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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.

Oba tehniška programa izvajamo tudi v obliki poklicno-tehniškega izobraževanja.

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, in sicer: športnem, glasbenem, avdio, e-Bike, literarnem, krožku 
programiranja in številnih drugih. 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 z znanji iz multimedije, podjetništva, mobilnih aplikacij, robotike, elektromobilnosti, 
programiranja, spletnega oblikovanja, inteligentnih inštalacij itd.

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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Med preteklostjo in 
sedanjostjo
Živimo sedaj in kot napredni ljudje zremo 
v prihodnost. Mislimo in ravnamo tako, 
da prispevamo k razvoju družbe in stroke. 
Pomembne so nam velike stvari, a ukvar-
jamo se tudi s podrobnostmi. Pa vendar je 
tukaj 70 let razvoja in izkušenj, dragocenih 
darov, ki smo jih s hvaležnostjo sprejeli. 
Zdaj gradimo na teh trdnih temeljih našo in 
vašo bodočnost.

Šola je svoje delo začela skromno, ob 
pomoči gospodarstva, ki je potrebovalo 
strokovnjake z znanjem elektrotehnike, 
kasneje računalništva, in z veliko željo za-
poslenih, da mladim ljudem, ki jih je zani-
mala elektro stroka, omogočijo kvalitetno 
znanje za vključitev v delo in študij. Kakor 
so naraščale potrebe okolja, tako se je z 
leti povečeval vpis, programi so se poso-
dabljali. Danes je na Srednji elektro-raču-
nalniški šoli Maribor okoli 1.000 dijakov in 
zaposlenih. Delujemo na Smetanovi 6 in 
Gosposvetski 9, na nekaj več kot 10.000 
m². Uporabljamo sodobno opremljene učil-
nice, laboratoriji pa so zamenjali delavni-
ce. Ne sledimo samo potrebam trga, naši 
dijaki in njihovi mentorji so tudi odlični raz-
iskovalci in inovatorji, uspehi pa sežejo na 
področju robotike v sam svetovni vrh.

Ta 70-letna gospa, ki ji letos zremo v oči, 
je v dobri kondiciji in še vedno se rada li-
špa, nas prijazno gosti, je pridna delavka, 
športnica in intelektualka, še bolj radove-
dna, kritično razmišljujoča, ljubi napredek, 
a v svoji modrosti ve, da ne za vsako ceno. 
Zaupani so ji bili mladostniki, da z njimi 
preživi več let, da jih vzgaja in nauči. Pa jih 
res lahko? Mislim, da ne, le poslušamo jih, 
spremljamo, organiziramo, smo jim vzor, 
jih spodbujamo, opogumljamo s kritičnim 
mišljenjem najti pomembno in bistveno. 
Čeprav je ena, deluje, kot da ima veliko 
glav, src in rok.

Tako si odlični dosežki dijakov in profesor-
jev sledijo iz leta v leto in s kakovostnim 
delom vseh »uspeh v SERŠ-u ni naključen«.

RAVNATELJICA: IRENA SRŠA ŽNIDARIČ, SPEC.

Serš 70-letni jubilej ima,
znanja nam vsako leto več da!

Odlično vzdušje tu vlada
v veliko letih delovanja.

Kuhinja odlična, da nihče ne strada.
Elita učencev tekmovanja obiskuje,

saj na tej šoli vrhunsko znanje domuje.
Še vsaj enkrat toliko let ji želimo,

čim več skupnih trenutkov naj doživimo.
In tako počasi pesem zaključujem,
nazaj spet med knjige odplujem.

Absolutno najboljšo kariero si kujem!

Dijak

hidroizolacija
temeljev

priključitev
na TOM

toplotna
izolacija
fasade

varčna
okna

varčne
sijalke

toplotna
izolacija
strehe

1961
izgradnja stavbe

2016
pridobivanje dokumentacije

2018
zaključek energetske prenove

2017
začetek energetske prenove

Višina investicije 664.500 EUR

Časovnica

www.sers.si

Izvedeni ukrepi

Razlogi za investicijo

Cilji energetske prenove

Energetska prenova
SERŠ Maribor

• slaba energetska učinkovitost stavbe

• letni strošek elektrike in ogrevanja 75.000 EUR 

Stavba je bila zgrajena leta 1961, ko so bili predpisi 
glede toplotne zaščite stavb zelo ohlapni. Energija je 
bila v tistih časih poceni in je predstavljala manjši 
strošek pri obratovanju stavb. Danes, ko se energija 
draži se povečujejo tudi obratovalni stroški.

Sredstva
SERŠMaribor

Sredstva
nacionalnih
virov

32.032 EUR

EU
sredstva

• Zmanjšanje porabe energije za 30 %.

• Zmanjšanje stroškov energentov, varčna 
razsvetljava, manj izgub skozi stene, strehe

in okna objekta.

• Zmanjšanje stroškov vzdrževanja objekta.

• Zmanjšanje negativnih vplivov na okolico s 
priključitvijo na TOM in opustitev ogrevanja na 

fosilna goriva ter zmanjšanje ogljičnega odtisa in 
prašnih delcev za 20 %.

• Zagotoviti kakovostne bivalne oziroma delovne 
pogoje za vse uporabnike.

• Izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih in dijakov 
o pomembnosti varovanja okolja in njihovega 

prispevka k učinkovitejši rabi energije.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

181.514 EUR

450.954 EUR
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<!--Že prve dni 
pouka zelo prijazno 

vzdušje.-->

dijaki 1. letnika

PRVIČ NA SERŠ-U

<!--Dijaki so 

prijazni, radi 

pomagajo in te ne 

pustijo na cedilu.-->

<!--Malica je 

pestra, izbira hrane 

odlična.-->

<!--Nadpovprečna 
opremljenost z računalniki, 
interaktivnimi tablami in 
drugimi pripomočki za lažje 

poučevanje.-->

<!--Vse je enkratno, vse je 
super!-->

<!--K
ratko

časen
 pouk

, 

učne 
ure m

ineva
jo 

hitre
je ko

t v o
snovn

i 

šoli.
-->

<!--P
očuti

m se 

varne
ga, s

aj me
 

čuvaj
o dij

aki v
išjih

 

letni
kov.-

->

<!--Zelo prijazni, 

pozitivno naravnani
 

in uvidevni 

učitelji.-->

<!--Dovolj časa za 

druženje in kartanj
e 

med odmori.-->

<!--Vse je blizu, 
kajti šola je v 
centru mesta.-->

<!-Najbolj všeč mi je 
razgled na dekleta iz 
III. gimnazije.-->

<!--SERŠ ponuja vse, 
kar si želiš: prosto 
učilnico, knjižnico 
z računalniki ter 
jedilnico.-->

<!--Turnirji v 
igranju računalniških 
iger so zakon!-->

<!--Novi prijatelji
, 

novi profesorji in 

predvsem drugačen 

način dela kot v 

osnovni šoli.--><!--Ra
d imam

 SERŠ!
-->

<!--Super ŠVZ v 

šolskem fitnesu, v 

športni dvorani Lukna, 

kopališču Pristan, na 

igriščih Ljudskega 

vrta in v šolski 

telovadnici!-->

<!--V krožkih zagotovo 
najdeš nekaj zase.-->

<!--Najbolj všeč 

so mi punce s III. 

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

Prireditve
Vsako leto dijaki v sodelovanju z učitelji pripravijo številne prireditve.

Pred novoletnimi počitnicami je v šolski telovadnici potekala prireditev 
ob dnevu državnosti in božično-novoletnih praznikih. Na prireditvi so 
svoj talent pokazale glasbene skupine in posamezniki.

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 vzpodbu-
janju dijakov in učiteljev. Nosilci enega izmed četrtih letnikov predajo v 
enoletno varstvo ključ zmagovalnemu oddelku tretjih letnikov. Prireditev 
pomeni tudi zahvalo in nagrado učiteljem, ki so bili za karkoli zaslužni v 
preteklem šolskem letu. Podeljujejo se SRŠEN-I!

Na Štuku poteka SERŠ Rock, kjer se predstavijo 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 pred-
metih. Ker je pri pouku naporno sedeti in ves čas razmišljati, je aktiv ŠVZ 
pripravil kratek film z demonstracijo telesnih vaj, ki bi lahko pripomogle 
k večji učinkovitosti in zbranosti pri pouku. Namen filma je, da ko dija-
kom pade pozornost, učitelji predvajajo film, dijakinje in dijaki pa sledijo 
vajam.  Film sta posnela Tim Cof in Martin Grosek, vaje sta demonstrirali 
Anja Dajčman in Laura Munišič.

Krožki 2018/19
Na SERŠ-u delujejo naslednji krožki: angleški krožek, avdio krožek ,.. Pusti 
vse krožke naštete, izbriši le raziskovalno dejavnost. Raziskovalna dejav-
nost, angleški krožek, avdio krožek, badminton, glasbeni krožek, košarka, 
nemški krožek, nogomet, novinarski krožek, odbojka, programiranje, robo-
tika, uresničimo svoje ideje, šah, E-bike, ustvarjalnik, računalniška omrež-
ja in spletne storitve, rokometni krožek, astronomski krožek, programiranje 
po meri, video krožek, E-T mreženje v projektih, krožek strojne opreme.

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 2017/18 smo osvojili 2. 
mesto med mariborskimi srednjimi šolami. Sodelujemo z raziskovalnimi 
nalogami na računalniškem in elektrotehniškem področju ter na splošno-
izobraževalnih področjih.

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

GEOSERŠ
Nam je mar tudi za življenje generacij, ki prihajajo za nami. Tako smo se v 
jubilejnem letu odločili za ekološki projekt GEOSERŠ. 

Na šoli je v mesecu januarju potekalo predavanje Okoljsko ozavešča-
nje mladih. Udeležili smo se ogleda Centralne čistilne naprave Maribor. 
Okoljsko vzgojo smo vključili v obravnavo tudi v okviru pouka. Pri urah 
elektrotehnike izdelujejo dijaki iz odpadnih materialov uporabne elektro-
tehniške izdelke. Eden izmed takih izdelkov je vetrnica za napajanje ele-
ktričnega pastirja. Pri pouku ekologije so gimnazijci pripravili seminarske 
naloge, pri urah slovenščine pa so iz izbranih poglavij knjige Planet, ki ne 
raste pripravili govorne nastope s Powerpoint predstavitvami. 

K zmanjšanju onesnaževanja okolja smo prispevali tudi z energetsko sa-
nacijo šolske zgradbe na Smetanovi 6 in opustili ogrevanje na fosilna go-
riva. S tem smo med drugim znižali porabo energije za ogrevanje.

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

Konec lanskega šolskega leta smo se odpravili na ogled podjetja Yaskawa 
v Ribnici, ki velja za evropski center robotike. V drugem delu izleta smo se 
z rafti spustili po reki Krki.

V preteklih letih smo si ogledali Luko Koper, Trst, Bazovico, Tehniški mu-
zej in studio državne televizije ORF na Dunaju ter se zabavali v adrenalin-
skem parku Čepa v Avstriji.

LAN PARTY

OGLED ČISTILNE NAPRAVE

DAN ZEMLJE

YASKAWARAFTING PO KRKI

RAZISKOVALCI
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RAZISKOVALNE
NALOGE

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

RO
BO

TI
KA

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 M. Waldhütter

DRŽAVNO PRVENSTVO
ROBOCUP 2018

1. mesto v kategoriji Rescue CoSpace Anže Mavrič, Miha Širovnik M. Waldhütter

2. mesto v kategoriji Rescue CoSpace Nejc Firbas, Klemen Hercog M. Waldhütter

3. mesto v kategoriji Rescue CoSpace Marcel Capl, Žiga Napast M. Waldhütter

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

SVETOVNO TEKMOVANJE
V KANADI

"Best inovation" v kategoriji Maze Rok Mihailović Krpan, Jaka Waldhüter M. Waldhütter

4. do 6. mesto v kategoriji CoSpace Nejc Firbas, Klemen Hercog M. Waldhütter

TE
KM

OV
AN

JA

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 
MARIBOR

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

GENIUS LOGICUS,
MEDNARODNO TEKMOVANJE

2. mesto mednarodno, 1. mesto državno Jan TEŽAK I. Pivko

3. mesto mednarodno, 2. mesto državno Žiga NAPAST I. Pivko

27. mesto mednarodno, 3. mesto državno Erik KOHNE I. Pivko

10. mesto mednarodno, 3. mesto državno Blaž KREVH I. Pivko

12. mesto mednarodno, 4. mesto državno Ahac Rafael BELA I. Pivko

13. mesto mednarodno, 5. mesto državno David FOŠT I. Pivko

60. mesto mednarodno, 9. mesto državno Igor KEPE I. Pivko

74. mesto mednarodno, 11. mesto državno Tjaša MLINARIČ I. Pivko

79. mesto mednarodno, 13. mesto državno Amadej JELEN I. Pivko



www.sers.si 11

U
S

P
E

H
I

D
IJA

K
O

V
 IN

 M
E

N
T

O
R

JE
V

 V
 Š

O
LS

K
E

M
 LE

T
U

 2017/18

UVRSTITEV DIJAKI MENTORJI
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GENIUS LOGICUS,

MEDNARODNO TEKMOVANJE

173. mesto mednarodno, 19. mesto državno Laura MUNIŠIČ I. Pivko

175. mesto mednarodno, 20. mesto državno Dominik FOSCINI I. Pivko

176. mesto mednarodno, 21. mesto državno Jurij CERAR I. Pivko

96. mesto mednarodno, 22. mesto državno Nik NEŠOVIČ I. Pivko

183. mesto mednarodno, 23. mesto državno Primož PLIBERŠEK I. Pivko

104. mesto mednarodno, 25. mesto državno Mia VEHABOVIĆ I. Pivko

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 in 
mag. K. Podvršnik

ASTRONOMIJA,
DRŽAVNO TEKMOVANJE

srebrno priznanje Primož Pliberšek N. Petelin

Š
P

O
R

T

BADMINTON, PODROČNO 
POSAMIČNO TEKMOVANJE

zmagovalec na turnirju Matej Labaš P. Krivec Švab

BADMINTON,
DRŽAVNO POSAMIČNO 

TEKMOVANJE

Matej Labaš 8. mesto P. Krivec Švab

Klara Kebrič, Matej Labaš, Žan Dominik, 
Jurij Cerar

od 16. do 24. mesta P. Krivec Švab

BADMINTON,
DRŽAVNO EKIPNO TEKMOVANJE

Klara kebrič, Zala Marušič Kočar, Amadej Štih, 
Matej Labaš, Jurij Cezar, 
Tomaž Kajbič

od 6. do 9. mesta P. Krivec Švab

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 A. Bezjak

2. mesto v suvanju krogle Vito Polenek A. Bezjak

3. mesto v skoku v višino Matjaž Korez A. Bezjak

3. mesto v teku na 1000 m Matic Levačič A. Bezjak

3. mesto v teku na 400 m Denis Fras A. Bezjak

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

A. Bezjak

ATLETIKA, 
DRŽAVNO TEKMOVANJE

1. mesto v suvanju krogle Vito Polenek A. Bezjak

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 B. Skok

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 ter 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
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KROŽKI IN 
ŠOLSKA ŠPORTNA 

TEKMOVANJA

Med šolskim letom pote-

kajo športni krožki, ki jih 

vodijo naši športni peda-

gogi. Redno izvajamo no-

gometni, košarkarski in od-

bojkarski krožek, občasno 

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.

PRILAGODITVE DIJAKOM 
ŠPORTNIKOM
Status športnika dijaku omogoča usklaje-
vanje šolskih in športnih dejavnosti, tako 
da je lahko uspešen na obeh področjih. Ta 
status ima na SERŠ-u okoli 120 dijakov, ki 
se ukvarjajo s številnimi športi (nogomet, 
košarka, strelstvo, vaterpolo, judo, ples, 
veslanje, 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

Prilagoditve 
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. 

 dijakom športnikom

Status športnika dijaku omogoča usklajevanje šolskih in športnih dejav-
nosti, tako da je lahko uspešen na obeh področjih. Dijaki se ukvarjajo z 
različnimi športi, in sicer: nogometom, košarko, strelstvom, vaterpolom, 
judom, hip-hopom, veslanjem, odbojko, rokometom, tenisom, atletiko. 

 dijakom kulturnikom

Na naši šoli je veliko glasbenikov, ki se lahko v okviru šolskih prireditev, 
kot so sprejem novincev, novoletna prireditev, informativni dan in preda-
ja ključa, predstavijo publiki. 

 dijakom demonstratorjem 

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

 dijakom raziskovalcem

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

 nadarjenim dijakom

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 oblikujemo individualizirani program in jim 
prilagodimo pouk. 

 dijakom 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

#freewifi #sportamoradi #ucimoseskupaj 

#nikolilacni #ciliinzdravi #vsejeblizu #kaknamjefajn #DDDrava

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

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

Smetanova ulica 67
2000 Maribor

Jaz bom tukaj, kje boš pa ti?

Informativni dnevi: 10. in 11. 2. 2017DIJAŠKI DOM DRAVA, SMETANOVA ULICA 67, MARIBOR, WWW.DDDRAVA.SI
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Mednarodno sodelovanje 
Erasmus+

V okviru programa Erasmus+ nekaterim našim dijakom omogočimo trite-
densko opravljanje 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 v Italijo, na Portugal-
sko in v Nemčijo. Ob spoznavanja delovnega procesa pri delodajalcih so 
nekaj časa namenili tudi kulturnemu in družabnemu dogajanju.

Projekt Erasmus+ želimo na SERŠ-u širiti tudi v deželo z najboljšim evrop-
skim šolskim sistemom, na Finsko. Po enoletnem dogovarjanju s šolskim 
centrom v Keudi, nas je v maju 2018 obiskala gospa Suvi, njihova koordi-
natorica. Povabili smo jo k pouku angleščine, kjer so ji dijaki 3. cr pred-
stavili Maribor in življenje na SERŠ-u. Navdušili smo jo z načinom učenja, 
predvsem pa s sproščenostjo in komunikativnostjo dijakov, kar, kot za-
trjuje Suvi, «manjka dijakom na Finskem«. Erasmus+ pa ni samo delo v 
šoli, temveč tudi življenje zunaj nje, zato smo popoldneve preživljali v 
prelepih okoliških krajih ter se že dogovorili za sodelovanje v naslednjem 
šolskem letu.

V šolskem letu 2018/19 šola sodeluje v programu inovacij in izmenjave 
dobre prakse z gimnazijami iz Italije, Latvije ter s Portugalske. Obiskali jih 
bodo v letih 2019 in 2020.

Zeleni podjetnik 2018-2020
To je naslov Erasmus+ projekta, v katerem sodelujemo predstavniki štirih 
partnerskih zelenih dežel: Latvije kot glavne nosilke projekta, Portugal-
ske, Italije in Slovenije. Glavni cilj projekta je ustanoviti mini zeleno pod-
jetje, kar je glavna tema projekta. Dijaki in učitelji SERŠ-a bomo skupaj s 
partnerji raziskovali, kako lahko mladoletni dijak ustanovi svoje podje-
tje, s kakšnim produktom lahko uspe, kdo mu lahko pri tem pomaga ipd. 
Ob tem bomo razmišljali »zeleno« oziroma okolju prijazno in po načelih 
»krožnega gospodarstva« recikliranja ali ponovne uporabe izbrali ustre-
zen produkt.

Delovni plan projekta smo koordinatorji potrdili v decembru 2018 v Latviji 
na gimnaziji v Kuldigi, ki je tudi nosilka projekta. 

Čaka nas veliko dela, predvsem raziskovanja, dogovarjanja in medseboj-
nega sodelovanja. Obiskali bomo prelepe kraje severozahodne Portugal-
ske, vzhodne Sicilije in severne Latvije, Serševci pa bomo našim partner-
skim mestom približali bisere Slovenije.

SUZANA REHBERGER
KOORDINATORICA ERASMUS+

CMEPIUS - World in a classroom
V mesecu marcu smo na šoli gostili gosta iz Srbije, študenta slovenščine 
na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Dijaki so izvedeli številne zanimivosti 
o Republiki Srbiji, njeni kulturni dediščini, kulinariki, hkrati pa so imeli 
priložnost preizkusili se v pisanju cirilice.

ITALIJA, BENETKE

LISBONA

DIJAKI NA PUD-U NA PORTUGALSKEM

OBISK V LATVIJI
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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, Eindhoven 1. mesto
2014 Brazilija, João 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
2018 Kanada, Montreal Best Innovation - kategorija RCJ Re-

scue Maze
4. mesto – kategorija RCJ Junior CoSpace

Na svetovno prvenstvo RoboCup 2018, ki je potekalo v Montrealu v Kana-
di, sta se uvrstili dve tekmovalni ekipi.  V kategoriji Maze sta tekmovala 
Rok Mihailović Krpan in Jaka Waldhütter ter prejela posebno priznanje za 
Best Innovation. Nejc Firbas in Klemen Hercog sta se v posamičnem tek-
movanju uvrstila na 4. mesto, tik pod sam vrh v kategoriji CoSpace. Dijaki 
so se uvrstili tudi na svetovno prvenstvo 2019, ki bo junija v Avstraliji.

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 in hitrost na 25 km/h ter s 1. mestom 
prepričljivo premagala konkurenco.

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. Visoko uvrstitev so v 
šolskem letu 2018/19 dosegli dijaki v vztrajnostni vožnji, saj si je ekipa 
ŠTROM delila 2. mesto. V spretnostni vožnji so bili znova najboljši.

KLEMEN HERCOG, JAKA WALDHÜTTER,
MIRAN WALDHÜTTER, ROK MIHAILOVIĆ KRPAN, 

NEJC FIRBAS

NEJC FIRBAS IN KLEMEN HERCOG NA SLOVAŠKEM

JAKA WALDHÜTTER, ROK MIHAILOVIĆ KRPAN, 
NEJC FIRBAS IN KLEMEN HERCOG

NAŠ ROBOT

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 pa je prosta izbira.

Namen ID in OIV je, da si dijak poleg znanj v okviru šolskih predmetov 
pridobi dodatna znanja na različnih področjih.
Obvezni del ID in OIV sestavljajo: 
vzgoja za družino in nenasilje, zdravstvena vzgoja, knjižnično informacij-
ska znanja idr.

Program izbirnega dela ID in OIV, ki ga ponuja šola, sestavljajo ogledi 
različnih mest (Dunaj, Ljubljana, Celje, Tolmin, Trst) pokrajin (Koroška, 
Prekmurje) 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 v šoli pridobljeno znanje o dobri organizaciji del, strokovnosti, 
načrtovanju izdelkov, skrbi za varnost in zaščito pri delu, skrbi za čisto 
okolje ipd.

Ekskurzija v Lonč

Dijaki 3. ag so se odpravili na strokovno ekskurzijo v avstrijsko mesto 
Lonč, kjer si si pogledali podjetje Logicdata, v katerem so zaposleni bivši 
dijaki SERŠ-a. Podjetje se ukvarja s proizvodnjo raznih komponent (krmil-
ne naprave, kontrolni paneli, dodatki in pogonske gredi) za prilagodljive 
mize in postelje, katerih modele tudi proizvaja. Na voljo imajo napravo 
imenovano LOGIClink, ki s pomočjo tehnologije NFC omogoča poenosta-
vljeno upravljanje s podjetjem. 

TILEN BRODNIK

Ogled animiranih, dokumentarnih in igranih 
filmov mladih

V mesecu novembru so se dijaki 2. letnikov udeležili 8. mednarodnega fe-
stivala Enimation. Ogledali so si animirane, dokumentarne in igrane filme 
mladih z vsega sveta.

Predavanje o prepovedanih substancah

V okviru preventivnih dejavnosti so se dijaki udeležili predavanja o uži-
vanju prepovedanih substanc. Predavatelj, gospod Mitja Duh, jim je 
predstavil temačne pasti uživanja prepovedanih substanc, spletke in kri-
minal, ki spremljajo droge ter težave, s katerimi se soočajo odvisniki ob 
povratku v normalno življenje.

Interesne dejavnosti in obvezne 
izbirne vsebine

OZAVEŠČANJE O PREPOVEDANIH SUBSTANCAH

OGLED PODJETJA IZOELEKTRO

EKSKURZIJA V LONČ

TRST
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Športni vikendi dijakov tehniške gimnazije

Dijaki tehniške gimnazije vsako leto preživijo športni vikend v različnih delih 
Slovenije. V preteklih letih so spoznavali pokrajino, naravo in se veliko ukvar-
jali s športom v Fari, Rakovem Škocjanu, Javorniškemu rovtu in Radencih. 

Sodelovanje šole s partnerji

Šola za uresničitev svojega poslanstva med drugim sodeluje tudi z zuna-
njimi partnerji (npr. podjetji ELWE, ANDIVI, IZOELEKTRO in TSN, PIA Insti-
tut Gradec)

Podjetje SCHRACK TECHNIK  je dijakom predstavilo široko paleto svoje 
ponudbe s področja elektrotehnike. Posebej so izpostavili programsko 
orodje Schrack design za načrtovanje električnih omaric. Podjetje našim 
dijakom nudi tudi možnost opravljanja počitniškega dela.

Svojo dejavnost in delo z modernimi orodji je dijakom predstavilo podje-
tje GVO (član Skupine Telekom Slovenije). Dijaki so z navdušenjem spre-
mljali predstavitev različnih tehnologij dela v teoriji, dobili pa so tudi pri-
ložnost, da se sami preizkusijo v praksi.

Poleg domačih sodelujemo tudi s tujimi podjetji. Eno izmed takih je BFI 
Deutschlandsberg, ki nudi dijakom program brezplačnega izobraževanja 
za tehnika robotike.

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

Elektro Maribor ob koncu šolskega leta najboljšim dijakom SERŠ-a podeli 
znak odličnosti in denarno nagrado: V šolskem letu 2017/18 so nagrade 
prejeli: Rok Mihajlović Krpan (1. mesto), Nejc Firbas (2. mesto) in Klemen 
Hercog (3. mesto).

JAVORNIŠKI ROVT

JAVORNIŠKI ROVT

NAGRAJENCI ELEKTRA MARIBOR

OGLED PODJETJA GVO
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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, fitnesu in dislocirano v špor-
tnih 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: 
MARIJA JANŽEK, SUZANA LUKMAN, MILENA 
ROŠKARIČ, DUŠAN RITLOP, ALJAŽ ČURIN

POMOČNICA RAVNATELJICE:
 VIDA MOTALN

POMOČNIK RAVNATELJICE:
DARKO ROMIH

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA:
LARA JUG, MAJA KRAJNC IN IRIS VINKO
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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 8.30 in 10.00. 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 zagotavljamo vsem dijakom v jedilnici, ki se nahaja v kletni etaži 
Smetanove 6. Dijaki lahko s sprotnim naročanjem z dijaško izkaznico iz-
birajo med toplo ali hladno in mesno ali vegetarijansko malico. Dijaki, ki 
jim glede na družinski dohodek pripada subvencionirana malica, imajo 
malico brezplačno oz. doplačujejo dnevno 0,73 ali 1,45 EUR.

Malico lahko kupijo tudi v prizidku šole na Gosposvetski 9.

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

V srednjem strokovnem izobraževanju mora dijak opraviti PUD v obsegu 
4 tednov. V srednjem poklicnem izobraževanju v treh letih šolanja poraz-
delimo 24 tednov PUD-a.

ŠOLSKA KNJIŽNICA

KONFERENČNA DVORANA

ŠOLSKA JEDILNICA

ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA:
BENJAMIN VERGLES

Število tednov PUD-a v posameznem letniku

Program 1. 2. 3. 4.

Elektrikar/računalnikar 3 3 18

Elektrotehnik/tehnik računalništva / / 4 /

PTI elektrotehnik/tehnik računalništva 2 / ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 
PRI DELODAJALCU: DUŠAN KAISER
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Aktiv tujega jezika
Sedijo od leve: 
Karin Lah Milič, Sanela Majhenič Dežman, 
Daniela Hergan Grosek
Stojijo od leve: 
Ida Lotrič, Suzana Rehberger, Patricia Kocbek

Aktiv elektrotehnike
Sedijo od leve:

Bojan Dežman, Darko Romih, Danilo Germ, Peter Koler, 
mag. Milan Auda, Milan Šarman

Stojijo od leve:
Miran Čokl, Darko Visočnik,  Žarko Jesenovec, Dušan Kaiser, 

Robert Gašparič, Benjamin Vergles, mag. Ivanka Lesjak

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

Aktiv slovenščine
Sedijo od leve:

Anastazija Brkljačič, Jadranka Golob,
Milena Milanovič, Jelka Pišec

Stojijo od leve:
Nataša Kralj, Barbara Gajšek, mag. Klementina 

Podvršnik, Daniela Hergan Grosek, Marjana Nerat

Aktiv športne vzgoje
Sedijo od leve:

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

Aleš Bezjak, Bojan Tramšek

AKTIVI
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Aktiv družboslovja
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:
Borut Breščak, Manja Sovič Potisk, Vida Motaln, Manja 
Šarman Šumandl, Jernej Feguš, Rudolf Weinzerl, 
Stojijo od leve:
Miran Čokl, Miran Kocbek, Marjan Uranjek, Jernej Krajnčan, 
Rolando Rajšp, Branko Potisk, Slavko Nekrep, Aleš Pukšič 

Aktiv umetnosti in multimedije
mag. Domen Rupnik, Robert Novak, Miran Waldhütter

AKTIVI
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TAJNICA ZAKLJUČNEGA IZPITA:
SUZANA REHBERGER

TAJNICA ŠOLSKE MATURITETNE KOMISIJE ZA 
POKLICNO MATURO:  
NATAŠA KRALJ

DIAMANTNI MATURANT ŽIGA LAH

ORGANIZATORKA IZREDNEGA IZOBRAŽEVANJA: 
BARBARA GAJŠEK

Izobraževanje odraslih
Programi

  ELEKTRIKAR – SPI
  RAČUNALNIKAR – SPI
  ELEKTROTEHNIK – PTI
  ELEKTROTEHNIK – SSI
  TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI
  TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – SSI
  TEHNIŠKA GIMNAZIJA

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

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 2017/18 je dijak programa tehnik računalništva Žiga Lah 
na poklicni maturi dosegel vse točke in postal diamantni maturant. 

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.



www.sers.si 23

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

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 (tehnologije virov energije, podjetništvo, projektno delo 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 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
152

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
152

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
Splošnoizobraževalni predmeti
SLO Slovenščina 4 4,5
MAT Matematika 3 3
TUJ Tuji jezik 4 4
UME Umetnost 1  
ZGO Zgodovina 1
GEO Geografija 1 
SOC Sociologija 1  
FIZ Fizika 2,5
KEM Kemija   1
ŠVZ Športna vzgoja 2 2,5
Strokovni moduli   
RSA Razvoj spletnih aplikacij t/p 3/1,5
VOS Vzpostavitev omrežnih servisov t/p 2/1,5
NSI Načrtovanje sodobnega IK sistema t/p 2,5/1,5
NRP Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij * t/p   3/1
NUP Napredna uporaba podatkovnih baz * t/p   3/1
RAO Računalniško oblikovanje * t/p   3/1
OMT Oprema za multimedijsko tehniko ** t/p 3/1
UIS Upravljanje IK sistemov ** t/p 3/1
UIP Upravljanje z informacijsko programsko opremo  ** t/p 3/1

 Odprti kurikul (izbrana poglavja iz računalništva, programiranje itd.)
št. ur v času izobraževanja 256

Praktično izobraževanje pri delodajalcu Letno št. ur
76

Interesne dejavnosti 64 32

* izbirni moduli s področja energetike
** izbirni moduli s področja elektronike
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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
Splošnoizobraževalni predmeti
SLO Slovenščina 4 4,5
MAT Matematika 3 3
TUJ Tuji jezik 4 4
UME Umetnost 1
ZGO Zgodovina 1
GEO Geografija 1
SOC Sociologija 1
FIZ Fizika 2,5
KEM Kemija 1
INF Informatika 2
ŠVZ Športna vzgoja 2 2,5
Strokovni moduli   
PPS Podjetništvo s poslovnim sporazumevanjem t/p 1/1
PRN Programirljive naprave t/p 2/1
UEV Uporaba električnih vezij in naprav t/p 2/1
NEI Načrtovanje električnih inštalacij * t/p 3,5/1
EPR Elektromotorni pogoni in regulacije * t/p 3,5/1
RAP Regulacije v avtomatiziranih postrojih t/p 3,5/1
UMN Uporaba mikroprocesorskih naprav ** t/p 3,5/1
PZI Prenos in zapis informacij ** t/p 3,5/1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

2 letiELEKTROTEHNIK (PTI)

 Odprti kurikul (izbrana poglavja iz elektrotehnike, obnovljivi viri energije…)
št. ur v času izobraževanja 256

Praktično izobraževanje pri delodajalcu Letno št. ur
76

Interesne dejavnosti 64 32

* izbirni moduli s področja energetike
** izbirni moduli s področja elektronike
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GIMNAZIJA

4 leta TEHNIŠKA 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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Ure na SERŠ-u se zdijo 

dolge, a občasno zelo zanimive. 

Šola ti daje občutek, da lahko razvijaš 

svojo resnično nagnjenost za poklic, ki ga 

boš nekoč opravljal. Zaradi tega tudi hvaležnost 

in spoštovanje do učiteljev, saj v nekem trenutku 

spoznaš, da so ti vodilo v svet, v katerem brez 

izobrazbe ne veljaš nič. Je pa bila do tega spoznanja 

dolga pot, kajti ob vpisu na SERŠ so se mi porajala 

številna vprašanja. Med drugim sem se ukvarjal z mislimi, 

kakšni bodo učitelji in novi sošolci, bosta hrana in voda 

iz pipe užitni, je z zvoncem kaj narobe, ali ga samo jaz 

ne slišim. Danes se ob tem samo nasmehnem, kajti 

dokler sta prisotni volja in želja po uspehu, so 

nepotrebna.

Amadej Šardi

Začetek ni bil lahek! V 
oddelku s 27 fanti sva bili 

sprva dve dekleti, a sedaj smo 

že tri. Za izobraževanje na področju 

računalništva sva se odločili predvsem 

z vidika prihodnosti, saj se zavedava, 

da so vsa področja našega življenja 

povezana s poklicem, ki naju veseli. A ker 

je bila vzpodbuda tudi s strani domačih, 

odločitev za SERŠ ni bila vprašanje. Daniela Butkovska Tomanič
in Sabina Paurič

Sem iz Bosne. Prvi 

letnik sem končala na 

elektrotehniški šoli v Banja Luki. 

Zdaj sem se s svojo družino preselila 

v Maribor, zato sem se vpisala na SERŠ. 

Zdi se mi dobra izbira. Seveda ne poznam 

dovolj jezika, a se profesorji tru
dijo in mi 

poskušajo olajšati delo in učenje. Na šoli 

obiskujem tečaj slovenščine za tujce. Tudi 

sošolci so me lepo sprejeli in se trudijo 

pomagati mi, da se bom čimprej 

vključila v slovensko družbo.

         
         

         
         

         
         

   

Jelena Kuzmić

Serš je šola s sodobno opremo, ki jo 
nenehno posodablja. Dijaki, 

ki jih zanimata računalništvo 

in elektrotehnika, lahko pridobijo 

ogromno znanja. Sicer sem med 

šolanjem ugotovil, da me računalništvo 

ne zanima najbolj, a so me kljub temu 

nekateri strokovni predmeti pritegnili. 

Najbolj »kul« pa je njena lokacija v 
samem centru mesta!

Jaka Bartol

Na SERŠ-u sem preživel nekaj lepih 
let – spoznal sem dobre 

prijatelje, užival sem tudi v 
obšolskih dejavnostih. Ob 

jubileju želim šoli vse najboljše 
in veliko lepih punc! 

Martin Grosek

Obdobje, ki se
m ga 

preživel na SERŠ-u, je
 bilo 

zame obdobje največje oseb-

ne rasti.
 Spoznal se

m, kaj že
lim

 v 

življenju doseči in
 za

čel graditi s
voje 

sanje. Šola mi je
 pri t

em ves č
as 

nudila varno za
vetje, m

i pomagala 

pri d
oseganju cilje

v in prid
obivanju 

potre
bnih izk

ušenj. 

Tim Cof

V štirih letih na SERŠ-u sem se naučil 
marsikaj novega, zanimivega 
in uporabnega za vsakdanje 

življenje, predvsem pa tega, 
da ti v življenju nič ne bo podarjeno. 

Tilen Klemenčič

SERŠni samo šola,SERŠ je življenjski stil,ki teče po žilah.Vso srečo!
Žiga Dornik

Serš je šola, ki 

ti omogoča del 

praktičnega znanja 

pridobiti v tujini.

Oskar Lovrenčič
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O D P R T I  K U R I K U L  –
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 sodelovanj na različnih 

tekmovanjih s področja podjetništva (npr. Mladi podje-
tnik, SPIRIT)  pa nekaterim dijakom tudi dejansko uspe 

realizirati idejo v praksi. Zelo uspešni so bili dijaki na 22. 
državnem tekmovanju Mladi podjetnik, saj so z aplikacijo 

Bright Future zasedli 1. mesto v državi. Aplikacija Bright 
Future omogoča učencem vpogled v srednje šole in jim s 

tem pomaga pri izbiri šole.

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 današnjem času je možno avtomatizirati že skoraj vse 
naloge, ki si jih lahko zamislimo. Tako se dijaki v 2. letni-
ku strokovnih programov srečajo s predmetom robotika. 
Učijo se osnov robotike in programiranja robota preko 
offline simulatorja. V šolskem letu 2018/19 smo v progra-
mu elektrotehnik začeli s poučevanjem robotike s pomo-
čjo kolaborantove robotske roke. 
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Inteligentne inštalacije

Računalniška tehnologija je že tako močno prisotna v 
našem načinu življenja, da brez nje skoraj ne moremo več 
funkcionirati. Pametne inštalacije oziroma pametne hiše 
so zanesljivo ena izmed čudovitih zamisli sodobnega 
sveta s številnimi prednostmi. Prav zaradi tega dijaki 3. 
letnika programa elektrotehnik spoznajo osnove progra-
miranja elementov pametne hiše. 

Multimedija

Multimedija zajema fotografiranje, snemanje in računalni-
ško obdelavo glasbe in video vsebin. 
Z multimedijo se dijaki programov elektrotehnik in tehnik 
računalništva prvič srečajo v prvem letniku.
Spoznavajo se s strojno in programsko opremo, in sicer:
• s fotografsko opremo v studiu in z rejanjem fotografij;
• s snemanjem videoposnetkov s profesionalno video opre-
mo in urejanjem posnetkov z računalniškimi programi; 
• s snemanjem in obdelavo zvočnih posnetkov, 
spoznavanjem ozvočevalne tehnike in svetil.

Java

V programu tehnik računalništva se dijaki učijo osnov pro-
gramiranja v jeziku C++. To je jezik za programiranje opera-

cijskih sistemov in aplikacij. 
V odprtem kurikulu smo na željo delodajalcev dodali učenje 

programiranja v jeziku Java, ki je novejši programski jezik, 
kateri omogoča programiranje aplikacij za pametne telefone 

in operacijski sistem Android. 
V programu tehniška gimnazija je učenje Jave vključeno v 

maturitetni predmet računalništvo.

Brezplačna programska oprema za dijake SERŠ-a

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

DELAVNICA POWERSHELL IN SCRATCH

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

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

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

Počitniške šole
V letu 2018 smo za osnovnošolce izvedli štiri delavnice. Junija so potekale 
delavnice Programiranje za kratek čas, Animirano 3d besedilo s programom 
Adobe After Effects in športne dejavnosti. V mesecu avgustu smo pripravili 
Poletno šolo računalništva in športne dejavnosti. 

V delavnici Programiranje za kratek čas smo učencem predstavili program-
ski orodji Scratch in AppInventor. Spoznali so se z osnovami programiranja 
in algoritmičnega razmišljanja ter se naučili sestavljanja aplikacij ter igric 
po svoji želji, ki so jih lahko preizkusili na svojih pametnih napravah. Uspe-
li so si narediti preprosto aplikacijo »Slikar« ter preprost primer igre Flappy 
bird. 

Udeleženci delavnice Animirano 3d besedilo s programom Adobe After Ef-
fects so po svoji želji izdelali animirano besedilo pesmi s posebnimi efekti, 
ki so ga opremili z izbrano skladbo, katero so poiskali na spletu. Nastali 
izdelki so dostopni na youtube kanalu SERŠ Maribor.

Na delavnici Poletna šola računalništva so se ukvarjali z mini računalnikom 
Raspberry Pi 3. Z osnovnimi ukazi programskega jezika Python so upravljali 
z električnimi elementi in s kamero ter vse skupaj združili skozi Minecraft. 
Na Raspberry Pi so nameščali tudi razne operacijske sisteme, ki so med 
seboj različni tako po svoji zmogljivosti kot namembnosti.

V okviru športnih dejavnosti za osnovnošolce so se učenci lahko sprostili 
ob igrah z žogo, z badmintonom, namiznim tenisom in elementarnih igrah.  

Tehniški dan
Osnovnošolce sprejemamo na šoli vsako sredo med 9.00 in 12.00. V pr-
vem delu jim predstavimo dejavnosti šole (programe, strokovna podro-
čja, eksperimente, raziskovalno dejavnost ipd.), ogledajo si predstavitve-
ni film in poskusijo malico, ki jo nudimo našim dijakom. V drugem delu 
ob pomoči naših dijakov sami izdelajo spletno stran ali plakat s pomočjo 
računalniškega programa Photoshop.

DELAVNICA POLETNA ŠOLA ELEKTRONIKE

PREDSTAVITEV GLASBENE VADILNICE

TEHNIŠKI DAN
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