki in osnove programiranja v robotiki.

Odprti kurikul – od sodobnih in inovativnih idej do 

konkretizacĳe v praksi

Podjetništvo

Ker se zavedamo, da ideje ne oživĳo, če 
jih ne znamo prodati, imajo dĳaki v okviru 
odprtega kurikula predmet Podjetništvo. 
Pri tem predmetu se naučĳo kako ideje 
umestiti v poslovni načrt. V okviru sodelo-
vanj na različnih tekmovanjih s področja 
podjetništva (npr. Mladi podjetnik, SPIRIT)  
pa nekaterim dĳakom tudi dejansko uspe 
realizirat idejo v praksi. Kar trĳe projekti so 
se v preteklem šolskem letu uvrstili med 
deset najbolj perspektivnih dĳaških idej in 
si prislužili nagrado 2500 EUR. 

MED DRUGIM SO DIJAKI ZASNOVALI IN NAREDILI:

• mobilno aplikacijo za mestni avtobusni promet 
Maribor, ki je dostopna je vsem uporabnikom pa-
metnih telefonov na Android platformi in omogoča 
uporabnikom lažje pregledovanje voznih redov;

• Pro Tactics, taktično aplikacijo, ki omogoča 
trenerjem pri organiziranju športne ekipe, sesta-
vljanju treningov in prikazu akcij;

• Bright Future, ki učencem omogoča vpogled v sre-
dnje šole in jim s tem pomaga pri izbiri srednje šole;

• uporabni in ekonomski 3D-printer, ki omogoča 
da si uporabnik natisne svoj lasten personaliziran 
telefonski ovitek.APLIKACĲA PRO-TACTIC APLIKACĲA MARPROM

MLADI PODJETNIKI
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ROBOSLED

DELAVNICA POWERSHELL IN SCRATCH

Dejavnosti za osnovnošolce

Ker želimo našo šolo približati in predstaviti tudi osnovnošolcem, izva-
jamo različne dejavnosti.

Robosled

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

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

Počitniške šole

V letu 2017 smo za osnovnošolce izvedli tri delavnici. Junĳa je potekala 
delavnica PowerShell in Scratch, avgusta pa sta potekali delavnici Pro-
gramiranje mobilnih naprav in Poletna šola elektronike.

V delavnici PowerShell in Scratch so učenci spoznali interakcĳo računalniške-
ga sistema z uporabnikom preko Windows PowerShell-a. Naučili so se kreirati 
kratka besedila, jih prikazati uporabniku ter obravnavati njihove odgovore. 
Uporabili so tudi objekt za sintetiziranje govora, ki je besedilo pretvoril v go-
vor. Naredili so igrico Akvarĳ in programirali še ostale igrice po svoji želji. 

Avgusta so se učenci v delavnici Programiranje mobilnih naprav učili 
programiranja mobilnih naprav z Android sistemom preko programa MIT 
App Inventor 2. Spoznali so osnove objektnega programiranja in sesta-
vljanja aplikacĳ, ki so jih lahko kar sproti preizkušali na svojih napravah. 
Uspeli so si narediti tudi nekaj svojih izdelkov, recimo aplikacĳe Kalkula-
tor, Slikar, Kviz in pa preprosto mobilno igrico.

V delavnici Poletna šola elektronike so učenci spoznali osnovne elektron-
ske elemente, izraze v elektrotehniki in z univerzalnim merilnim instru-
mentom merili napetost, tok in upornost. Naučili so se povezati osnovna 
vezja za razsvetljavo. Spoznali so se s postopkom mehkega spajkanja in 
izdelali dve elektronski vezji (utripajoče LED diode in zvočno stikalo).

DELAVNICA POLETNA ŠOLA ELEKTRONIKE

INFORMATIVNI DAN
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