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1 UVOD 

V skladu z 49. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je ravnatelj 
odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti dela na šoli in pripravo letnega poročila dela 
zavoda. 
 
Letno poročilo Srednje elektro-računalniške šole Maribor (v nadaljevanju SERŠ) obsega poročila 
strokovnih aktivov, krožkov, svetovalne službe, šolske knjižnice, dijaškega parlamenta, aktivnosti za 
promocijo šole, izobraževanja zaposlenih po aktivih, rednega in investicijskega vzdrževanja, šolske 
malice ter poročilo organizatorja praktičnega pouka. 
 
SERŠ je vlada RS 31. 12. 2012 ukinila kot samostojen zavod in ga s 1. 1. 2013 ponovno ustanovila 
kot organizacijsko enoto Šolskega centra Maribor. S 1. 9. 2013 je SERŠ ponovno postal samostojna 
šola, enovit zavod Srednja elektro-računalniška šola Maribor. Izobraževali smo v razpisanih 
programih: elektrikar, računalnikar, elektrotehnik, tehnik računalništva, tehnik računalništva (PTI) in 
tehniška gimnazija.  
Smo največja strokovna in poklicna šola ter gimnazija v Podravju in smo vedno finančno in 
kadrovsko delovali racionalno in samostojno. 
 
Poročilo se nanaša na LDN za šolsko leto 2018/19. 
 
Svet zavoda v skladu z 48. členom ZOFVI sprejme letno poročilo zavoda. 
 
Sledi povzetek nerealiziranih a načrtovanih dejavnosti ter dejavnosti, ki niso bile načrtovane, vendar 
smo jih zaradi njihove pomembnosti opravili:  
 
Nerealizirano: 
Krožek rokometa ni bil realiziran zaradi premajhnega zanimanja dijakov. 
Del OIV nismo realizirali zaradi logističnih težav. 
Nekaterih pingvinov za promocijo nismo izdelali, ker ni bilo ustreznih predlogov. 
Učitelji iz aktiva naravoslovja se niso udeležili študijske skupine za fiziko. 
 
Več od načrtovanega: 
Svetovalna storitev ZZŠ OE Maribor v zvezi z delom z dijaki s posebnimi potrebami. 
Organizirali smo predavanje Dajmo solidarnosti zagon v sodelovanju z MISC INFOPEKO. 
V okviru preventivnih dejavnosti smo sodelovali na Sejmu šport in zdravje 2019. 
Dosegli smo uspeh na državnem tekmovanju IATEFL, izvedli smo šolsko tekmovanje iz nemščine 
ter bralni krožek v angleščini. 
Dijaki gimnazijskih oddelkov so si ogledali tekmovanje Zlata Lisica. 
Nogometna ekipa SERŠ je dosegla uvrstitev v finale šolskega tekmovanja v nogometu. Organizirali 
smo četrfinale in finale srednješolskega tekmovanja v nogometu. 
Dijaki so se udeležili delavnic Mednarodnega festivala računalniške umetnosti. Udeležili smo se 

izobraževanja Filmska vzgoja. Izvedli smo SERŠrock. 

Obiskali smo razstave stripa in animacije Kastelic Dušana. 
V okviru povezovanja z gospodarstvom smo obiskali BFI v Avstriji, izvedli predstavitev podjetja 
Schrack Technik d.o.o. in nagradno tekmovanje. Udeležili smo se tekmovanja iz podjetništva, 
Kariernega sejma in Tovarne podjemov. Na Gea College državnem tekmovanju so dijaki dosegli 2. 
mesto v kategoriji Mladi podjetnik. 
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2 POROČILO DELA STROKOVNIH AKTIVOV   

2.1 DRUŽBOSLOVJE 

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

 Načrtovano 

Cilji strokovnega aktiva Dejavnosti za doseganje ciljev 

Izvajanje OIV in ID Organizacija in izvedba strokovnih ekskurzij po LDN. 

Med predmetno  povezovanje Sodelovanje z ostalimi aktivi  

 

 Več od načrtovanega 

Cilji strokovnega aktiva Dejavnosti za doseganje ciljev 

Organizacija predavanja : 

Dajmo solidarnosti zagon. 

Sodelovanje z MISC INFOPEKO za dosego pogleda na 

solidarnost. 

Organizacija Sejma šport in 

zdravje 2019 

Sodelovanje na sejmu v okviru preventivnih dejavnosti na 

naši šoli. 

 

 Nabava novih učnih pripomočkov in opreme 

Oprema, učni pripomoček Prostor  Cena 

Tekoča literatura in filmi   

2.2 SLOVENŠČINA 

Doseženi cilji aktiva in opravljene dejavnosti aktiva 

 Načrtovano 

Cilji strokovnega aktiva Dejavnosti za doseganje ciljev 

Medpredmetno povezovanje 

Medpredmetno povezovanje je potekalo v šolski knjižnici: 
v projektih Rastem s knjigo in GEOSERŠ so se povezali 
predmeti: slovenščina, knjižnična znanja,  kemija, 
biologija, multimedija in materiali v elektrotehniki 
(Anastazija Brkljačič, Jadranka Golob, Marjana Nerat).  

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

Krožki, tekmovanja, natečaji, 

projekti, raziskovalna 

dejavnost 

Dijaki so ustvarjali besedila za šolski letopis, proslave oz.  
prireditve, še posebno ob 70-letnici šole. Dijaki so s 
prispevki sodelovali na natečaju za najboljši haiku – 
Gimnazija Vič (Barbara Gajšek, 2 nagrajena tekmovalca, 
Milena Milanovič, 1 tekmovalka). 
Dijaki so sodelovali tudi na natečaju za najboljšo kratko 
zgodbo, razpisala jo je Mestna knjižnica Ljubljana (Milena 

Milanovič, 1 nagrajena zgodba). 
V šolskem letu 2018/2019 je potekalo 42. Tekmovanje iz 
slovenščine za Cankarjevo priznanje. Šolsko tekmovanje 
je bilo 11. decembra 2018 v Srednji elektro-računalniški 
šoli Maribor, sodelovalo je 25 tekmovalcev, ki so osvojili 9 
bronastih priznanj. Območno tekmovanje je bilo 23. 
januarja 2019 v Škofijski gimnaziji Antona Martina 
Slomška, Maribor, sodelovali so 3 tekmovalci, ki so osvojili 
2 srebrni priznanji. Državno tekmovanje je bilo 9. marca 
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2019 v Osnovni šoli Ljudski vrt Ptuj, kjer pa naši dijaki niso 
sodelovali. Na tekmovanju je sodelovalo 7 učiteljic: 
Barbara Gajšek, Jadranka Golob, Milena Milanovič, 
Marjana Nerat, Jelka Pišec in mag. Klementina Podvršnik. 
Dijake smo motivirale za snemanje filmov za maturantski 

ples (Barbara Gajšek, mag. Klementina Podvršnik), za 

sodelovanje na proslavi ob dnevu državnosti (mag. 

Klementina Podvršnik) in na informativnem dnevu 

(Jadranka Golob in Milena Milanovič), na predstavitvi 

projekta GEOSERŠ na informativnem dnevu (Anastazija 

Brkljačič) in za predstavitev predmeta slovenščina v 

tehniški gimnaziji (Daniela Hergan Grosek). 

Pripravile smo izpitno gradivo za zaključni izpit (izpitna 

pola: Barbara Gajšek in dr. Nataša Kralj). 

Dijakom smo pomagale pri iskanju in izbiri gradiva za 

raziskovalne in seminarske naloge (Anastazija Brkljačič). 

Jelka Pišec je bila mentorica dijakom pri raziskovalni nalogi 

(Mladi za napredek Maribora). 

Jelka Pišec je vodila literarno-novinarski krožek. 

Sodelovanje z zunanjimi 

institucijami 

Sodelovale smo z  IZUM-om, Univerzitetno knjižnico 
Maribor, knjigarnami in založbami, Zavodom za šolstvo 
RS in s Slovensko kinoteko Ljubljana (Anastazija 
Brkljačič), SNG Maribor (Milena Milanovič), Drama 
Ljubljana (Barbara Gajšek). 

Obravnavati problematiko 
predmetnega področja 

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

Izvedba ID in OIV 

Pripravile smo kulturno prireditev ob zaključku leta in 
dnevu samostojnosti ter v oddelkih, ki jih poučujemo, 
izvedle kratek program ob kulturnem dnevu, 8. februarju. 
Posredovale smo knjižnična znanja in organizirale obiske 
v Univerzitetni knjižnici Maribor. 
Za dijake 3. letnikov smo organizirale ogled gledališke 
predstave Popolni tujci v SNG Maribor (Milena Milanovič). 
Za dijake 4. letnikov smo organizirale ogled gledališke 
predstave Angel pozabe v Drami Ljubljana (Barbara 
Gajšek).  
Barbara Gajšek se je z dijaki 4. letnika udeležila 
literarnega večera z Majo Haderlap v SNG Maribor in 
pogovora s prevajalko Francoskega testamenta v SNG 
Maribor. 
Za 4. letnike smo organizirale tudi ogled filma Prijatelja za 
vedno – Planet TUŠ (Anastazija Brkljačič).  

Promocija šole 

Nastopajoče dijake smo pripravljale za informativni dan 

SERŠ. Marjana Nerat je z dijaki seznanjala obiskovalce s 

projektom Erasmus+. 

Urejale smo prispevke dijakov in njihovih dosežkov za 

objavo na spletni strani SERŠ. 

Vse članice aktiva smo lektorirale in soustvarjale letopis. 
Jubilejno šolsko kroniko je urejala Milena Milanovič. 
Jubilejni zbornik ob 70-letnici šole je souredila Marjana 
Nerat, lektorirali pa sta ga Barbara Gajšek in Marjana 
Nerat.  
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Za informativni dan smo pripravile gradivo za plakate 
našega predmeta (Daniela Hergan Grosek, Marjana 
Nerat). 
Šolsko glasilo Stik je uredila dr. Nataša Kralj, lektorirala pa 
ga je Daniela Hergan Grosek. 
Daniela Hergan Grosek je za jubilejni zbornik napisala 
članek z nekdanjim dijakom SERŠ. 
Bilten GEOSERŠ je uredila in lektorirala Marjana Nerat. 
Sodelovale smo pri predstavitvi SERŠ na tržnicah poklicev 

(Jadranka Golob, Daniela Hergan Grosek, Anastazija 

Brkljačič, mag. Klementina Podvršnik). 

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

Delo z dijaki s posebnimi 
potrebami 

Učno pomoč smo nudile dijakom v skladu z njihovimi 
pogodbami ter upoštevale njihove prilagoditve. Pri 
izvajanju učne pomoči smo sodelovale z zunanjo izvajalko 
učne pomoči.  

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

Razvijati kritično mišljenje 
dijakov 

Izvajale smo problemski pouk. 

Poučevanje dijakov 

priseljencev 

Klementina Podvršnik in Daniela Hergan Grosek sta dijake 

priseljence poučevali slovenščino kot tuji jezik. 

2.3 TUJI JEZIK 

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

 Načrtovano 

Cilji strokovnega aktiva Dejavnosti za doseganje ciljev 

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

Medpredmetno povezovanje 
Članica aktiva je prevedla potrebne podatke v prilogah k 

spričevalu za zaključne letnike (Patricia Kocbek) 

Sodelovanje z zunanjimi 

institucijami 

Sodelovale smo z Mladinsko knjigo, Založbo Rokus Klett 

in drugimi založbami ter IATEFL  

Obravnavati problematiko 

predmetnega področja 

Zamenjale smo dosedanje učbenike za angleščino v prvih 

letnikih vseh učnih programov. 

Krožki, tekmovanja, projekti, 

raziskovalna dejavnost 

Dijaki so imeli možnost sodelovati pri angleškem krožku, 

ki ga je vodila Sanela Majhenič Dežman, in pri nemškem, 

ki ga je vodila Ida Lotrič. 

Sodelovale smo na angleškem tekmovanju IATEFL 

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

izbiri gradiva za tekmovanja in seminarske naloge. 

Uporaba šolskih spletnih 

učilnic 
Delo v spletnih učilnicah. 

Promocija šole 

Sodelovale smo na informativnem dnevu: priprava učilnice 

za TJ, priprava odra (Sanela Majhenič Dežman). 

Sodelovale smo na tržnicah poklicev. 

Aktivno smo sodelovale pri Stiku, Letopisu … 
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Priprava učnih gradiv 
Pripravljale smo učne liste, naloge za tekmovanje, gradiva 

za i-tablo … 

Delo z dijaki s posebnimi 

potrebami 
Po potrebi smo izvajale učno pomoč izven pouka. 

Delo z nadarjenimi dijaki 

Spodbujale smo nadarjene dijake k sodelovanju pri 

projektih, tekmovanjih, raziskovanju ter uresničevanju 

njihovih zamisli z individualnim delom v okviru krožkov, 

dodatnim delom pred tekmovanji, pisanjem prispevkov za 

šolsko glasilo… 

 

 Več od načrtovanega 

Cilji strokovnega aktiva Dejavnosti za doseganje ciljev 

Uspeh na državnem 

tekmovanju IATEFL 

Trije dijaki 2. letnikov so dosegli 2. mesto in srebrno 

priznanje na državnem tekmovanju IATEFL-a (mentoriva 

Sanela Majhenič Dežman) 

Dva dijaka tretjih letnikov SSI sta na državnem 

tekmovanju dosegla srebrno in bronasto priznanje 

(mentorica Sanela Majhenič Dežman). 

Šolsko tekmovanje iz 

nemščine 

Dijaki vseh letnikov in programov so sodelovali na 

šolskem tekmovanju iz nemščine. Dosegli so pet bronastih 

priznanj (mentorica Daniela Hergan Grosek). 

Raziskovalna dejavnost 

Dijak je na »Mladi za napredek Maribora« z raziskovalno 

nalogo Učenje angleščine z mobilno aplikacijo dosegel 3. 

mesto in bronasto priznanje (mentorica Suzana 

Rehberger). 

Bralni krožek (ANG) 
Ime krožka E-T mreženje v projektih (mentorica Suzana 

Rehberger). 

 
Nabava novih učnih pripomočkov in opreme 
  

Oprema, učni pripomoček Prostor  Cena 

Angleško-slovenski slovarji (10 kom.) M5  

2.4 ŠPORTNA VZGOJA 

Predmeti in moduli: športna vzgoja - ŠVZ 
 
Doseženi cilji aktiva in opravljene dejavnosti aktiva 

 Načrtovano 

Cilji strokovnega aktiva Dejavnosti za doseganje ciljev 

Zmanjšati osip dijakov 

- izvajali smo individualno delo s posameznimi dijaki in z dijaki 

s posebnimi potrebami 

- načrtovali in izvajali smo delo v krožkih 

- dijakom smo ponudili in izvedli raziskovalno dejavnost na 

področju športa 

Sodelovanje z zunanjimi 

institucijami 

- sodelovali smo s šolami na različnih športnih tekmovanjih 

(prijateljskih, občinskih, regijskih in državnih) 

- sodelovali smo z različnimi športnimi panožnimi zvezami in 

klubi 

OIV v CŠOD 
- sodelovali smo pri organizaciji in izvedbi OIV v CŠOD 

Rakov Škocjan 
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 Več od načrtovanega 

Cilji strokovnega aktiva Dejavnosti za doseganje ciljev 

Ogled tekmovanja Zlata Lisica 
Splošna razgledanost, navijaška kultura, 

predstavitev športa 

Uvrstitev v finale šolskega tekmovanja v 

nogometu 

Motivacija dijakov, izboljšanje taktične izvedbe 

igre 

Organizacija četrtfinala in finala 

srednješolskega tekmovanja v nogometu 

Sodelovanje pri organizaciji in izpeljavi, 

pridobivanje novih znanj 

 

 Nerealizirano 

Cilj strokovnega aktiva Razlogi  

Krožek rokomet Ni bilo interesa 

 
Nabava novih učnih pripomočkov in opreme 
  

Oprema, učni pripomoček Prostor  Cena 

Košarkaške, odbojkarske in nogometne žoge 
po 5 kos, tekmovalna nogometna žoga 1x 

telovadnica 490 

Tehtnica telovadnica 480 

Markirke 12 kos, koordinacijska lestev 2x, 
frizbiji 10 kos 

telovadnica 165 

2.5 UMETNOST IN MULTIMEDIJA 

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

 Načrtovano 

Cilji strokovnega aktiva Dejavnosti za doseganje ciljev 

Zmanjšati osip dijakov 

 analiza uspeha;  

 priprava in uskladitev meril za ocenjevanje;  

 preverjanje sodobnih pedagoških pristopov in načinov 

podajanja učne snovi;  

 redni sestanki aktiva; 

 individualni pristop; 

 popestritev pouka z AV sredstvi. 

Medpredmetno povezovanje 

 izvajanje formalnih in neformalnih pogovorov med 

učitelji teoretičnih in praktičnih delov modulov;  

 izvajanje formalnih in neformalnih pogovorov med 

nosilci posameznih vsebinsko dopolnjujočih se 

modulov;  

 skupinsko načrtovanje LDN 

Sodelovati z zunanjimi 

institucijami 

 Obisk Enimation 

 Sodelovanje na Festivalu oblikovanja Maribor 

 Sodelovanje v projektu Mladi za napredek Maribora 

Obravnavati problematiko 

predmetnega področja 

 sodelovanje pri posodabljanju katalogov znanj;  

 neformalno izobraževanje 

 medaktivno povezovanje 

Usklajevati merila za 

ocenjevanje 
 priprava in uporaba poenotenih kriterijev ocenjevanja; 
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Krožki, tekmovanja, 

projekti, raziskovalna 

dejavnost 

 Avdio krožek 

 Video krožek 

 Krožek robotike 

 Glasbeni krožek 

 Sodelovanje na Festivalu Enimation 

 Sodelovanje na Festivalu inovativnih tehnologij 

 Sodelovanje z raziskovalnimi nalogami v projektu Mladi 
za napredek Maribora 

 Delavnice za osnovnošolce 

 SERŠrock 

Izvedba ID in OIV  Obisk festivala Enimation 

Priprava učnih gradiv 
 posodabljanje že pripravljenih gradiv; 

 postavitev spletnih učilnic 

Delo z dijaki s posebnimi 

potrebami 
 sodelovanje s šolsko svetovalno službo; 

Delo z nadarjenimi dijaki 
 vzpodbujanje nadarjenih dijakov;  

 sodelovanje pri uresničevanju zamisli dijakov;  

 podpora projektom nadarjenih dijakov; 

 

 Več od načrtovanega 

Cilji strokovnega aktiva Dejavnosti za doseganje ciljev 

Sodelovati z zunanjimi 

institucijami 

 Udeležba dijakov na delavnicah Mednarodnega 

festivala računalniške umetnosti 

 Udeležba na izobraževanju Filmska vzgoja  

 Izvedba SERŠrock 

 Obisk razstave stripa in animacije Kastelic Dušan 

 

 Nerealizirano 

Cilj strokovnega aktiva Razlogi  

Del OIV Logistične težave 

 
Nabava novih učnih pripomočkov in opreme 

Oprema, učni pripomoček Prostor  Cena 

Kamera 360 C14 500 

Računalnik K100 2591 

2.6 MATEMATIKA 

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

 Načrtovano 

Cilji strokovnega aktiva Dejavnosti za doseganje ciljev 

Zmanjšati osip dijakov 

 izvajanje učne pomoči pri dijakih z odločbo, 

 analiza uspeha med in ob zaključku ocenjevalnega obdobja, 

 uporaba sodobnih pedagoških pristopov in načinov podajanja 
učne snovi, 

 organiziranje dodatne učne pomoči dijakom z učnimi 
težavami, 

 redno seznanjanje dijakov z minimalnimi standardi znanja 
oziroma s vprašanji za preverjanje ter ocenjevanje znanja, 

 sodelovanje z razredniki učno problemskih dijakov, 
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 popravljanje ocen v dodatnih terminih izven pouka – po 
dogovoru. 

Medpredmetno povezovanje 

 povezovanje  z učitelji strokovnih predmetov pri pripravi učnih 
situacij za poklicno maturo,   

 povezovanje  z učitelji strokovnih predmetov za izdelavo 
gradiv za uporabno matematiko, 

 izvajanje neformalnih pogovorov med učitelji stroke in učitelji 
splošnih predmetov,  

 v programu gimnazije izvajanje medpredmetnih povezav. 

Sodelovati z zunanjimi 
institucijami 

 udeleževanje na strokovnih seminarjih, 

 sodelovanje pri zunanjem ocenjevanju splošne mature, 

 sodelovanje na študijskih skupinah, 

 sodelovanje z ZRSŠ, MŠŠ, RIC-om. 

Obravnavati problematiko 
predmetnega področja 

 redno izvajanje sestankov aktiva, 

 izvajanje predmeta Uporabna matematika (UMA) v programih 
PTI in SSI. 

Usklajevati merila za 
ocenjevanje 

 uskladili smo interna pravila za preverjanje in ocenjevanje 
znanja ter za opravljanje vseh vrst izpitov na sestanku aktiva, 

 uporaba poenotenih minimalnih standardov. 

Krožki, tekmovanja, projekti, 
raziskovalna dejavnost 

 organizacija šolskega tekmovanja (Kenguru) iz matematike 
za kategorije A (TG), B (SSI) in C (SPI), 

 organizacija odbirnega dela tekmovanja iz matematike za 
kategoriji A (TG) in B (SSI), 

 sodelovanje na vseh ravneh matematičnih tekmovanj za 
programe SPI, SSI in TG, 

 sodelovanje na mednarodnem tekmovanju iz logike Genius 
Logicus, 

 dijake intenzivno pripravljati na matematična tekmovanja, 

 pomagati dijakom pri pripravi raziskovalnih nalog po potrebi, 

 pripraviti propagandno gradivo za informativni dan, 

 pripraviti dijake za sodelovanje pri informativnem dnevu pri 
predstavitvi matematike. 

Izvedba ID in OIV 
 sodelovanje pri izbirnem delu ID v 1. letniku gimnazije, 

 uporaba računalnika (programa Graph in Geogebra) pri 
pouku matematike. 

Priprava učnih gradiv 

 dopolnjevanje učnih gradiv za izvajanje predmeta UMA, 

 sodelovanje z učitelji strokovnih predmetov za izboljšanje 
gradiv za UMA, 

 sodelovanje z učitelji strokovnih predmetov za izboljšanje 
učnih situacij za PM, 

 posodobitev oziroma dopolnitev zbirke situacij za ustni del 
poklicne mature, 

 posodobitev učnih gradiv (interna gradiva – delovni zvezki) za 
pouk matematike pri programih SPI in PTI, 

 priprava vsebin za izbirni del ID v programu tehniške 
gimnazije. 

Delo z dijaki s posebnimi 
potrebami 

 učitelji bomo skupaj z zunanjo pomočjo izvajali učno pomoč 
pri dijakih z odločbo, 

 sodelovanje s šolsko svetovalno službo, izvajanje pomoči 
dijakom z učnimi težavami. 

Delo z nadarjenimi dijaki  
 Učitelji bomo z nadarjenimi dijaki delali individualno – posebej 

pred tekmovanji. 

Razvijati kritično mišljenje 
dijakov, povezovanje s 
prakso, temeljne vsebine, 
sodobne vsebine 

 reševanje problemskih in strukturiranih nalog, ki terjajo več 
razmisleka in analiziranja, 

 reševanje učnih situacij pri predmetu UMA programa SSI. 
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Nabava novih učnih pripomočkov in opreme 
  

Oprema, učni pripomoček Prostor  Cena 

Modeli geometrijskih teles C8 in N5 500 

2.7 NARAVOSLOVJE 

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

 Načrtovano 

Cilji strokovnega aktiva Dejavnosti za doseganje ciljev 

Zmanjšati osip dijakov 

Izvajali smo sprotno preverjanje znanja v razredu, izdelali 

smo dodatne naloge za preverjanje znanja, izvajali smo 

individualno delo s posameznimi dijaki, organizirali smo 

medsebojno pomoč in dosledno pregledovali domače 

naloge. 

Sodelovati z zunanjimi 
institucijami 

Sodelovanje s FNM. 

Obravnavati problematiko 
predmetnega področja 

Problematiko predmetnega področja smo obravnavali na 

aktivih naravoslovja v šoli. 

Usklajevati merila za 
ocenjevanje 

Kriteriji ocenjevanja znanja in minimalni standardi so 

usklajeni. 

Krožki, tekmovanja, projekti, 
raziskovalna dejavnost 

Izvajali smo krožek in tekmovanje iz astronomije, 

sodelovali smo pri raziskovalnih nalogah. 

Izvedba ID in OIV  

Priprava učnih gradiv 

Izdelali smo dodatne naloge za preverjanje znanja in 

prilagodili navodila za samostojno eksperimentalno delo 

dijakov pri laboratorijskih vajah v skladu z novo 

eksperimentalno opremo 

Delo z dijaki s posebnimi 
potrebami 

Pouk smo prilagajali za dijake s posebnimi potrebami v 

skladu z njihovimi posebnimi potrebami, uvedli smo več 

sprotnega preverjanja znanja, izvajali smo ure dodatne 

pomoči. 

Delo z nadarjenimi dijaki  
Pripravili smo dodatne računske in eksperimentalne 

naloge za izziv nadarjenim dijakom. 

Razvijati kritično mišljenje 
dijakov, povezovanje s prakso, 
temeljne vsebine, sodobne 
vsebine 

Z novo opremo smo dijakom omogočili kvalitetnejše 

samostojno eksperimentalno delo. 

 

 Nerealizirano 

Cilj strokovnega aktiva Razlogi  

Študijska skupina za fiziko Sklic je bil v Ljubljani. 

 
Nabava novih učnih pripomočkov in opreme 
  

Oprema, učni pripomoček Prostor  Cena 

Pametna tabla L8 1950 
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2.8 ELEKTROTEHNIKA 

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

 
Člani strokovnega aktiva:  

 mag. Milan Auda 

 Miran Čokl 

 Bojan Dežman 

 Robert Gašparič 

 Danilo Germ 

 Žarko Jesenovec 

 Dušan Kaiser 

 Peter Koler 

 mag. Ivanka Lesjak 

 Rolando Rajšp – pridruženi član 

 Darko Romih 

 Bojan Rozin 

 Milan Šarman 

 Benjamin Vergles 

 Darko Visočnik 

 Miran Waldhütter – pridruženi član 

 Aleš Hace 

Doseženi cilji aktiva in opravljene dejavnosti aktiva 

 Načrtovano 

Cilji strokovnega aktiva Dejavnosti za doseganje ciljev 

Prenova odprtega kurikula 
Določene nove vsebine –arhivirano Darko 

Romih 

Poenotenje zaključevanja ocen 
Določitev meril zaključevanja ocen –zapisnik 

sestanka aktiva 

Zmanjšati osip dijakov Poenotenje meril ocenjevanja, novi pristopi 

Medpredmetno povezovanje 
-Medpredmetno povezovanje izvajamo, izvajanje 
formalnih in neformalnih pogovorov med učitelji 
teoretičnih in praktičnih delov modulov; 
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- izvajanje formalnih in neformalnih pogovorov 
med nosilci posameznih vsebinsko dopolnjujočih 
se modulov; 

- izvajanje neformalnih pogovorov med učitelji 
strokovnih modulov in učitelji plošnoizobraževalnih 
predmetov; 

Sodelovati z zunanjimi institucijami 

Sodelujemo s podjetji iz gospodarstva, Gea 
College, Popri, Cshrack Technick, program 
Schrack Design za načrtovanje elektroomaric 
BFi Avstrija, GVO Maribor, Elektro Maribor 
Obisk sejmo v prostem času s podarjenimi 
vstopnicami 

Obravnavati problematiko predmetnega 
področja 

- priprava predlogov sodobnih vsebin za odprti 
kurikul; 

- sodelovanje pri posodabljanju katalogov znanj; 
- priprava strokovnih podlag in utemeljitev za 

vpeljavo novih znanj v področje odprtega 
kurikula; 

sodelovanje pri sestavljanju egradiv; 

Usklajevati merila za ocenjevanje Merila za ocenjevanje in zaključevanje zapisana 

Krožki, tekmovanja, projekti, raziskovalna 
dejavnost 

- uvajanje pozitivnih izkušenj pri vodenju krožkov; 
- vzpodbujanje k vpeljavi novih krožkov; 
- nadaljevanje z utečeno prakso sodelovanja na 

tradicionalnih tekmovanjih Mladi za napredek 
Maribora, Državno srečanje mladih raziskovalcev, 
Robosled in drugih razpisanih strokovnih 
tekmovanj dijakov v srednjih poklicnih in 
strokovnih šol; 

- pripravljanje strokovnih podlag in mnenj za 
sodelovanje pri razpisanih projektih; 

- aktivno sodelovanje v sprejetih in s strani šole 
potrjenih projektih; 

- tekmovanje RobocupJunior; 
- Gea College,  
- Popri, Cshrack Technick, program Schrack 
Design za načrtovanje elektro omaric 
- tekmovanje SERŠpecikl; 
- udeležba na ERASMUS+; 

Izvedba ID in OIV 
- sodelovanje s organizatorjem ID in OIV; 
- aktivno sodelovanje pri načrtovanju dejavnosti; 
- Delavnica-  Poslovno kosilo 

Priprava učnih gradiv 
- medsebojno vzpodbujanje oz. pomoč pri pripravi 

internih gradiv; 
posodabljanje že pripravljenih gradiv; 

Delo z dijaki s posebnimi potrebami 

- izvajanje pomoči dijakom s posebnimi 
potrebami; 

- svetovanje pomoči potrebnim dijakom; 
sodelovanje s šolsko svetovalno službo; 

Delo z nadarjenimi dijaki  

- sodelovanje pri pripravi načrtov in izvajanje 
pomoči nadarjenim dijakom; 

- vzpodbujanje nadarjenih dijakov; 
- sodelovanje pri uresničevanju zamisli dijakov; 
- podpora projektom nadarjenih dijakov; 
- organizacija nadstandardnih izobraževanj za 

dijake 

Razvijati kritično mišljenje dijakov, 
povezovanje s prakso, temeljne vsebine, 
sodobne vsebine 

- organizacija zanimivih predavanj oz. pouka; 
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- sledenje dnevno-informativnim časopisom in 

medijem; 

- vzpodbujanje odprte debate o aktualnih 

problemih tako šole kot širše skupnosti; 

- stimulirati dijake h kritični, korektni 
samoevalvaciji; 

 
 
V tekočem šolskem letu bo v našem aktivu poudarek na naslednjih strokovnih dejavnostih:  
Prenavljanje vsebin-zapisano v LDN, g. Romih 
 

 Več od načrtovanega 

Cilji strokovnega aktiva Dejavnosti za doseganje ciljev 

Povezovanje z gospodarstvom Obisk BFI Avstrija-robotika 

 
Schrack Technik d.o.o. predstavitev podjetja in 

nagradno tekmovanje 

 
Tekmovanja iz stroke  podjetništva 

Karierni sejem 

 

Objave v medijih 

Tovarna Podjemov 

Gea College – državno tekmovanje 2. mesto-Maldi 

podjetnik 

GVO 

Arhivirano – Benjamin Vergles 

 

 Nerealizirano 

Cilj strokovnega aktiva Vse realizirano 

Izdelava nekaterih Pingvinov Vzrok je znan. 

 
Nabava novih učnih pripomočkov in opreme 
  

Oprema, učni pripomoček Prostor  Cena 

Realizirano po finančnem načrtu   

2.9 RAČUNALNIŠTVO  

Predmeti in moduli:  
informatika  INF 

računalništvo  RAČ  

računalniški sistemi in omrežja  RSO  

laboratorijske vaje  LAV  

izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij  IEK  

izbrana poglavja iz računalništva  IPR (OK) 

informatika s tehniškim komuniciranjem  ITK  

načrtovanje in postavitev podatkovnih baz  NPP  

načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij  NRS  

načrtovanje in razvoj programskih aplikacij  NRP  

napredna uporaba podatkovnih baz  NUP  

napredno vzdrževanje programske opreme  NVP  

napredno vzdrževanje strojne opreme  NVS  

osnove delovanja elementov računalniških komponent ODE 

programiranje naprav  PRN  
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razvoj spletnih aplikacij  RSA  

uporaba IKT pri poslovanju  UIK 

upravljanje z informacijsko programsko opremo UIP 

upravljanje IK sistemov  UIS  

upravljanje s programirljivimi napravami  UPN  

upravljanje z uporabniško programsko opremo  UUP  

vzdrževanje informacijske opreme  VIO  

vzdrževanje informacijske programske opreme  VIP  

vzdrževanje informacijske strojne opreme  VIS  

vzpostavitev omrežnih servisov  VOS  

vzdrževanje in postavitev podatkovnih baz  VPP 

vzdrževanje računalniške opreme VRO 

vzpostavitev in vzdrževanje spletnih servisov  VVO  

avtomatiziranje v skriptnem jeziku  ASJ (OK) 

mobilne aplikacije MAP (OK) 
 

 
Doseženi cilji aktiva in opravljene dejavnosti aktiva 

 Načrtovano 

Cilji strokovnega aktiva Dejavnosti za doseganje ciljev 

Zmanjšati osip dijakov 

- analiza uspeha med in ob zaključku 
ocenjevalnega obdobja; 

- priprava in uskladitev minimalnih standardov 
posameznih modulov; 

- zagotavljanje strokovne asistence sodelujočim 
v postopku ob prehodih dijakov med programi; 

- preverjanje sodobnih pedagoških pristopov in 
načinov podajanja učne snovi; 

- izvajanje učne pomoči za dijake; 
- obravnava in sprejetje minimalnih standardov; 
- obravnava uspeha na sestankih aktiva; 
- uporaba različnih načinov in modernih tehnik 

poučevanja. 

Medpredmetno povezovanje 

- izvajanje formalnih in neformalnih pogovorov 
med učitelji teoretičnih in praktičnih delov 
modulov; 

- izvajanje formalnih in neformalnih pogovorov 
med nosilci posameznih vsebinsko 
dopolnjujočih se modulov; 

- izvajanje neformalnih pogovorov med učitelji 
strokovnih znanj in učitelji 
splošnoizobraževalnih znanj; 

- usklajevanje letnih priprav med moduli in 
splošnoizobraževalnimi predmeti. 

Sodelovati z zunanjimi institucijami 

- udeleževanje na strokovnih seminarjih, ki jih 
organizirajo CPI RS, OOZ Maribor, ED Maribor 
in drugi; 

- sodelovanje pri delu študijskih skupin pri CPI 
RS; 

- sodelovanje z Elektrom Maribor in po presoji 
tudi drugimi firmami oz. obrtniki; 

- povezovanje z delodajalci (PUD); 
- sodelovanje s strokovnimi firmami; 
- sodelovanje pri raziskovalni dejavnosti Mladi za 

napredek Maribora; s FERI (Cisco), IJS 
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tekmovanja, z MSDNAA, ZOTKA, RIC, 
MikroTik, Robocup. 

Obravnavati problematiko predmetnega 
področja 

- sodelovanje pri posodabljanju katalogov znanj; 
- priprava strokovnih podlag in utemeljitev za 

vpeljavo novih znanj v področje odprtega 
kurikula; 

- obravnava problematike predmetnega področja 
na sestankih aktiva in študijskih skupinah. 

Usklajevati merila za ocenjevanje 

- priprava in uporaba poenotenih minimalnih 
standardov; 

- priprava opisnikov; 
- priprava in uporaba poenotenih kriterijev 

ocenjevanja; 

Krožki, tekmovanja, projekti, 
raziskovalna dejavnost 

- nadaljevati s pozitivnimi izkušnjami vodenja 
uspešnih krožkov; 

- spodbujanje k vpeljavi novih krožkov; 
- nadaljevati utečeno prakso sodelovanja na 

tradicionalnih tekmovanjih Mladi za napredek 
Maribora, Državno srečanje mladih 
raziskovalcev, Robosled ter drugih razpisanih 
strokovnih tekmovanj dijakov srednjih poklicnih 
in strokovnih šol; 

- pripravljanje strokovnih podlag in mnenj za 
sodelovanje pri razpisanih projektih; 

- aktivno sodelovanje v sprejetih in s strani šole 
potrjenih projektih; 

- tekmovanje Robocup Junior; 
- krožek Programiranje za kratek čas; 
- krožek Navijanje in varnost brezžičnih omrežij. 

Izvedba ID in OIV 

- sodelovanje s FERI-jem; 
- sodelovanje s strokovnimi podjetji v Mariboru 

(GVO, Vojašnica generala Maistra, Comtrade); 
- obisk sejma IFAM (mednarodni sejem za 

avtomatiko, robotiko, mehatroniko…) v 
Ljubljani; 

Priprava učnih gradiv 
- medsebojno spodbujanje oz. pomoč pri pripravi 

internih gradiv; 
- posodabljanje že pripravljenih gradiv; 

Delo z dijaki s posebnimi potrebami 

- izvajanje pomoči dijakom s posebnimi 
potrebami; 

- svetovanje pomoči potrebnim dijakom; 
- sodelovanje s šolsko svetovalno službo; 

Delo z nadarjenimi dijaki  

- priprava načrtov in izvajanje pomoči nadarjenim 
dijakom; 

- spodbujanje nadarjenih dijakov; 
- sodelovanje pri uresničevanju zamisli dijakov; 
- podpora projektom nadarjenih dijakov; 

Razvijati kritično mišljenje dijakov, 
povezovanje s prakso, temeljne 
vsebine, sodobne vsebine 

- varna raba interneta in socialnih omrežij 
(februar – mesec varne rabe interneta); 

 
Nabava novih učnih pripomočkov in opreme 
  

Oprema, učni pripomoček Prostor  Cena 

Mobilni telefoni Samsung 10 kom. C06 1300 

USB rack za priklop diskov B5 50 

USB ključki 4GB 10 kom B5 50 

Prenosni računalniki 10 kom. B5 2000 



 
  

18 
 

Tester napetosti napajalnika B5 50 

Lupilce za kable 10 kom B5 5 

Zvočniki za učilnico B5 200 

Trdi disk 6TB za arhiv 2 kom B5 400 

Oprema za spajanje optičnih kablov + 
izobraževanje 

B5 5000 

 

3 POROČILO DELA KROŽKOV 

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

dijakom ponudila 21 vrst krožkov: 

1 RAZISKOVALNA DEJAVNOST   Jože Štrucl 

2 URESNIČIMO SVOJE IDEJE   Robert Gašparič 

3 ROBOTIKA Miran Waldhütter 

4 PROGRAMIRANJE PO MERI Rudolf Weinzerl 

5 RAČUNALNIŠKA OMREŽJA IN SPLETNE 
STORITVE 

Branko Potisk, Marjan Uranjek 

6 VIDEO KROŽEK mag. Domen Rupnik 

7 NEMŠKI KROŽEK Ida Lotrič 

8 AVDIO IN GLASBENI KROŽEK Robert Novak 

9 NOVINARSKI KROŽEK Milena Milanovič, Marjana Nerat 

10 ANGLEŠKI KROŽEK Sanela Majhenič Dežman 

11 ODBOJKA IN ODBOJKA NA MIVKI Aleš Bezjak 

12  KOŠARKA Bojan Skok 

13 NOGOMETNI KROŽEK Zvonko Kladnik 

14                                       BADMINTON, KROS Polona Krivec Švab 

15 ŠAHOVSKI KROŽEK Bojan Rozin 

16 ROKOMETNI KROŽEK Zvonko Kladnik 

17 E-BIKE Benjamin Vergles, Darko Visočnik 

18 NAVIJANJE IN VARNOST BREZŽIČNIH 
OMREŽIJ 

Jernej Feguš 

19 USTVARJALNIK mag. Ivanka Lesjak 

20 ASTRONOMSKI KROŽEK Nataša Petelin 

21 KROŽEK C++ Miran Kocbek 

3.1 RAZISKOVALNA DEJAVNOST 

Koordinator: Jože Štrucl 
Število sestankov dejavnosti: 3 sestanki, udeležba na Noči raziskovalcev v Europarku, šolska javna 
predstavitev izdelanih raziskovalnih nalog in inovacijskih projektov, udeležba v akciji "Mladi za 
napredek Maribora", udeležba na državnem srečanju Mladi raziskovalci Slovenije v Murski Soboti. 
Termini in prostor izvajanja dejavnosti: september 2018 in januar 2019 v A03, marec 2019 v B03, 
B04, B05 in B14. 
Dosežki dejavnosti: Akcija "Mladi za napredek Maribora 2019": 
Raziskovalne naloge: 
Število oddanih raziskovalnih nalog: 26 
Število sodelujočih mladih raziskovalcev - avtorjev: 49 
Število sodelujočih mentorjev: 15 
Inovacijski predlogi: 
Število oddanih inovacijskih predlogov: 10 
Število sodelujočih mladih inovatorjev – avtorjev: 21 
Število sodelujočih mentorjev: 11 
 V okviru akcije "Mladi za napredek Maribora" so mladi raziskovalci in njihovi mentorji dosegli: 6 prvih 
mest, 6 drugih mest, 5 tretjih mest in 3 zlata priznanja, 15 srebrnih priznanj in 16 bronastih priznanj. 
V skupni razvrstitvi je Srednja elektro-računalniška šola dosegla 2. mesto. 
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Posebno nagrado za avtorje, ki so v programu mladi raziskovalci sodelovali vsa leta šolanja so prejeli 
izključno dijaki naše šole. To nagrado je prejelo naslednjih pet dijakov naše šole: Miha Frangež, 
Janez Keček, Aljaž Rožič, Jaka Waldhütter, Rok Dolenc 
Za kategoriji najuspešnejši mentorji je naš mentor Bojan Dežman osvojil nagrado za tretje mesto. 
 
Državno srečanje Mladi raziskovalci Slovenije 2019 v Murski Soboti: V 1. krog 52. Državnega 
srečanja mladih raziskovalcev Slovenije 2017 se je uvrstilo 9 raziskovalnih nalog iz SERŠ, ki jih je 
izdelalo 13 mladih raziskovalcev iz SERŠ. 
Bronasto priznanje so dobili avtorji 8 raziskovalnih nalog, 1 raziskovalna naloga pa se je uvrstila v 2. 
krog državnega srečanja. 
Avtorja te raziskovalne naloge Rene Šoštarić in Žiga Zadravec iz 1.ag in njun mentor Anton Soršak 
so se udeležili državnega srečanja v Murski Soboti. Nagrajeni so bili s srebrnim priznanjem. 
Stroški: stroški tiskanja raziskovalnih nalog v šolski kopirnici 1500,00 EUR. 

3.2 KROŽEK URESNIČIMO SVOJE IDEJE 

Mentor: Robert Gašparič 
Število sestankov krožka/dejavnosti: 20 sestankov po dve uri 
Termini in prostor  izvajanja krožka/dejavnosti: Ob sredah od 7.00 do 8.40 ure v učilnici B14 
Dosežki krožka/dejavnosti: Srebrno in bronasto priznanje na regijskem srečanju 
Stroški: Elektronska in računalniška oprema 150 EUR 

3.3 KROŽEK ROBOTIKE 

Mentor: Miran Waldhütter 
Število sestankov krožka/dejavnosti: Tedensko 1x in posebej priprave na tekmovanje v 
popoldanskem času 
Termini in prostor  izvajanja krožka/dejavnosti: B04 (sreda od 7.30 – 8. 35) in K102 (po potrebi) 
Dosežki krožka/dejavnosti  
Svetovno prvenstvo v robotiki, RoboCup 2019, Sydney, Avstralija 

 5. mesto v kategoriji RoboCup Junior Maze – Super team 

 6. mesto v kategoriji RoboCup Junior CoSpace 
Odprto državno tekmovanje Slovaška, Robocup 2019  

 1. mesto v kategoriji Robocup Maze 

 1. in 3. Mesto v kategoriji Robocup CoSpace 
Državno prvenstvo Slovenije, Robocup 2019 

 1. 2. in 3. mesto v kategoriji Robocup Simulacija 

 1. mesto v kategoriji RoboCup Labirint 
Uvrstitev na svetovno tekmovanje v Sydneyu, Avstralija 
Stroški:  
Slovaška  

 810 EUR prevoz 

 312 EUR bivanje 
Svetovno prvenstvo Avstralija  

 7753,56 EUR letalske karte 

 2150 EUR – bivanje 

 1200 USD – kotizacija 
Sponzorski denar še zbiramo. Zaenkrat zbranega: 2800 EUR. Obljubljeno še 300 EUR. Čakamo na 
odgovor MOM. Čakamo na razpis Javnega štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad 
Republike Slovenije kjer bomo dobili predvidoma 6000 EUR za letošnje tekmovanje in bo objavljen 
v začetku koledarskega leta 2020. 

3.4 PROGRAMIRANJE PO MERI 

Mentor: Rudolf Weinzerl 
Število sestankov krožka/dejavnosti: 22 sestankov, 9 dijakov/sestanek 
Termini in prostor  izvajanja krožka/dejavnosti: ob sredah (7:00 do 8:30) od 14. 11. 2018 do 24. 4. 
2019 v E13 
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Dosežki krožka/dejavnosti: programski izdelek, skripti za avtomatizacijo, fenomen PowerShell, 
motiviranje dijakov za programiranje  

3.5 RAČUNALNIŠKA OMREŽJA IN SPLETNE STORITVE 

Mentorja:  
Marjan Uranjek, Branko Potisk 
Število sestankov krožka/dejavnosti:  
Krožek je deloval med 3. 10. 2018 in 15. 5. 2019. Prijavljenih je bilo 6 dijakov, prisotnih pa od 3 do 
6 dijakov (povprečna prisotnost cca. 60%). 
Termini in prostor  izvajanja krožka/dejavnosti:  
Vsako sredo med 7.10 in 8.30 v prostorih K1 in K2. 
Pri krožku smo izvajali različne vrste nalog: 

Nekateri dijaki so tudi praktično izvedli naloge za 4. predmet poklicne mature na šolski opremi, ker 
doma niso imeli tako  zahtevne opreme.  
Dijaki so izrazili tudi željo, da bi več delali z brezžičnimi omrežji in omrežji z optičnimi kabli, zato smo 
v okviru materialnih potreb za krožek dali potrebo po določenih napravah in materialu, s katerim bi 
lahko izpolnili njihove želje. 

3.6 VIDEO KROŽEK 

Mentor: Domen Rupnik 
Število sestankov krožka/dejavnosti: 10 
Termini in prostor  izvajanja krožka/dejavnosti: K6, ponedeljek 13.30 
Dosežki krožka/dejavnosti: 1. mesto na državnem tekmovanju iz digitalne fotografije (ZOTKS), 2. 
mesto Mladi za napredek Maribora, področje oblikovanje 

3.7 NEMŠKI KROŽEK 

Mentor: Ida Lotrič 
Število sestankov krožka/dejavnosti: 29 srečanj, 6 dijakov 
Termini in prostor  izvajanja krožka/dejavnosti: sreda, 7.50, učilnica E 07  
Dosežki krožka/dejavnosti: prijetno druženje ob nemški konverzaciji; nadgradnja in utrjevanje znanja 

jezika ob zanimivih temah. 

3.8 AVDIO KROŽEK, GLASBENI KROŽEK 

Mentor: Robert Novak 
Število sestankov krožka/dejavnosti: 51 ur, vključno s prireditvami, kjer so dijaki sodelovali v okviru 
obeh krožkov 
Termini in prostor  izvajanja krožka/dejavnosti: studio, vadilnica, prireditve 
Dosežki krožka/dejavnosti – nastopi dijakov in drugo: 

 proslava decembra, 

 informativni dan, 

 robosled, 

 športne prireditve (Luknja) 2x 

 predaja ključa, 

 seršrock, 

 podelitve priznanj, spričeval, 

 snemanje glasov za tekmovanje iz angleščine, 

 montaža zvoka za infodan, 

 Spoznavanje osnov HTML 5, 

 zahtevnejša postavitev raznih vrst strežnikov, 

 postavitve različnih vrst CMS, 

 konfiguracija in postavljanje stikal in usmernikov Mikrotik, 

 konfiguracija in postavljanje stikal in usmernikov Cisco, 

 spoznavanje in delo z IPv6 mrežnimi naslovi. 
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 demonstracije za tehniške dneve OŠ. 

3.9 NOVINARSKI KROŽEK 

Mentorici: Milena Milnanovič, Marjana Nerat 
Število sestankov krožka/dejavnosti: dijaki vseh programov in letnikov SERŠ, predvidoma 5-6 
udeležencev; 
Termini in prostor  izvajanja krožka/dejavnosti: ob sredah, od 8.00 do 8.45 v učilnici M 10, po 
dogovoru in s pomočjo e-pošte; 
Dosežki krožka/dejavnosti:  

 pisanje, urejanje, priprava za tisk in objavo raznovrstnih prispevkov;  

 prispevki za spletno stran Serš; 

 prispevki za šolsko glasilo Stik; 

 prispevki za Kroniko šole; 

 prispevki za Letopis 2018/19; 

 prispevki za Bilten 2018/19; 

 prispevki za bilten GEOSERŠ; 

 prispevki za haiku natečaj;  

 urejanje vitrin ob učilnici E 2; 

  sodelovanje na informativnem dnevu (kulturni program, izdelava  
plakatov);  

 priprave dijakov na šolsko in regijsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje. 

3.10 ANGLEŠKI KROŽEK 

Mentor: Sanela Majhenič Dežman 
Število sestankov krožka/dejavnosti: 22 
Termini in prostor  izvajanja krožka/dejavnosti: sreda, 7.50-8.35, E08 
Dosežki krožka/dejavnosti:  

 IATEFL državno tekmovanje za 2. letnike (2.mesto in srebrno priznanje) 

 IATEFL državno tekmovanje za 3. letnike (eno srebrno in  eno bronasto priznanje) 
Stroški: prijavnine in prevoz v Kamnik (delitev stroškov kombija z Oblikovno šolo) 

3.11 KROŽEK ODBOJKE IN ODBOJKA NA MIVKI 

Mentor: Aleš Bezjak 
Število sestankov krožka/dejavnosti: 16 
Termini in prostor izvajanja krožka/dejavnosti: prosti termini v šolski telovadnici in športni dvorani 
Lukna. 
Dosežki krožka/dejavnosti: odbojka: 5. mesto na področnem prvenstvu SŠ v Mariboru; odbojka na 
mivki: 3. Mesto na področnem prvenstvu SŠ v Mariboru 

3.12 KROŽEK KOŠARKE 

Mentor: Bojan Skok 
Število sestankov krožka/dejavnosti: 16 
Termini in prostor izvajanja krožka/dejavnosti: prosti termini v šolski telovadnici in športni dvorani 
Lukna. 
Dosežki krožka/dejavnosti: 5. mesto na področnem prvenstvu SŠ v Mariboru  

3.13 NOGOMETNI KROŽEK 

Mentor: Zvonko Kladnik 
Število sestankov krožka/dejavnosti: 50 ur krožka in 20 ur priprav za tekmovanje 
Termini in prostor  izvajanja krožka/dejavnosti: četrtek od 13:40 – 15:00, Športna dvorana “Lukna” 
Dosežki krožka/dejavnosti:  

 1.mesto na Področnem tekmovanju 
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 3.mesto na Državnem tekmovanju 
Stroški: nogometna žoga 50 eurov 

3.14 KROŽEK BADMINTONA, KROS 

Mentor: Polona Krivec Švab 
Število sestankov krožka/dejavnosti: 25 vadb badmintona ob sredah in sodelovalo je 7 dijakov 
Termini in prostor  izvajanja krožka/dejavnosti: Ob sredah po 15. v šolski telovadnici 
Dosežki krožka/dejavnosti: Badminton: Matej Labaš 3. mesto na področnem tekmovanju. 2. mesto 
na državnem tekmovanju 
Andrej Labaš. Patrik Riboli. Simon Mernik. Miha Roškarič. Jurij Cerar 5. - 8. mesto na področnem 
tekmovanju  in  9. – 16. mesto na državnem tekmovanju 
Kros: Žan Aljaž Poropat in Klemen Geratič 9. ekipno na državnem prvenstvu v krosu 
Stroški: stroški prevoza na državna prvenstva in malice 

3.15 ŠAHOVSKI KROŽEK 

Mentor: Bojan Rozin 
Število sestankov krožka/dejavnosti: enkrat tedensko  
Termini in prostor  izvajanja krožka/dejavnosti: ponedeljek ob 13.40 v M1 
Dosežki krožka/dejavnosti: pomoč pri organizaciji športnih dni 
Stroški:/// 
Drugo: malo zanimanja za krožek, težko je uskladiti termine za dijake, ki želijo obiskovati krožek 

3.16 KROŽEK ROKOMETA 

Mentor: Zvonko Kladnik 
Drugo: zaradi premajhnega števila zainteresiranih dijakov se rokometni krožek v leto 2018/2019 ni 
izvajal. 

3.17 KROŽEK E-BIKE 

Mentor: Benjamin Vergles, Darko Visočnik 
Število sestankov krožka/dejavnosti: 29 
Termini in prostor  izvajanja krožka/dejavnosti: ponedeljek 13:40 in sreda 7:00; E09 in delavnica e-
bike 
Dosežki krožka/dejavnosti: 4., 5. in 6. mesto na študentskem in dijaškem tekmovanju v izdelavi 
električnih koles v kategoriji B (odprta kategorija). (Prve tri ekipe so bile iz fakultete – FERI in UL)  
Stroški: cca 1500 EUR (akumulator, kit komplet za predelavo, akumulatorske celice, polnilnik, BMS, 
drobni material) 
Drugo: Priprava “kolesarja na sončni pogon”. Na Lesarski šoli je v izdelavi novi kolesar. Za kolo 
potrebujemo motor in krmilnik. 

3.18 KROŽEK NAVIJANJE PROCESORJEV IN VARNOST BREZŽIČNIH 
OMREŽIJ, PRIPRAVE NA DRŽAVNO TEKMOVANJE ELEKTRO IN 
RAČUNALNIŠKIH ŠOL 

Mentor: Jernej Feguš 
Število sestankov krožka/dejavnosti: 17 krat 
Termini in prostor  izvajanja krožka: ob sredah, 7.15, dve šolski uri, v učilnici B5. V povprečju od 2 
do 5 dijakov. 
Dosežki krožka/dejavnosti Udeležba na državnem tekmovanju elektro in računalniških šol. Prvo 
mesto v kategoriji raziskovalnih nalog na področju računalništva in bronasto priznanje na državnem 
nivoju natečaja Mladi za napredek Maribora. 
Stroški: cca 1000 EUR za nakup opreme. 
Drugo: Nismo izvedli LAN partyja zaradi premajhnega interesa udeleženih dijakov. 
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3.19 KROŽEK USTVARJALNIK 

Mentor: Ivanka Lesjak, somentor, študent David Konec 
Število sestankov krožka/dejavnosti: 30X, cca 10 dijakov 
Termini in prostor  izvajanja krožka/dejavnosti: Sreda 7.00 N8 
Dosežki krožka/dejavnosti: Plakati izdelki raziskovalne naloge projektne naloge plakati priprave na 
tekmovanja nabava materiala priprave na informativni dan 
Stroški: cca. 5000 EUR 

3.20 ASTRONOMSKI KROŽEK 

Mentor: Nataša Petelin 
Število sestankov krožka/dejavnosti: 16 x po 2 uri krožka, 4 x po 2 uri priprav na tekmovanje. 
Sodelovali so v povprečju 4 dijaki. 
Termini in prostor  izvajanja krožka/dejavnosti: sreda, 7.05 – 8.35, v L8 (učilnica fizike) 
Dosežki krožka/dejavnosti: Izvedeno je bilo tekmovanje iz astronomije:  

 šolsko: 6. 12. 2018. Izmed 13 sodelujočih so 4 osvojili bronasta Dominkova priznanja     (Miha 
Frangež -4.ag, Primož Pliberšek -3.bt, Ognjen Vučković -2.cr, Žiga Zadravec -1.ag) 

 državno:  12. 1. 2019 v Gimnaziji Murska Sobota. Sodeloval je Primož Pliberšek -3.bt, ki je osvojil 
srebrno Dominkovo priznanje.                      

Stroški: prijavnina na tekmovanje: 13 dijakov x 2,50 EUR = 32,50 EUR; prevoz na državno 
tekmovanje s službenim vozilom (relacija Maribor-Murska Sobota-Maribor). 
Drugo: Sodelovanje na informativnem dnevu (projekcija Osončja, teleskop). 

3.21  KROŽEK C++ 

Mentor: Miran Kocbek 
Število sestankov krožka/dejavnosti: 1x na teden 1. poletje,10 dijakov v povprečju. 
Termini in prostor  izvajanja krožka/dejavnosti: Petek, B05 
Dosežki krožka/dejavnosti dopolnitev znanja iz programiranja 

4 POROČILO RAVNATELJICE IN POMOČNIKA RAVNATELJICE 

- Vodenje ocenjevalnih in pedagoških konferenc 

- Vodenje skupnega roditeljskega sestanka za starše dijakov 1. letnikov 

- Spremljava vzgojno izobraževalnega dela 32-krat in skrb za njeno kakovost v skladu s 
formativnim spremljanjem učnega procesa, sodelovanje s komisijo za kakovost  

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

- Sodelovanje v ERASMUS+ 

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

- Sodelovanje s svetom staršev SERŠ-a 

- Sodelovanje z dijaško skupnostjo SERŠ-a 

- Izvajanje OIV in ID 

- Skrb za zakonitost dela zavoda 

- Priprava poročila in LDN SERŠ-a 

- Priprava poslovnega poročila in načrta SERŠ-a 

- Razgovori z dijaki, zagovori pred izrekanjem vzgojnih ukrepov dijakom 

- Izdajanje različnih sklepov: o izvedbi inventure, komisij 

- Ocene delovne uspešnosti in napredovanja zaposlenih  

- Vodenje krvodajalske aktivnosti šole 

- Priprava okrožnic, navodil, sklepov, odločb 

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

- Predlaganje in uvajanje izboljšav na pedagoškem, organizacijskem in materialnem področju     

- Dela za izobraževanje odraslih (Izvajalec električnih inštalacij za z ZZZ, izobraževanje 
delovodij za elektro področje z Elektro Maribor) 
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- Posebno pozornost sem v preteklem letu posvetila sodelovanju s podjetji za izvedbo OIV in ID 
ter izobraževanje zaposlenih, spodbujanju raziskovalne dejavnosti, opremljanju šole za stroko 
ter promociji SERŠ-a in naših programov in dejavnosti 

5 POROČILO SVETOVALNE SLUŽBE 

V Srednji elektro-računalniški šoli Maribor so v šolskem letu 2018/19 delali tri šolske svetovalne 
delavki: Maja Krajnc, univ. dipl. pedagoginja (na Smetanovi 6), Iris Vinko, prof. pedagogike in 
biologije v 80 % deležu, koordinatorica dijakov s posebnimi potrebami in Lara Jug, prof. ped in univ. 
dipl prev. in tol. za ang. Zaposlena za polovični delovni čas (na Gosposvetski 9).  
 
Pri svojem delu smo upoštevale Programske smernice svetovalnega dela iz leta 2004 in njihovo 
evalvacijo. 
Upoštevale smo interdisciplinarnost dela šole, strokovno sodelovanje in povezovanje in načelo 
celostnega pristopa. Kot strokovne delavke smo se vključevale (pomagale in sodelovale) v reševanje 
pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj šole oz. dijakov na različnih področjih dela: 

- dejavnosti pomoči, 

- razvojne in preventivne dejavnosti, 

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

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

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

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

- Svetovanje pred vpisi, preusmerjanjem in izpisi iz šole.  

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

- Vodenje postopa za pridobitev pravic dijakov iz utemeljenih razlogov in priprava osebnih 
izobraževalnih načrtov. 

- Delo z dijaki s posebnimi potrebami: pisanje mnenj, sestava individualiziranega programa, 
svetovanje dijakom, staršem in učiteljem, vodenje sestankov, pisanje zapisnikov, priporočil in 
poročil, priprava in izvedba konference za UZ SERŠ-a, evalvacija. Priprava obrazcev za učitelje 
za vodenje individualne strokovne pomoči tem dijakom. V zvezi s tem sodelovanje z Zavodom 
za šolstvo, MIZŠ, Zdravstvenim domom, Centrom za sluh in govor, bolnišnično šolo, Centrom za 
izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje – Cirius Kamnik, idr. Vodenje statistike o izvedbi 
učne pomoči dijakom s posebnimi potrebami. Izpolnjevanje aplikacije MIZŠ o dijakih z odločbami 
in izvedenem številu ur dodatne strokovne pomoči. Izvajanje dodatne strokovne pomoči za 
premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj.  

- Delo z nadarjenimi dijaki: izvedba razgovorov, pomoč pri sestavi individualiziranih programov, 
obveščanje o dejavnostih, kamor bi se lahko vključili, evalvacija. 

- Vodenje postopka za dodeljevanje pravic do prilagoditev dijakom kulturnikom, tekmovalce, 
tujcem, dijakom, ki se vzporedno izobražujejo, raziskovalcem in demonstratorjem. Priprava 
navodil, obrazcev, koordinacija. 

- Sodelovanje na sestanku sveta staršev: informiranje o prilagoditvah dijakom športnikom, 
posebne potrebe, nadarjeni itd., izostankih od pouka, štipendije, statusi, seznanjanje z novostmi, 
analiza anketnega vprašalnika učnem uspehu ob koncu 1. konferenčnega obdobja in o šolski 
prehrani. 

- Sodelovanje na roditeljskih sestankih 1. letnikov.  
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- Sodelovanje na skupnih govorilnih urah: individualni in skupinski sestanki o učnem uspehu, 
obiskovanju pouka, nasilju v šoli in zunaj nje ipd. 

- Sodelovanje pri pripravi celotnega promocijskega gradiva npr. Informativnega biltena šole, 
zloženk, predstavitev šole v PowerPointu. 

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

- Organizacija in sodelovanje na informativnem dnevu za novince.  

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

- Poklicna orientacija za zaključne letnike, objava natančnih navodil za elektronsko prijavo na 
študij. 

- Sodelovanje na ocenjevalnih in pedagoških konferencah učiteljskega zbora. 

- Priprava, izvajanje in analiza vprašalnika: informativni dan (vzorec cca 300 osnovnošolcev), 
zadovoljstvo dijakov s subvencionirano šolsko malico, vprašalnik v povezavi z učno uspešnostjo 
v 1. konferenčnem obdobju, vprašalniki glede na aktualno problematiko posameznega razreda, 
npr. medsebojni odnosi, uporaba nedovoljenih substanc in njihovo prinašanje v šolo ipd. 

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

- Pripravljanje vzorcev različnih obrazcev in sklepov v skladu z novo zakonodajo (vzgojni ukrepi, 
polnoletnost, obdelava osebnih podatkov, prilagoditve dijakom ipd.). 

- Odgovarjanje na različne vloge in prošnje. 
Razvojne in preventivne dejavnosti: 

- Organizacija preventivnega dneva za dijake 1. letnikov SSI programov in 2. letnika SPI 
programa. Izvedena so bila tri predavanja zunanjih izvajalcev: Varnosti v prometu (v okviru 
projekta Še vedno vozim), Odvisnosti od prepovedanih substanc (predavatelj Mitja Duh), Varnost 
na internetu (predavanje je izvedel g. Benjamin Lesjak v okviru organizacije Safe.si) 

- Izvedba Učenje učenja za dijake 1. letnika. 

- Organizacija predavanja za starše na temo Uporaba alkohola med mladimi. 

- Na spletni strani SERŠ-a objava osnovnih informacij in literature na temo Uporaba digitalnih 
tehnologij – varnost, zasvojenost in obveščanje razrednikov o možnosti uporabe teme pri RU, 
povzetek predavanja uporaba alkohola med mladimi, Obvestilo o delovanju centra Šteker  

- Na spletni strani objava kontaktnih podatkov, spletnih strani kamor se lahko obrnejo starši in 
dijaki ob različnih težavah mladostnikom 

- Priprava predlogo za izvedbo RU za razrednike: Uporaba digitalne tehnologije (varnost, 
zasvojenost, preventiva), Uporaba alkohola in drog med mladimi, Spletno nadlegovanje, 
trpinčenje in nasilje (vključuje predstavo rezultatov ankete med dijaki). 

Dejavnosti načrtovanja in evalvacije: 

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

- Priprava LDN šolske svetovalne službe za šolsko leto 2019/20. 

- Analiza informativnega dne. 

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

- Sprotno evalviranje opravljenega dela in načrtovanje novih nalog. 

- Priprava letnega poročila dela za šolsko svetovalno službo. 

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

- Članica upravnega odbora šolskega sklada (Maja Krajnc). 
Drugo: 

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

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

- Na spletni strani in šolskem FB objava obvestila o Dnevu odprtih vrat slovenskega gospodarstva, 
Dneva varne rabe interneta, prvega on-line kariernega sejma. 

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

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

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

- Organizacija in izvedba aktiva SŠ svetovalnih delavcev. 

- Izvedba raziskave ESPAD. 
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6 POROČILO ŠOLSKE KNJIŽNICE 

V oktobru 2018 je bilo v učbeniškem skladu, ki je sicer ločen od šolske knjižnice, odpisanih 
70 učbenikov, ki niso bili več primerni/mogoči za izposojo zaradi poškodb, izgube ali pa niso 
bili potrjeni za šol. l. 2018/2019. Za šolsko leto 2018/2019 je bilo nabavljenih 943 učbenikov. 
Učbenike pa si je izposodilo 835 (88 %) dijakov. 
 
Bibliotekarsko delo v šolskem letu 2018/2019 
V šol. l. 2018/2019 je bilo v skladu s potrebami predmetnih aktivov, splošne in poklicne 
mature ter ponudbo aktualnega gradiva na knjižnem trgu nabavljenih 123 izvodov tiskanega 
gradiva (leposlovne in strokovne knjige), 124 enot učbenikov oz. priročnikov za učitelje, 3 
enote AV gradiva (DVD) in en komplet didaktičnega gradiva.   
Vse to gradivo je bilo računalniško obdelano (uporaba programske opreme 
COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga), inventarizirano, klasificirano, postavljeno na 
police po UDK ali posredovano učiteljem (učbeniki, AV gradivo). 
 
Knjižnica je naročena na 15 naslovov periodičnega tiska (časniki, časopisi, revije), od tega 
sta dva naslova v tujem jeziku. Večina revij izhaja mesečno. Tudi to gradivo je bilo sproti 
inventarizirano (uporaba programske opreme COBISS3/Serijske publikacije) in postavljeno 
na police za izposojo.  
Glavnino bibliotekarskega dela obsegajo nabava, obdelava in izposoja gradiva, kar pa se 
tesno prepleta z bibliopedagoškim delom. 
V mesecu septembru in oktobru so se v knjižnico vpisovali novinci – dijaki prvih letnikov. 
Knjižnica je bila vsak dan odprta od 7.00 do 14.00. Knjižnico je dnevno obiskalo okoli 70 
dijakov, ki so si izposojali gradivo ali uporabljali računalnike. Na razpolago je bilo 8 
računalnikov.  
 
Bibliopedagoško delo 2018/2019 
Vzgoja uporabnikov knjižničnega gradiva je potekala ob individualnih obiskih oz. izposoji  
gradiva in ob skupinskih oblikah  izobraževanja kot so KIZ in OIV. 
 
Ob individualnih obiskih so bili dijaki deležni pomoči ob iskanju in izbiri ustreznega gradiva 
in svetovanja pri pisanju referatov, seminarskih in raziskovalnih nalog. 
 
Skupinske oblike izobraževanja: 
 
Za dijake prvih letnikov tehniške gimnazije in dijake prvih letnikov srednjega tehniškega 
izobraževanja so bila izvedena KIZ v šolski knjižnici, kjer so bili seznanjeni z: 
- urnikom dela in uporabo računalnikov, 
- vrstami gradiva v šol. knjižnici, 
- s postavitvijo gradiva po UDK sistemu, 
- iskanjem gradiva v spletnem katalogu COBISS, 
- iskanjem informacij v DKUM,  
- uporabi referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja 
- navajanjem virov, citiranje,  
- izposojo na dom oz. v čitalnici, 
 
2 šolski uri pa je izobraževanje potekalo tudi v UKM.  
Dijaki prvih letnikov srednjega tehniškega in gimnazijskega programa izobraževanja so 
sodelovali v nacionalnem projektu Rastem s knjigo.  
 
Materialne pridobitve v šolski knjižnici v šolskem letu 2018/19:  
- 8 novih računalnikov za potrebe uporabnikov (računalnica) 
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7 POROČILO DIJAŠKE SKUPNOSTI 

Mentor: Aleš Bezjak/Bojan Skok 
Število sestankov krožka/dejavnosti: Sestanek mesečno, skupaj 3 seje, 9 sestankov DS in 5 
sestankov vodstva skupnosti 
Termini in prostor izvajanja krožka/dejavnosti: Termini delovanja so bili različni. Učilnica F1, prosta 
učilnica in nova sejna soba. 
Dosežki krožka/dejavnosti  

- Redno sodelovanje na sestankih in organih DOS. 

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

- Sodelovanje pri upravljanju šolskega sklada in nabavi sredstev. 

- Sodelovanje z vodstvom šole in izmenjava mnenj ter predlogov. 

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

- Pomoč pri organizaciji in izvedbi maturantskega plesa. 

- Organizacija prireditve Predaja ključa. 

- Sodelovanje pri pripravi novoletne prireditve. 

- Sodelovanje na informativnem dnevu. 

- Aktivno sodelovanje pri drugih interesnih dejavnostih na šoli. 

- Pomoč dijakom pri zagotavljanju njihovih pravic v izobraževalnem procesu. 

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

- Sodelovanje z drugimi krožki in dejavnostmi na šoli. 

8 POROČILO O PROMOCIJI SERŠ-A  

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

- Predstavitev šole, programov, izvenšolskih dejavnosti. 

- Robotiko 

- Prikaz delovanja influenčnega generatorja 

- Digitalno tehniko 

- Projektne naloge 

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

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

 
2. Na 18-tih šolah smo se predstavili učencem in staršem 22-ih osnovnih šol. Šolo in programe 

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

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

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

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

 
5. Izdali Bilten 2018/19 za namen promocije na informativnem dnevu, posodobili smo brošure. 

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

6. Dijaki SERŠ-a so se udeleževali regijskih in državnih tekmovanj iz različnih področij. Dosežke 
smo redno objavljali na spletni strani šole. Ob koncu šolskega leta smo vse uspehe zbrali, jih 
objavili na spletni strani in na šoli v obliki plakatov. 
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7. Na srečanju Mladi za napredek Maribora smo osvojili 2. mesto. Na svetovnem tekmovanju v 
robotiki v Sydneyu, Avstralija sta dijaka Jaka Waldhütter in Peter Rojs v kategoriji Rescue Maze 
osvojila 5. mesto v Super Teamu, dijaka Anže Mavrič in Miha Širovnik pa sta v kategoriji Rescue 
CoSpace osvojila 6. mesto. 

Na področju podjetništva so naši dijaki na državnem tekmovanju Mladi podjetnik s svojo 
poslovno idejo Partnerski program osvojili 2. mesto. 

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

 December 2018: Robosled, plakat, delavnice 

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

9. Kot promocijsko dejavnost smo 8. januarja in 11. februarja 2019 organizirali predtekmovanje 
državnega tekmovanja ROBOSLED za osnovnošolce. Izvedli smo tudi delavnico za 
osnovnošolce, na kateri so lahko sestavili svojega robota pod vodstvom naših učiteljev in 
dijakov. 

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

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

 
11. Sodelovali smo na prvem online Kariernem sejmu – sejmu poklicev in izobraževanja, ki je 

potekal v živo na spletnem mestu sejem.optius.com. 
 

12. Za Srednješolski vpisnik, ki ga brezplačno prejmejo vsi učenci 9. razreda, so dijaki reševali 
anketni vprašalnik, pripravili smo tudi podatke o programih in dejavnostih na šoli. 

 
13. Pojavljanje v medijih: nagrajeni trije najboljši dijaki s strani Elektra Maribor, oglas na radiu pred 

informativnim dnevom. 
 

14. Pripravili smo promocijsko predstavitev šole in programov za svetovalne delavce OŠ.  
  

15. Organizacija naravoslovno-tehniškega dneva za osnovnošolce v sodelovanju s FERIjem.  
 
Cilji vseh naštetih dejavnosti so bili: 

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

 
Osnovne šole, ki smo jim predstavili SERŠ Maribor: 
 

AKTIVNOST ŠOLA 

TEHNIŠKI DNEVI OŠ Slave Klavore 

 OŠ Rače 

 OŠ Kamnica 

 OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava 

 OŠ borcev za severno mejo 

 OŠ Ludvika Pliberška 

 OŠ Šentilj 

 OŠ Olge Meglič 

 OŠ Prežihovega Voranca 

 OŠ Malečnik 

OBISKI NA ŠOLAH  
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tržnice poklicev, roditeljski sestanki, 
razredne ure 

OŠ Gorišnica 

 OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 

 OŠ Selnica ob Dravi  (OŠ Janka Glazerja Ruše) 

 OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici 

 OŠ Lenart 

 OŠ Voličina 

 
OŠ FLV Slivnica, OŠ Dušana Flisa Hoče, OŠ Miklavž 
na Dravskem polju  

 OŠ Radlje ob Dravi 

 OŠ Sladki Vrh 

 OŠ Cerkvenjak - Vitomarci 

 OŠ Cirkovce (OŠ Kidričevo) 

 OŠ Duplek 

 OŠ Kungota 

 OŠ Jakobski dol 

 OŠ Majšperk 

 OŠ Gustava Šiliha Laporje 

 OŠ bratov Polančičev 

 OŠ Sv. Ana 

 

8.1 PROGRAMIRANJE MOBILNIH NAPRAV 

Ime delavnice: Programiranje mobilnih naprav 
Datum: 26. – 28. 6. 2019 
Ura: 8.00 – 14.00 
Delavnice v juniju z »Programiranje mobilnih naprav« se je udeležilo 13 učencev v starosti od 11 do 
14 let. Delavnica je potekala od 26.6. do 28.6. v učilnici B5.  
Delavnice so se izvajale izvajali od 8.00 do 10.00. Po tej uri so učenci odšli na rekreacijo in malico, 
ob 12.00 pa nadaljevali z delavnicami, ki so jih zaključili ob 14.00 uri. 
Dnevni red: 
1. dan:  
- sprejem učencev 
- predstavitev ciljev delavnice 
- delo:  

o Spoznavanje orodij za programiranje mobilnih naprav 
o Oblikovanje prve android aplikacije(Zajec iz klobuka) 
o  Programiranje aplikacije » Moj slikar« 

2. dan:  
o Oblikovanje in programiranje igrice »Najdi duheca« 

3. dan: 
o Programiranje kalkulatorja 

V zaključku delavnice smo obravnavali še teme: 
- Vprašanja 
- Razni popravki aplikacij 
- Ideje za nove aplikacije 
- Razvoj in trženje 

8.2 ANIMIRANJE S PROGRAMOM ADOBE AFTER EFFECTS (D. RUPNIK) 

Naslov delavnice: Animiranje s programom Adobe After Effects 
Izvajalec: Domen Rupnik 
Datum: 26. - 28. 8. 2019  
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Delavnice se je udeležilo 14 učencev in učenk osnovnih šol. Spoznali so osnove animiranja besedil 
in objektov v programu in samostojno izdelali videospot z animiranim besedilom izbrane priljubljene 
pesmi. 

8.3 POLETNA ŠOLA ELEKTRONIKE (P. KOLER)  

Izvajalec: Peter Koler 
Datum: 26. – 28. 8. 2019  
Delavnice v avgustu z imenom Poletna šola elektronike se je udeležilo 6 učencev v starosti od 12 
do 14 let. Delavnica je potekala od 26.8. do 28.8. v učilnici C09.  
Delavnica je bila sestavljena po dnevih v sklope: varstvo pri delu, spajkanje, spoznavanje 
elektronskih elementov, merjenje električnih veličin, izdelava elektronskega utripalnika in zvočnega 
stikala  na tiskanem vezju.  
Pri delu so bili učenci zelo uspešni, saj so vsi izdelki bili dokončani in so pravilno delovali. 
Izdelke so si učenci po končani delavnici odnesli domov. 
 
Poročilo o športnih aktivnostih v okviru dejavnosti za OŠ  
 
Datum: 26. 6. do 28. 6. 2019 in 26. 8. do 28. 8. 2019 
V okviru dejavnosti za OŠ so imeli učenci športne aktivnosti. Potekale so v času med tehniškimi 
delavnicami od 10. do 11. ure.   
Učencem so bile na voljo športe igre: 

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

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

9 MEDNARODNI PROGRAM ERASMUS + 

Koordinatorica: Suzana Rehberger 
Število sestankov krožka/dejavnosti: opravljenih več kot 100 ur. 
Spodaj so opisane dejavnosti s številom ur v oklepaju. 
Prijava na portala WIC in e-Twinning z opisom šole in predmetom sodelovanja v angleščini (10). 
Udeležba na izobraževanjih CMEPIUS-a za pripravo projekta. 
Dogovarjanje s potencialnimi partnerji (15). 
Priprava predprijave za dijake za projekt E+ KA1- mobilnost dijakov in učiteljev (6). 
Oglaševanje projekta po oddelkih (8), na oglasni deski in na spletu (4). 
Zbiranje in pregled predprijav in Europass CV-jev (10). 
Revizija projekta 2016 z evropskim finančnim revizorjem. 
V okviru gostovanja partnerjev predhodnih projektov E+ sem za 9 sodelavcev SERŠ-a oblikovala in 
pripravila 11 potrdil, pregledala njihova poročila sodelovanja in pripravila poročilo (15). 
Izvajanje projekta E+ KA229 skupaj s potencialnimi partnerji in prijaviteljico (ure oddane v 
računovodstvu). 
Gostovanje predstavnic s Finske (šola Keuda in Omnia), dogovarjanja za prihodnji E+ KA1-
mobilnost dijakov in učiteljev ter poročilo (30). 
Dogovarjanje s Filozofsko fakulteto Maribor, dogovarjanje s študentoma in sprejem v okviru Social 
Erasmus, oblikovanje in priprava potrdil sodelovanja za študenta (6). 
Ugovor na oceno in komentarje ocenjevalcev E+, Razpis 2019 (2). 
Oddala prijavo Erasmus+ za pridobitev dolgoročne potrditve. (8) 
Termini in prostor izvajanja krožka/dejavnosti: Kabinet M6. Dijaki 2., 3. in 4. letnikov SSI, SPI, PTI. 
V času govorilnih ur in po potrebi. 
Dosežki krožka/dejavnosti  
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V okviru ERASMUS+ KA 229 smo s šolo prijaviteljico iz Latvije in partnerji s Portugalske in Italije v 
okviru obstoječega projekta z naslovom “Zeleni podjetnik” izvedli prvi dve izmenjavi. V decembru 
smo se koordinatorica in učitelj sestali z učitelji in koordinatorji partnerjev. Postavili smo prve 
smernice programa in dogovorili naslednja tri srečanja. V maju smo s štirimi dijaki tehniške gimnazije 
izvedli prvo izmenjavo na Portugalsko. Na glasovanju za najboljši logotip projekta je bil izbran logotip, 
ki so ga izdelali naši dijaki in se bo uporabljal uradno na vseh dokumentih projekta. Na delavnicah, 
ki so jih pripravili gostitelji, smo navezali tesnejše stike, izmenjali znanja okoljske varnosti in zbrali 
informacije o okolju prijaznih izdelkih ter po skupinah pripravili načrt »start-up« podjetja. 
V okviru projekta ERASMUS+ KA1-102 smo tri dni gostili predstavnici šolskega centra KEUDA s 
Finske in dogovorili obojestransko sodelovanje dijakov in učiteljev za naslednje šolsko leto. 
Gostujočim partnerjem smo predstavili našo šolo tako, da smo jim omogočili sodelovanje pri pouku 
strokovnih predmetov, predvsem elektrotehnike. Učitelji in dijaki so jim predstavili način dela na naši, 
šolsko opremo in programe. Gostujoči predstavnimi so  pridobili podrobnejši pogled v šolski sistem 
Slovenije, saj so našo deželo obiskali prvič.  
Na željo gostov smo dogovorili tudi obisk v dijaškem domu Drava, kjer bi njihovi dijaki v času 
mobilnosti v Slovenji v prihodnje lahko tudi bivali.  
V juniju je naša šola v sodelovanju s šolskim centrom KEUDA s Finske gostili prva dva dijaka, ki sta 
opravljala 3-tedensko prakso v podjetju Elektro Bosnar Maribor. Zadovoljstvo je bilo obojestransko. 
V prostem času so ju pod mojim mentorstvom prevzeli dijaki 4. letnika in z njima preživeli veliko časa 
v družbenih in kulturnih dogajanjih v našem mestu. Bivala sta v dijaškem domu Drava. Prav tako nas 
je obiskala tudi predstavnica omenjene šole in pod okriljem naše šole preživela tri dni.  
Prav tako smo v okviru projekta ERASMUS+ KA1-102 gostili dve predstavnici šolskega centra 
OMNIA s Finske in dogovorili obojestransko sodelovanje dijakov in učiteljev za naslednje šolsko leto. 
Predstavnici sta bili navdušeni nad znanjem in delavnostjo naših dijakov, predvsem s področja 
elektrotehnike. Spodbujali sta dijake k mednarodnim sodelovanjem in udeležbo na različnih 
tekmovanjih, kjer morajo pokazati in deliti svoja znanja tudi z drugimi.  
In nazadnje, smo v okviru projekta ERASMUS+ KA1-102 in s sodelovanjem z agencijo SIMO 
EXPERIENCE iz Maribor gostili še tri predstavnike poklicne računalniške šole iz Litve. Učitelji so tri 
dni preživeli pri pouku računalniških predmetov. V sodelovanjem z učitelji stroke smo izmenjali  
metode učenja in poučevanja z razpoložljivimi programi in opremo, pogovarjali smo se o šolski 
sistemu in politiki šolstva v obeh državah. Izkazali smo jim tudi pripravljenost sodelovanja v 
prihodnje.  
V okviru mednarodnega projekta Social Erasmus in v sodelovanju s Filozofsko fakulteto Maribor, 
smo gostili 2 tuja študenta, enega iz Izraela in enega iz Nemčije, ki sta v eni šolski uri pri pouku 
angleščine v programu PTI predstavila svojo deželo s kulturnega, družbenega in političnega vidika. 
Na koncu sta nekaj minut namenila še pogovoru z dijaki in učitelji. 
Vsem sodelavcem, ki so sodelovali v dosedanjih projektih ERASMUS+, ki smo jih na šoli izvajali kot 
gostitelji, je SERŠ izdal potrdila o sodelovanju, s katerimi lahko napredujejo v nazive, učiteljem, ki 
so za gostujoče izvedli pouk, pa priznali »medkulturne/mednarodne« kolegijske hospitacije. 
1.februarja 2019, smo prijavili projekt KA1-102- Mobilnosti dijakov in osebja v PIU. Prijavili smo 30 
dijakov in 8 učiteljev. Dijaki bi opravljali PUD, se izobraževali iz mobilnih aplikacij ali robotike. Učitelji 
bi bili dijakom mentorji, spremljevalci ali izobraževalci v omenjenih strokah. Izbrali smo naslednje 
destinacije: Portugalska z že utečenimi in novimi partnerji ter Finska z novimi partnerji. Žal smo bili 
s strani nacionalne agencije zaradi tehnične pomanjkljivosti zavrnjeni.  
S strani evropske finančne revizorske službe za mednarodne projekte Erasmus+ smo bili kot prvi in 
edini v Sloveniji naključno izbrani za podrobnejši pregled. Pregled dokumentacije, ke je trajal dva 
dni, je bil natančen in podroben. Zahtevani so bili vsi računi, vse ustrezne transakcije s strani 
računovodstva šole in ustne obrazložitve s strani koordinatorice. Prav tako je želel vso 
dokumentacijo za naključno izbranih 10 dijakov in vse učitelje spremljevalce. Dokumentacijo je bilo 
potrebno skenirati in poslati revizorju v aprilu in v avgustu še ponovno dodatna dokazila računov. 
Finančna revizija je bila namenjena pregledu razpoložljivosti in namembnosti finančnih  sredstev 
Erasmus+ v srednjih šolah v Evropi na splošno, tako po besedah revizorja. Z revizorjem sva osebno 
kontaktirala po telefonu in elektronski pošti. Nacionalna agencija CMEPIUS je bila seznanjena o 
napovedanem finančnem pregledu s strani evropske revizorske službe že v januarju. 
Stroški: iz sredstev namenjenih projektu Erasmus+. 
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10 POROČILO GEOSERŠ 

Projekt je trajal dve šolski leti, in sicer 2017/2018 in 2018/2019. 
Sodelujoči oddelki: v 2017/2018 1. ag, 1. ar, 1. br, 1. cr, 1. dr, 1. at, 1. bt, ki so bili v 2018/2019 2. 
ag, 2. ar, 2. br, 2. cr, 2. dr, 2. at, 2. bt.  
Vodja projekta: Anastazija Brkljačič 
Sodelujoči učitelji mentorji: A. Brkljačič, D. Ferlež, J. Golob, I. Lesjak, M. Nerat, B. Rozin, D. Rupnik 
in I. Vinko. 
Dogodki so se fotografirali. Projekt je predstavljen na spletni strani SERŠ (M. Krajnc). 
V šolski projekt smo vključili različna predmetna področja.  
Januarja 2018 je potekalo predavanje: Okoljsko ozaveščanje mladih. 
Pri pouku ekologije in kemije so dijaki izdelovali seminarske naloge. Pri pouku slovenščine so se 
izvajali govorni nastopi.  
Okoljska vzgoja je bila vključena tudi v obravnavo pri razrednih urah.  
Pri pouku materiali v elektrotehniki so dijaki iz odpadnih materialov izdelovali elektrotehniške izdelke.  
Pri pouku multimedije so se izdelovali razstavni plakati. 
Učenci so si ogledali Centralno čistilno napravo Maribor.  
Šolske hodnike smo opremili s posodami za ločevanje odpadkov.  
Marca 2019 so se dijaki udeležili mladinskega protesta proti podnebnim spremembam. 
Projekt je bil predstavljen na informativnem dnevu šole. 
Vključili smo se v Zeleno omrežje Slovenije. 
V reviji EOL smo projekt predstavili tudi širši javnosti.  
Začeli smo z energetsko sanacijo šolskih zgradb.  
Projekt smo zaključil marca 2019 z anketo, ki je bila izvedena med učenci 2. letnika gimnazijskega 
in srednjega strokovnega programa izobraževanja, in brošuro o poteku projekta.  
Rezultati ankete: 
Večina anketiranih je bila mnenja, da je projekt GEOSERŠ vsaj delno pripomogel k ekološki 
ozaveščenosti dijakov naše šole, velika večina pa tudi meni, da je ekološko ozaveščanje v šoli 
potrebno. 
Anketa je pokazala, da se dijaki z okoljsko vzgojo najbolj seznanjajo v šoli in doma, nekoliko manj 
preko interneta in televizije. 
Več kot 90 % dijakov trdi, da so dobro ali zelo dobro seznanjeni z načini, ki pripomorejo k varovanju 
narave in našega okolja. Skoraj vsi anketirani namreč redno ali vsaj občasno ločujejo odpadke, 
velika večina pa tudi racionalno ravna s pitno vodo in energijo. 

11 POROČILO O IZOBRAŽEVANJU PEDAGOŠKIH DELAVCEV PO 
STROKOVNIH AKTIVIH  

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

Organizator 
izobraževanja 

Kraj: šolski 
prostori 

Termin Naslov izobraževanja 

SERŠ Maribor Maribor 8. 10. 2018 Delo z dijaki s posebnimi potrebami 

SERŠ Maribor Maribor 13. 11. 2018 DrogArt (raba alkohola med mladimi) 

SERŠ Maribor Maribor 19. 11. 2018 Varstvo pri delu 

SERŠ Maribor Maribor 11. 12. 2018 Kakovost dela v šoli 

SERŠ Maribor Maribor 15. 1. 2019 Varstvo podatkov 

SERŠ Maribor Maribor 28. 1. 2019 Tanka meja odgovornosti 

11.1  DRUŽBOSLOVJE 

Ime in priimek delavca: Branka Rotman, Ljudmila Pušnik Bruderman, Zdravko Papić 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Elektriada Novigrad 12.10.2018 Strokovno izobraževanje 
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Ime in priimek delavca: Marija Bitenc 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

SERŠ Maribor 7.11.2018 Predavanje o raziskovalni dejavnosti 

 

11.2 SLOVENŠČINA 

Ime in priimek delavca: Anastazija Brkljačič 

Organizator izobraževanja Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Elektriada Novigrad 13. 10. 2018 Predavanje 

Slovenska kinoteka Maribor, II. 
gim. 

20. 12. 2018 Razumevanje filma 

Slovenska kinoteka Maribor, 
SERŠ 

17. 1. 2019 Razumevanje filma 

Samoizobraževanje Maribor Od sep. 
2018 do maj 
2019 

Bibliopedagoško delo, Ekologija, 
Varstvo okolja 

 
Ime in priimek delavca: Barbara Gajšek 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Filozofska fakulteta 
Maribor 

Maribor 9. in 10. 11. 
2018 

Književnost na splošni maturi 

Rokus Klett Maribor 27. 2. 2019 Predstavitev učbenikov Na pragu 
besedila in novosti 

RIC Ljubljana 16. 3. 2019 Maturitetni tematski sklop – Stiske 
družine in posameznikov na 
zgodovinskih prelomnicah 

RIC Ljubljana 13. 4. 2019 Seminar za nove zunanje ocenjevalce 
na splošni maturi 

RIC Ljubljana 11. 5. 2019 Seminar za zunanje ocenjevalce na 
splošni maturi 

Založba Litera Maribor 25. 4. 2019 Na zgodovinskih prelomnicah – 
pogovor z Nadjo Dobnik (prevajalka 
Francoskega testamenta) in Petro 
Vidali (kritičarka) 

 
Ime in priimek delavca: Jadranka Golob 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

FF Maribor MB 9. 11. 2018 Maturitetni sklop 2019 

Elektriada Novigrad 13. 10. 2018 Predavanje 

 
Ime in priimek delavca: Daniela Hergan Grosek 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Individualno strokovno 
izobraževanje 

Maribor Od sept. do 
dec. 2018 

Branje knjig in priročnikov za 
Cankarjevo tekmovanje 

Individualno strokovno 
izobraževanje 

Maribor Od sept. 2018 
do maja 2019 

Študijsko branje priročnikov za 
izobraževanje tujcev 
 

Slov. društvo učiteljev 
nem. jezika 

Maribor 23. in 24. 11. 
2018 

XXV. mednarodno srečanje učiteljev 
nemščine 

Založba Rokus Klett Maribor 27. 2. 2019 Predstavitev učbenika Na pragu 
besedila 4 
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Ime in priimek delavca: dr. Nataša Kralj 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

*ZRSŠ Laško 8. 11. 2018 Konferenca o formativnem spremljanju 
mednarodnega Erasmus+ projekta 
GLAS UČENCA – MOST DO UČENJA 

Državni izpitni center Maribor 22. 3. 2019 Posvet s predsedniki in tajniki mat. 
komisij za PM 2019 

CPI Ljubljana 23. 4. 2019 Delavnica spletne aplikacije prilog k 
spričevalu 

ZRSŠ Murska 
Sobota 

25. 10. 2018 Formativno spremljanje in inkluzivna 
paradigma – delovno srečanje 

ZRSŠ Murska 
Sobota 

26. 2. 2019 Formativno spremljanje in inkluzivna 
paradigma – delovno srečanje 

ZRSŠ Murska 
Sobota 

24. 4. 2019 Formativno spremljanje in inkluzivna 
paradigma – delovno srečanje 

ZRSŠ Celje 9. 5. 2019 Delovno srečanje Predmetno razvojne 
skupine za nemščino 

PGM in Center IRIS Maribor 17. 10. 2018 Prilagoditve za slepe in slabovidne na 
splošni maturi 

 *kot predavateljica 
 
Ime in priimek delavca: Milena Milanovič 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Filozofska fakulteta Maribor 9. in 10. 11. Književni sklop na maturi 

Založba Rokus Klett Maribor 27. 2. 2019 »Izdaja s plusom« 

Elektriada Novigrad 13. 10. 2018 Predavanje 

 
Ime in priimek delavca: Marjana Nerat 

Organizator izobraževanja Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Samoizobraževanje Maribor september 
2018 – maj 
2019 

Krožno gospodarstvo (v okviru 
projekta Erasmus+) 

Samoizobraževanje Maribor September 
2018 – marec 
2019 

Ekologija 

Elektriada Novigrad 13. 10. 2018 Predavanje 

 
Ime in priimek delavca: Jelka Pišec 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Individualno strokovno 
izobraževanje 

Maribor Od sept. do 
dec. 2018 

Branje knjig in priročnikov za 
Cankarjevo tekmovanje 

Elektriada Novigrad 13. 10. 2018 Predavanje 

 
Ime in priimek delavca: mag. Klementina Podvršnik 
 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Individualno strokovno 
izobraževanje 

Maribor Od sept. do 
dec. 2018 

Branje knjig in priročnikov za 
Cankarjevo tekmovanje 

Individualno strokovno 
izobraževanje 

Maribor Od sept. 2018 
do maja 2019 

Študijsko branje priročnikov za 
izobraževanje tujcev 
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11.3 TUJI JEZIK 

Ime in priimek delavca: Daniela Hergan Grosek 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Individualno strokovno 
izobraževanje 

Maribor Od sept. do 
dec. 2018 

Branje knjig in priročnikov za 
Cankarjevo tekmovanje 

Individualno strokovno 
izobraževanje 

Maribor Od sept. 2018 
do maja 2019 

Študijsko branje priročnikov za 
izobraževanje tujcev 
 

Slov. društvo učiteljev 
nem. jezika 

Maribor 23. in 24. 11. 
2018 

XXV. mednarodno srečanje učiteljev 
nemščine 

Založba Rokus Klett Maribor 27. 2. 2019 Predstavitev učbenika Na pragu 
besedila 4 

 
Ime in priimek delavca: Patricia Kocbek 

Organizator izobraževanja Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Šolski epicenter DZS Maribor 6. 3. 2019 Razvoj komunikacijske kompetence 

Zavod za šolstvo Ljubljana 22. 3. 2019 Ocenjevanje na poklicni maturi 

Samoizobraževanje Maribor š. l. 2018/19 Učbenika On Screen in Survive 

 
Ime in priimek delavca: Karin Lah Milič 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in 
šport 

SEŠG 
Maribor 

2. 10. - 30. 
10. 2018 

Usposabljanje »Podjetni učitelj« 

Zavod RS za šolstvo Laško 8. 11. 2018 Konferenca o formativnem spremljanju 
mednarodnega Erasmus+ projekta 
Glas učenca – Most do učenja 

Evropski center za 
moderne jezike & OŠ 
Mladika 

Ptuj 6. 12. in  
7. 12. 2018 

Razvoj in uporaba IKT spretnosti pri 
poučevanju in učenju tujega jezika 

Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in 
šport 

ZAMS, 
Maribor 

19. 1. 2019 2. skupno usposabljanje ravnateljev in 
koordinatorjev razvojnih šol v projektu  
»Inovativna učna okolja podprta z IKT« 

Zavod RS za šolstvo Ljubljana 13. 4. 2019  
do 7. 6. 2019 

Izobraževanje zunanjih ocenjevalcev 
za angleščino 

Zavod RS za šolstvo SEŠG 
Maribor 

4. 10. 2018, 
29. 11. 2018, 
7. 3. 2019, 
11. 3. 2019, 
25. 4. 2019  

Delovna srečanja in usposabljanja 
učiteljev v projektu Inovativna učna 
okolja podprta z IKT 

 
Ime in priimek delavca: Ida Lotrič 

Organizator izobraževanja Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Samoizobraževanje Maribor š. l. 2018/19 Učbenika On Screen in Survive 

 
Ime in priimek delavca: Sanela Majhenič Dežman 

Organizator izobraževanja Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Šolski epicenter DZS Maribor 6. 3. 2019 Razvoj komunikacijske kompetence 

Zavod za šolstvo Ljubljana 22. 3. 2019 Ocenjevanje na poklicni maturi 

Samoizobraževanje Maribor š. l. 2018/19 Učbenika On Screen in Survive 
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Ime in priimek delavca: Suzana Rehberger 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

CMEPIUS Laško 28. in 29. 9. 
2018 

Priprava in izvajanje mednarodnih 
projektov-projekti sodelovanja med 
šolami KA-229 

CMEPIUS Maribor  25. 10. 2018 Izobraževanje za računovodje 
Erasmus+ 

CMEPIUS Webinar 25. 10. 2018 Izobraževanje za uporabo spletnega 
orodja e-Tool 

CMEPIUS Ljubljana 11. 1. 2019 Izobraževanje za prijavitelje Erasmus+ 
(KA102) 

CMEPIUS Maribor 15. 1. 2019 Izobraževanje za prijavitelje Erasmus+ 
(KA229) 

RIC Ljubljana 22. 3. 2019 Ocenjevanje pri angleščini na poklicni 
maturi 

SPIRIT Maribor 17. 4. 2019 Priprava podjetniških delavnic 

11.4 ŠPORTNA VZGOJA 

Ime in priimek delavca: Bojan Skok 

Organizator izobraževanja Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Fakulteta za šport – 
Univerza v Ljubljani 

Rogla 11.3 do 
13.3.2019 

Naučimo se smučati na igriv način – 
2.del. 

Fakulteta za šport – 
Univerza v Ljubljani 

Ljubljana 13.12 do 
15.12.2018 

Fitnes v šoli. 

Zavod Republike Slovenije 
za šolstvo 

Ljubljana 20.8.2018 Formativno spremljanje v podporo 
učenju. 

Samoizobraževanje Maribor 29.4.2019 Šport mladih - šolska športna 
tekmovanja in prireditve 

Samoizobraževanje Maribor 17.3.2019 Fifa futsal – pravila igre 

Samoizobraževanje Maribor 10.3.2019 Tehnika in metodika alpskega 
smučanja 

Samoizobraževanje Maribor 20.2.2019 Vadba za moč in šprint 
(prof.dr.Vojko Strojnik) 

Samoizobraževanje Maribor 17.11.2019 Basketball offense; split the post 

Samoizobraževanje Maribor 23.9.2019 Serve to win 

Predavanja na Elektriadi 
2018 – Združenje elektro 
šol Slovenije 

Novigrad 12. – 14. 10. 
2018 

 

 
Ime in priimek delavca: Aleš Bezjak 

Organizator izobraževanja Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Zavod Republike Slovenije 
za šolstvo 

Ljubljana 20. 8. 2018 Formativno spremljanje v podporo 
učenju. 

Kongres združenja atletskih 
trenerjev Slovenije  

Otočec 9. – 11. 11. 
2018 

Kongres 

Samoizobraževanje Maribor 15. 4. 2019 Pravila za atletska tekmovanja 

Samoizobraževanje Maribor 20. 3. 2019 Volleyball – System and strategies 

Samoizobraževanje Maribor 28. 2. 2019 Foundamentals of Track and field 

 
Ime in priimek delavca: Bojan Tramšek 

Organizator izobraževanja Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Predavanja na Elektriadi 
2018 – Združenje elektro 
šol Slovenije 

Novigrad 12. – 14. 10. 
2018 

 

 



 
  

37 
 

Ime in priimek delavca: Zvonko Kladnik 

Organizator izobraževanja Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Predavanja na Elektriadi 
2018 – Združenje elektro 
šol Slovenije 

Novigrad 12. – 14. 10. 
2018 

 

 
Ime in priimek delavca: Polona K. Švab 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Predavanja na Elektriadi 
2018 

Novigrad 12. – 14. 10. 
2018 

 

Ministrstvo za kulturo, 
M. za šport 

Ljubljana 24.9.2019 Z umetnostvjo v športu, gibanju in 
zdravju 

Ministrstvo za kulturo, 
M. za šport 

Ljubljana. 26.9.2018 Kaj je zdrav šport mladih? 

Badminton klub Branik v 
sodelovanju z BWF 

Maribor 10.12.2018 Badminton – seminar za učenje v 
šolah 

11.5 UMETNOST IN MULTIMEDIJA 

Ime in priimek delavca: Robert Novak 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Srednja šola tehniških 
strok Šiška 

Novigrad 12. – 14. 10. 
2018 

Elektriada 2018 

 
Ime in priimek delavca: Domen Rupnik 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Srednja šola tehniških 
strok Šiška 

Novigrad 12. – 14. 10. 
2018 

Elektriada 2018 

Samoizobraževanje splet september 2018 Adobe CC 

 
Ime in priimek delavca: Miran Waldhütter 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Srednja šola tehniških 
strok Šiška 

Novigrad 12. – 14. 10. 
2018 

Elektriada 2018 

ARNES splet 14. 1.– 12. 2. 
2019 

MOOC – Digitalne identitete 

ARNES splet 11. 3.– 26. 4. 
2019 

MOOC – Spletno anketiranje 

ARNES splet 11. 3.– 26. 4. 
2019 

MOOC – Uporaba mobilnih naprav 
v VIZ 

ARNES splet 11. 3.– 26. 4. 
2019 

MOOC – Vodenje in upravljanje VIZ 

11.6 MATEMATIKA 

Ime in priimek delavca: Polonca Hajšek Pavlič 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

RIC Maribor Junij 2019 Moderacija točkovnikov – zunanje 
ocenjevanje splošne mature 
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Ime in priimek delavca: Nataša Hauptman 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

RIC Preko spleta Maj 2019 Priprava na zunanje ocenjevanje 

Arnes Spletno 
izobraževanje 

Marec 2019 Varna raba interneta 

RIC Ljubljana 12.3.2019 Posvet tajnikov splošne mature 

 
Ime in priimek delavca: Monika Stergar 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

RIC Maribor Junij 2019 Moderacija točkovnikov – zunanje 
ocenjevanje splošne mature 

 
Ime in priimek delavca: Darko Zinrajh 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

FMF Ljubljana Ljubljana September 
2018, Januar 
2019 

ANALITIČNO MIŠLJENJE KOT BAZA 
NARAVOSLOVNIH IN 
DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNIH 
PREDMETOV 

11.7 NARAVOSLOVJE 

Ime in priimek delavca: Darko Zinrajh 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

FMF Ljubljana FMF 
Ljubljana 

september 
2018 in januar 
2019 

ANALITIČNO MIŠLJENJE KOT BAZA 
NARAVOSLOVNIH IN 
DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNIH 
PREDMETOV, seminar za učitelje 
matematike 

Ime in priimek delavca: Darinka Ferlež 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Zavod RS za šolstvo Ptuj 29. 5. 2019 11. posvet Kemijska varnost za vse 

11.8 ELEKTROTEHNIKA 

Ime in priimek delavca: Ivanka Lesjak  

 Organizator 
izobraževanja  

Kraj  Termin  Naslov izobraževanja  

Tovarna podjemov  Maribor  13.4.2019  Projekt za sredstva za SERŠ  

Tovarna podjemov  Maribor  8.5.2017  Projekt za sredstva za SERŠ  

University Volos  
Gea College  

Volos  
Ljubljana  

Avgust 2018  
Marec 2018  

Erasmus staff week  
Podjetništvo -PODJETNIŠKE 
DELAVNICE   

  
Ime in priimek delavca: Žarko Jesenovec  

 Organizator 
izobraževanja  

Kraj  Termin  Naslov izobraževanja  

Individualno strokovno 
izobraževanje  

Maribor  September 
2918  

P. Krebelj; Vzdrževanje informacijske 
opreme, 2018  

Individualno strokovno 
izobraževanje  

Maribor  December 
2018  

Z. Žalar, Obnovljivi viri  

Svetovalni center Maribor  Maribor  4. 4. 2019  Specifične učne težave  
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Ime in priimek delavca: Darko Romih  

 Organizator izobraževanja  Kraj  Termin  Naslov izobraževanja  

SERŠ Maribor  Maribor  1.02.2019  Urejanje spletne strani  

  
Ime in priimek delavca: Robert Gašparič  

 Organizator 
izobraževanja  

Kraj  Termin  Naslov izobraževanja  

Samoizobraževanje  
  

Maribor  December 
2018  

Z. Žalar Obnovljivi viri energije  

Samoizobraževanje  Maribor  Marec 2019  D. Lenardič Fotonapetostni sistemi  

  
Ime in priimek delavca: Bojan Rozin  

 Organizator 
izobraževanja  

Kraj  Termin  Naslov izobraževanja  

Samoizobraževanje  Maribor  Februar,marec2019  Erasmus +  

Elektriada  Novigrad  Oktober 2018  Varnost spleta  

  
  
Ime in priimek delavca: Miran Čokl  

 Organizator 
izobraževanja  

Kraj  Termin  Naslov izobraževanja  

Individualno strokovno 
izobraževanje  

Maribor  September 
2018  

P. Krebelj; Vzdrževanje informacijske 
opreme, 2018  

Individualno strokovno 
izobraževanje  
  

Maribor  
  

Maj 2019  Robotika - AUTOMATION IS THE 
COMPETITIVE ADVANTAGE YOU 

NEED  

  
Ime in priimek delavca: Benjamin Vergles  

 Organizator izobraževanja  Kraj  Termin  Naslov izobraževanja  

CPI  Ljubljana  20.11.2018  Usposabljanje organizatorjev PUD  

ŠC Novo mesto  Novo mesto  23.1.2019  Usposabljanje mentorjev za državno 
tekmovanje  

CPI  Ljubljana  6.3.2019  Posvet organizatorjev PUD  

Elektrotehniško društvo 
Maribor  

Radenci  28.3.2019  Kotnikovi dnevi  

Samoizobraževanje  Maribor  Š.l. 2018/19  Inteligentne inštalacije  

     
Ime in priimek delavca: Dušan Kaiser  

  Organizator 
izobraževanja  

Kraj  Termin  Naslov izobraževanja  

SERŠ Maribor  Novigrad  Oktober 2018  Strokovno srečanje elektro šol  

CPI  Ljubljana  20.11.2018  Usposabljanje organizatorjev 
PUD  

SERŠ Maribor     Maribor   November 2018   LPKF prototype board production   

ŠC Novo mesto  Novo mesto  23.1.2019  Usposabljanje mentorjev za 
državno tekmovanje  

CPI  Ljubljana  6.3.2019  Posvet organizatorjev PUD  

Elektrotehniško društvo 
Maribor  

Radenci  28.3.2019  Kotnikovi dnevi  

Samoizobraževanje  Maribor  Š.l. 2018/19  Inteligentne inštalacije  

   
 Ime in priimek delavca: Peter Koler  

 Organizator izobraževanja  Kraj  Termin  Naslov izobraževanja  

Samoizobraževanje  Maribor   2018/19  Sončne elektrarne za 
samooskrbo   

SERŠ Maribor  Novigrad  Oktober 2018  Strokovno srečanje 
elektro šol  
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SERŠ Maribor     Maribor   November 2018   Uporaba rezkarja LPKF  

Arnes 2019 Maribor Marec Varna raba interneta  

  
Ime in priimek delavca: Aleš Hace 

 Organizator 
izobraževanja  

Kraj  Termin  Naslov izobraževanja  

SERŠ Maribor  Maribor  November 
2018  

LPKF prototype board production  

SERŠ Maribor  Maribor  
  

Marec 2019  Chuck Hellebuyck  
Programming PIC Microcontrollers with 
PICBASIC  

SERŠ Maribor  Maribor  
  

Marec 2019  PIC Microcontrollers An introduction to mi
croelectronics  
Martin Bates  

SERŠ Maribor  Maribor  
  

Marec 2019  PIC Microcontrollers - Programming in C  
Milan Verle  

 
Člani aktiva, ki se niso izobraževali: Milan Šarman  

11.9 RAČUNALNIŠTVO 

Ime in priimek delavca: Vida Motaln 

Organizator izobraževanja Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Samoizobraževanje Maribor September 
2018 

Napredna raba Excela 

Samoizobraževanje Maribor Oktober 2018 Python 

Samoizobraževanje Maribor Januar 2019 Ruby 

 
Ime in priimek delavca: Manja Šarman Šumandl 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Slovensko izobraževalno 
omrežje 

Maribor Nov. – dec. 
2018 

Spletna predstavitev VIZ 

Slovensko izobraževalno 
omrežje 

Maribor Mar. – apr. 
2019 

Uporaba mobilnih naprav v VIZ 

Založba Rokus Maribor 21.11.2018 Kako izdelati učinkovito učno gradivo 

 
Ime in priimek delavca: Miran Kocbek 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja 

EZŽ – optično središče Ljubljana 19.04.2019 Varjenje optičnih vlaken 

Amtest Maribor 20.11.2018 Uporaba rezkalnika 

Pedagoška fakulteta Maribor 2018/2019 PAI izobraževanje 

 
Ime in priimek delavca: Jernej Feguš 

Organizator izobraževanja Kraj Termin Naslov izobraževanja 

IZUM Maribor 4.10.2018 Colibri IoT - Odprta IoT platforma za 
izobraževanje 

EZŽ Ljubljana Ljubljana 19.4.2019 Izobraževanje za spajanje optičnih 
vlaken 

samoizobraževanje Maribor celo leto Načrtovanje in postavitev 
podatkovnih baz 

 
Ime in priimek delavca: Jernej Krajnčan 

Organizator izobraževanja Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Amtest d.o.o. SERŠ 
Maribor 

26.11. – 27.11. 
2018 

Uporaba rezkalnika 

http://library1.org/_ads/8968A14CA2B0BCBF06FC4E49FF6C0BB7
http://library1.org/_ads/8968A14CA2B0BCBF06FC4E49FF6C0BB7
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Samoizobraževanje Maribor 1.8. – 
30.9.2018 

3d tiskalnik 

Samoizobraževanje Maribor 1.9. – 
30.11.2018 

Php, json, Google Documents API 

 
Ime in priimek delavca: Rolando Rajšp 
 

Organizator izobraževanja Kraj Termin Naslov izobraževanja 

KNX ETS5 eCampus Spletno 
izobraževanje 

Oktober 2018 
–  
November 
2018 

Inteligentne inštalacije 

Samoizobraževanje  December 
2018 

Smart Buildings with Internet of 
Things Technologies 

Samoizobraževanje  December 
2018 

OpenRemote – Open Source for 
IoT 

Samoizobraževanje  Februar 2019 Uporaba sistema E-Vem 

Elektrotehniško društvo 
Maribor 

Radenci 28. marec 
2019 

Posvetovanju o močnostni 
elektrotehniki in sodobnih 
električnih inštalacijah 

 
Ime in priimek delavca: Aleš Pukšič 

Organizator izobraževanja Kraj Termin Naslov izobraževanja 

ŠC Novo mesto Novo mesto 23. 1. 2019 Izobraževanje mentorjev – Državno 
tekmovanje 

Amtest SERŠ 
Maribor 

26.- 27. 11. 
2018 

Uporaba rezkalnika 

Samoizobraževanje SERŠ 
Maribor 

čez celo leto Načrtovanje in postavitev podatkovnih 
baz 

 

11.10 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

Organizator 
izobraževanja 

Kraj Termin Naslov izobraževanja Udeleženec 

SERŠ Maribor Maribor 8. 10. 2018 Usposabljanje za delo z 
dijaki s posebnimi 
potrebami – izvedba 
konference 

Iris Vinko, Maja 
Krajnc, Lara 
Jug 

Skupnost elektro šol Novigrad 12. – 14. 
10. 2018 

Elektriada Lara Jug 

ISA Institut Domžale 25. 10. 
2018 

Intervizijska skupina za 
šolske svetovalne delavce 

Maja Krajnc 

SERŠ / DROGART Maribor 13. 11. 
2018 

Uporaba alkohola med 
mladimi 

Maja Krajnc 
Iris Vinko 
Lara Jug 

Svetovalni center Maribor 16. 11. 
2018 

Spletno nasilje na 
medvrstniškem prizorišču 

Maja Krajnc 
Lara Jug 
 

SERŠ Maribor Maribor 19. 11. 
2018 

Požarna varnost in varstvo 
pri delu  

Maja Krajnc 
Iris Vinko 
Lara Jug 

Svetovalni center Maribor 14. 12. 
2018 

»Dronski starši« - 
novodobna ovira 
osamosvajanja 

Maja Krajnc 
Lara Jug 

SERŠ Maribor Maribor 15. 1. 2019 Varstvo osebnih podatkov Maja Krajnc 
Iris Vinko 
Lara Jug 
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Svetovalni center Maribor 18. 1. 2019 Škodljiva uporaba digitalne 
tehnologije – pomoč za 
»odlogiranje« 

Maja Krajnc 
Lara Jug 

SERŠ Maribor Maribor 28. 1. 2019 Tanka linija odgovornosti Maja Krajnc 
Iris Vinko 
Lara Jug 

MIZŠ Ljubljana 29. 1. 2019 Vpis v SŠ, štipendije 
 

Maja Krajnc 

Univerza v Mariboru Maribor 4. 2. 2019 Vpis v visokošolske zavode 
in višje strokovne šole 

Maja Krajnc, 
Lara Jug 

Arnes spletno 
izobraževanje 

od 14. 1. 
do 12. 2. 
2019 

MOOC – Digitalne 
identitete 

Maja Krajnc 

Živilska šola Maribor 11. 2. 2019 Sestanek aktiva šolskih 
svetovalnih delavk – 
organizacija in izvedba 
Maja Krajnc 

Maja Krajnc 
Iris Vinko 
Lara Jug 

Svetovalni center Maribor 15. 3. 2019 Nevroedukacijske raziskave 
bralno-napisovalnih 
spretnosti v digitalni dobi 

Maja Krajnc 
Lara Jug 

MIZŠ Ljubljana 1. 4. 2019 Novosti vpisne aplikacije in 
CEUVIZ 

Maja Krajnc 

Svetovalni center Maribor 19. 4. 2019 Šola in starši – avtoritativno 
zavezništvo v dobrobit 
odraščajočih 

Lara Jug 

Arnes spletno 
izobraževanje 

od 11. 3. 
do 26. 4. 
2019 

MOOC – Spletno 
anketiranje 

Maja Krajnc 

Arnes spletno 
izobraževanje 

od 11. 3. 
do 26. 4. 
2019 

MOOC – Spletna 
predstavitev VIZ 

Maja Krajnc 

Nacionalni inštitut za 
javno zdravstvo 

Maribor 25. 4. 2019 
28. 5. 2019 

Povezovalen pristop do 
mladostništva brez drog 

Maja Krajnc 

Univerza v Ljubljani Maribor 8. 5. 2019 OdKlikni! Ustavimo spletno 
nasilje nad ženskami in 
dekleti 

Iris Vinko 
Lara Jug 

Svetovalni center Maribor 17. 5. 2019 Strokovna opora otrokom in 
družinam ob razvezi 

Maja Krajnc 
 

11.11 RAVNATELJICA  

Organizator izobraževanja Kraj Termin Naslov izobraževanja 

Aktiv ravnateljev MB SŠ Maribor 21. 9. 2018 Karierni sejem, Informativa, delovni 
čas učiteljev, sodelovanje z OŠ 

ZRSZŠ Maribor 19. 9. 2018 Razvojni načrt, LDN, letne priprave, 
analiza pedagoškega dela, študijska 
srečanja učiteljev, dokazi učenja v 
šoli, osmišljanje učenja, 
individualizacija 

Skupnost elektro šol Novigrad 12. – 14. 10. 
2018 

Elektriada 

Skupnost elektro in 
računalniških šol Slovenije 

Trbovlje 12. 10. 2018 Državno tekmovanje in posvet 

Svetovalni center Maribor 14. 12. 2018 Dronski starši- novodobna ovira 
osamosvajanja 

Aktiv ravnateljev MB SŠ Maribor 25. 1. 2019 Sodelovanje z odborom za 
izobraževanje… DZ RS, B. Rajić 
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Zavod za šolstvo Maribor 6. 3. 2019 Pedagoško vodenje in zagotavljanje 
kakovosti vzgojno izobraževalnega 
dela 

Svetovalni center Maribor 15. 3. 2019 Predstavitev mednarodne raziskave: 
Vpliv digitalizacije na sposobnosti 
otrok, pomen pisanja z roko, vpliv 
spoštljivih odnosov in stresa na 
rezultate dela 

Varuh človekovih pravic Maribor 18. 4. 2019 Zagovorništvo otrok 

Aktiv ravnateljev MB SŠ šol Maribor 12. 4. 2019 Sodelovanje s TV Maribor idr. 

Društvo ravnatelj Radenci 15.-17. 4. 2019 Strokovni posvet 

Svetovalni center Maribor 19., 4. 2019 Šola in starši, avtoritativno 
zavezništvo 

Aktiv ravnateljev Maribor 24. 5. 2019 Poročilo o zdravju otrok, ugovor na 
oceno, ocenjevanje in stres    

Strokovna ekskurzija  Junij 2019  

12 POROČILO O STROŠKIH VZDRŽEVANJA IN NAKUPU OPREME 

12.1 POROČILO AKTIVOV 

Nakup opreme in učil, ki je bil načrtovan za šolsko leto 2018/2019 s strani aktivov je bil realiziran.    

 PLAN REAL. 

STROKOVNI AKTIVI   

Učni pripomočki, učila in druga oprema 66.060 59.417 

   

KNJIŽNICA   

Učbeniki za učitelje, AV gradivo za učitelje, didaktično gradivo.   

Leposlovje, strokovna literatura, serijske publikacije 4.500 4.700 

   

KROŽKI, RAZISKOVALNA DEJAVNOST, TEKMOVANJA   

Stroški materiala, opreme, prijavnine in drugi stroški 31.400 30.937 

12.2 REALIZIRANO INVESTICIJSKO IN REDNO VZDRŽEVANJE IN NAKUP 
OPREME 

Nakup opreme   

 PLAN REAL. 

Robotska roka    20.413 

Oprema za pouk avtomatizacije   23.799 

Računalniki (62 ), monitorji (25), tiskalnika(2) in druga računalniška oprema   54.898 

Interaktivne table s projektorji (8), projektorji (4)   19.881 

Pohištvo za konferenčno dvorano   13.000 

pohištvo za novo računalniško učilnico   13.091 

Pohištvo za učilnice, kabinete, pisarne (omare, katedri, mize, stoli), zaboji za 
zvočnike 

  5.036 

Mrežni skener, MFN (2x)   1.745 

Uničevalec papirja za sejni sobi   782 

UPS za server (2x), mrežna stikala, brezžično omrežje   7.969 

Aparat za termo vezavo    328 

Video nadzorni sistem   3.773 

Ozvočenje v konferenčni dvorani   6.650 
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Audio oprema v novi računalniški učilnici   5.310 

Licence   3.423 

SKUPAJ: 69.420 180.098 

 
Razlika v nabavi opremi je zaradi dvojnega planiranja ( šolsko leto, koledarsko leto), ki se 
prekrivata. Nova računalniška učilnica (celovita prenova kotlovnice, nakup pohištva, računalnikov) 
je bila planirana s finančnim načrtom za leto 2019. Prav tako oprema za pouk avtomatizacije. Dela 
in nakup so bila opravljena do začetka novega šolskega leta. Razlika je približno 100.000 EUR. 
 

Redno vzdrževanje šole   

 PLAN REAL. 

Pleskanje hodnikov, stopnišč in drugih prostorov šole    13.418 

Prenova stolov v zbornici Gosposvetske 9   1.366 

Saniranje tlakov v N3 in N7   8.246 

Prenova skladišča v konferenčno dvorano, stopnišča v kotlovnico   76.590 

Celovita prenova kotlovnice v novo računalniško učilnico   73.677 

Zamenjava razsvetljave za varčno   1.564 

Menjava el. omaric, zamenjava kanalov na E in F hodniku, stopniščih, 
stebrički v učilnicah in knjižnici   3.864 

Dograditev in sanacija varnostne razsvetljave   1.706 

Zamenjava stopniščnih držal   1.512 

Prenova stropa zaradi poplav v E 13, nove obloge   1.870 

Obnova glasbenega studia (stropne in stenske obloge)    2.747 

 155.000 186.560 

 

Investicijsko vzdrževanje   

 PLAN REAL. 

Prenova sanitarij za invalide    10.372 

Obnova fasade- severna stran Gosposvetske 9   106.902 

Obnova fasade- vzhodna in delno južna stran Gosposvetske 9   100.422 

Obnova fasade na mostovžu- naš del   4.092 

Zamenjava stavbnega pohištva- notranjih vrat ( E, F hodnik, vertikala ob 
stranskem stopnišču pri telovadnici ) 

 19.947 

Vgraditev mask in zamenjava žaluzij na vzhodu   19.960 

Zunanje žaluzije na zahodu - 2etaži   8.149 

Zunanje žaluzije na fitnesu   1.119 

 300.000 270.963 

12.3 DRUGE FINANČNE OBVEZNOSTI 

 PLAN REAL. 

Zdravstveni pregled zaposlenih   2.396 

Pregled plinskih naprav   116 

Pregled gasilnih aparatov in hidrantov   750 

Vzdrževanje alarmnega sistema   366 

Pregled varnostne razsvetljave   3.752 

Najem športnih objektov (pouk ŠVZ v LUkni in Pristanu)   8.160 

Promocijska dejavnost (promocijski material :bilten, Stik, zloženke itd.; 
oprema in material za predstavitve na OŠ, informativni dan, Robosled, 
sejmi  

  6.486 

 25.500 22.026 
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13 ŠOLSKE MALICE 

Pri delu se upošteva Zakon o šolski prehrani ZŠol-Pre1 (Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013), 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani ZŠolPre-1A  (Uradni list RS, št. 
46/2014 z dne 23. 6. 2014 ) in Pravila šolske prehrane sprejeta na seji Sveta zavoda SERŠ Maribor, 
septembra 2013. 
Pri preko 700 prijavljenih dijakih na malico pripadajo organizatorju šolske prehrane po normativu 4 
pedagoške ure (8 delovnih ur) na teden. V šolskem letu 2018/19 je bil organizator šolske prehrane 
Jernej Feguš. Izvajalec šolske prehrane je bil Dijaški dom Maribor. 
 
Opis dela organizatorja šolske prehrane: 

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

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

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

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

zaradi možnih sprememb). 

- Knjiženje naročenih in neprevzetih obrokov – dnevno. 

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

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

dijakov. 

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

naročanje izkaznic in priprava ključkov). 

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

prevzetih in neprevzetih obrokov). 

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

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

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

telefonu. 

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

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

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

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

razrednikov, …). 

Poročilo o šolski prehrani – subvencionirana in nesubvencionirana prehrana: 
Ohranjen je sistem treh subvencij :  
- 100 % (2,42 EUR) 

- 70 % (1,69 EUR oz. 0,73 EUR doplačila) 

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

Število prijavljenih dijakov ter prevzetih obrokov v š.l. 2018/19 
Mesec 100 % subvencija 70 % subvencija 40 % subvencija Brez subvencije 

št. 
dijakov 

št. 
obrokov 

št. 
dijakov 

št. 
obrokov 

št. 
dijakov 

št. 
obrokov 

št. 
dijakov 

št. 
obrokov 

September 263 2594 116 994 75 605 51 96 

Oktober 306 3427 129 1401 91 773 36 46 

November 307 3624 130 1611 93 863 26 45 

December 303 2642 129 1210 95 657 23 38 

Januar 303 3348 130 1510 91 784 32 56 

Februar 301 2276 127 968 95 540 30 46 

Marec 301 3541 124 1412 94 808 26 44 

April 330 3489 125 1242 83 604 16 23 

Maj 301 2734 130 1216 96 740 21 37 

Junij 299 1375 130 650 96 379 15 32 
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14 POROČILO ORGANIZATORJA PRAKTIČNEGA POUKA IN PUD 

Praktični pouk se deli na praktično izobraževanje v šolskih prostorih in praktično usposabljanje z 
delom pri delodajalcih (PUD). Organizator PP je Benjamin Vergles, organizator PUD pa Dušan 
Kaiser. 
 
PRAKTIČNI POUK 
 
V šoli se praktični pouk izvaja v učilnicah praktičnega pouka. Na šoli imamo učilnice praktičnega 
pouka prilagojene potrebam izvajanja določenih vsebin in programov. 

 K01, K06, E13, E14, B03, B04, B05, C06 so učilnice namenjene izvajanju računalniških 

vsebin. 

 V učilnicah K09, E09, E11, C11 in B14 izvajamo pouk elektronike in digitalne tehnike. 

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

Specifike:  

 K07 je moderna učilnica za učenje vsebin s področja komunikacijskih in energetskih 

inštalacij. 

 B04, B14 in K09 so učilnice, kjer imamo zraven računalnikov tudi namenske naprave, s 

pomočjo katerih je poenostavljeno poučevanje vsebin iz področja digitalne tehnike in 

elektronike. 

 K06, C06 in B03 imajo nameščena programska orodja potrebna za pouk multimedijskih 

vsebin. 

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

komponent ter linija za polaganje SMD komponent).  

 Učilnici C06 in B3 imata 32 računalnikov in sta primerni za poučevanje celotnega oddelka. 

 

V šolskem letu 2018/2019 smo kupili robotsko roko, ki je locirana v učilnici B04. Prav tako smo 

nabavili tudi opremo za praktični del učnih vsebin pri strokovnih modulih, ki se nanašajo na 

avtomatizacijo. Tudi ta oprema bo locirana v učilnici B04, deloma pa v B08, ki se bo iz učilnice 

spremenila v kabinet za učitelje praktičnega pouka. 

 

Za ponudnika orodja, ki ga morajo dijaki kupiti pri vpisu na našo šolo, smo predlagali podjetje 
Nanoelektronika. Hkrati smo dijake seznanili, da nakup pri tem podjetju ni obveza, saj lahko komplet 
sestavijo sami ali ga kupijo v drugih trgovinah. 
Tudi v prihodnjem šolskem letu, smo zaradi ugodnejše cene kompleta orodja za dijake, iz kompleta 
izvzeli spajkalnik, ki ga imajo dijaki na razpolago v vseh strokovnih učilnicah. Dijaki si lahko po želji 
spajkalnik naročijo v Nanoelektroniki ali pri drugem ponudniku. 
Spisek orodja v obveznem kompletu smo pripravili ločeno za področje šolanja v programu 
računalnikar in elektrotehnik+elektrikar.  
 
PUD 
 
SERŠ Maribor ima v šolskem letu 2018/2019 dijake na PUD-u razporejene na naslednji način: 
Dijaki srednjega strokovnega izobraževanja imajo PUD razporejen na naslednji način: 

1. letnik brez  PUD-a 

2. letnik brez  PUD-a 

3. letnik 2 tedna 

4. letnik brez PUD-a 

 
Dijaki srednjega poklicnega izobraževanja imajo PUD razporejen na naslednji način: 

1. letnik 3 tedne 

2. letnik 3 tedne 

3. letnik 18 tednov 
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Dijaki poklicno-tehniškega izobraževanja imajo PUD razporejen na naslednji način: 

1. letnik 2 tedna  

2. letnik brez  PUD-a 

 

Razporeditev PUD za šolsko leto 2018/2019: 

oddelek termin čas PUD  program 

3cr od 1. 10. 2018 do 12. 10. 2018  76 ur tehnik računalništva 

3at od 1. 10. 2018 do 12. 10. 2018 76 ur elektrotehnik 

3br od 5. 11. 2018 do 16. 11. 2018  76 ur tehnik računalništva 

3bt od 5. 11. 2018 do 16. 11. 2018 76 ur elektrotehnik/tehnik računalništva 

1d od 3. 12. 2018 do 14. 12. 2018  76 ur tehnik računalništva PTI 

3ap od 11. 1. 2019 do 16. 5. 2019 684 ur računalnikar 

3bp od 11. 1. 2019 do 16. 5. 2019 684 ur elektrikar 

3ar od 4. 3. 2019 do 15. 3. 2019 76 ur tehnik računalništva 

2ap od 1. 4. 2019 do 19. 4. 2019  114 ur računalnikar 

2bp od 1. 4. 2019 do 19. 4. 2019 114 ur elektrikar 

1ap od 3. 6. 2019 do 21. 6. 2019 114 ur računalnikar 

1bp od 3. 6. 2019 do 21. 6. 2019 114 ur elektrikar 

 

V šolskem letu 2018/2019 je PUD od skupaj 328 dijakov iz 12 oddelkov opravilo 317 dijakov. 

 

Podroben pregled oddelkov: 

Smer izobraževanje oddelek 

število 

dijakov 

PUD 

opravilo 

Srednje strokovno izobraževanje 

3ar 30 29 

3br 29 29 

3cr 25 25 

3at 30 29 

3bt 30 30 

Srednje poklicno izobraževanje 

1ap 26 23 

1bp 29 24 

2ap 27 26 

2bp 29 29 

3ap 25 25 

3bp 25 25 

Poklicno tehniško izobraževanje 1d 23 23 

 
PUD smo zagotovili vsem dijakom, ki so bili vpisani v izobraževanje na naši šoli.  
Nekateri dijaki, ki so letnik ponavljali v istem programu in so PUD v preteklem šolskem letu uspešno 
opravili, imajo priznan PUD. Ti so v zgornji preglednici zajeti. 
 
PUD-a niso opravili dijaki, ki v šolo konca drugega ocenjevalnega obdobja niso prinesli potrjenih 
ocenjevalnih obrazcev (mnenje delodajalcev), ki jih morajo izpolniti delodajalci in/ali poročila o delu. 
Ti dijaki so v večini neocenjeni ali zelo slabo ocenjeni tudi pri ostalih modulih. 
 
V šolskem letu 2018/2019 je bil objavljen Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in 
socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v 
šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019. 
 
Organizatorja praktičnega pouka in praktičnega usposabljanja z delom sta zraven navedenega 
sodelovala še na naslednjih področjih: 

 sodelovanje na kolegiju ravnateljice, 
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 sodelovanje z razredniki, 

 sodelovanje z učitelji praktičnega pouka, 

 sodelovanje s fakultetami in višjimi strokovnimi šolami, 

 organiziranje ekskurzij za dijake, 

 organiziranje delavnic za osnovnošolce, 

 organiziranje predstavitve šole na sejmih, 

 sodelovanje z dijaki, 

 sodelovanje z delodajalci, 

 sodelovanje z OOZ Maribor, 

 promoviranje šole v šolskih prostorih in na osnovnih šolah, 

 vodenje krožkov s področja elektromobilnosti (e – bike), 

 spremljanje dijakov na tekmovanjih, 

 članstvo v komisijah na tekmovanju elektro šol Slovenije 

 mentorstvo dijakom na tekmovanju elektro šol Slovenije 

 mentorstvo dijakov na tekmovanjih s področja električnih koles, 

 mentorstvo dijakov pri raziskovalnih nalogah, 

 mentorstvo dijakov demonstratorjev, 

 sodelovanje pri organizaciji informativnega dneva za osnovnošolce v smislu sodelovanja z 
delodajalci. 

15 DOSEŽKI DIJAKOV IN MENTORJEV 

TEKMOVANJE UVRSTITEV DIJAKI MENTORJI 

MLADI ZA NAPREDEK 
MARIBORA 

2. mesto med srednjimi 
šolami v Mariboru 

    

DRŽAVNO SREČANJE 
RAZISKOVALCEV – 
INOVACIJSKI PREDLOGI 
  
  

bronasto priznanje Jaka Waldhütter 
M. 
Waldhütter 

bronasto priznanje 
Tine Lubej, Janez Keček, 
Kristjan Žigart 

M. Uranjek 

bronasto priznanje Miha Frangež 
A. Bezjak, 
B. Skok 

DRŽAVNO SREČANJE 
RAZISKOVALCEV – 
RAZISKOVALNE NALOGE 
  
  
  
  
  

srebrno priznanje Rene Šoštarić, Žiga Zadravec A. Soršak 

bronasto priznanje David Fošt, Toni Kovše M. Bitenc 

bronasto priznanje Matej Cvetko B. Dežamn 

bronasto priznanje Rok Dolenc B. Dežamn 

bronasto priznanje Artur Dubiv J. Feguš 

bronasto priznanje Aljaž Rožič B. Dežman 

RoboCup 2019 Slovaška 

1. mesto v kategoriji 
Robocup Rescue Maze 

Jaka Waldhütter, Peter Rojs 

M. 
Waldhütter 

1. mesto v kategoriji 
Rescue CoSpace 

Anže Mavrič, Miha Širovnik 

4. mesto v kategoriji 
Rescue CoSpace 

Nejc Pauman, Aljaž Kokol 

Državno prvenstvo 
Robocup 2019 

1. mesto v kategoriji 
Rescue CoSpace 

Anže Mavrič, Miha Širovnik 

2. mesto v kategoriji 
Rescue CoSpace 

Nejc Pauman, Aljaž Kokol 

3. mesto v kategoriji 
Rescue CoSpace 

Aljaž Kolerič, Niko Falež 

1. mesto v kategoriji 
Rescue Maze 

Jaka Waldhüter, Peter Rojs 

Svetovno tekmovanje 
5. mesto v kategoriji 
Rescue Maze - Super 
Team 

Jaka Waldhüter, Peter Rojs 

  
6. mesto v kategoriji 
Rescue CoSpace 

Anže Mavrič, Miha Širovnik 
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MLADI PODJETNIK, 
državno tekmovanje 

2. mesto 
Jan Wolf, Nejc Bezjak, 
Nicholas Herga 

I. Lesjak 

Tekmovanje ACM v znanju 
računalništva 

8. mesto in srebrno 
priznanje 

Miha Frangež B. Potisk 

srebrno priznanje Dominik Foschini S. Nekrep 

srebrno priznanje Nik Tomažič V. Motaln 

srebrno priznanje Jan Wolf B. Potisk 

FESTIVAL INOVATIVNIH 
TEHNOLOGIJ 

1. mesto in zlato priznanje David Krček D. Rupnik 

Državno tekmovanje iz 
matematike 

2. mesto in zlato priznanje Nejc Pauman I. Pivko 

zlato priznanje Mark Vintar D. Zinrajh 

zlato priznanje Tim Praprotnik M. Stergar 

zlato priznanje Primož Pliberšek P. Tisnikar 

srebrno priznanje 
Nejc Zajc, Leon Sovič, Aljaž 
Kokol 

I. Pivko 

srebrno priznanje 
Sven Preložnik, Vid Golob, 
Tomaž Šimunič, Marino Vuk 

D. Zinrajh 

srebrno priznanje Jan Wolf M. Stergar 

srebrno priznanje 
Chris Zerjavic, Nejc 
Podvratnik, Tilen Vetrih, Marko 
Ferk 

P. H. Pavlič 

Mednarodno tekmovanje 
Genius logicus - dodatno 
tekmovanje najboljših za 
leto 2017/18 

4. mesto Blaž Krevh I. Pivko 

Mednarodno tekmovanje 
Genius logicus 

11. mesto, državno 1. 
mesto 

Manduša Aleksić Peter 
N. 
Hauptman 

16. mesto, državno 2. 
mesto 

David Fošt 

I. Pivko 

17. mesto, državno 3. 
mesto 

Alen Fridau 

7. mesto, državno 1. mesto Rafael Ahac Bela 

32. mesto, državno 3. 
mesto 

Gal Kocbek 

IATEFL – državno 
tekmovanje iz angleščine 

srebrno priznanje Matej Posavec S. M. 
Dežman bronasto priznanje Miha Vrbančič 

Natečaj za najboljši HAIKU 
Nino Kapun 

najboljši urbano-tehnološki 
haiku B. Gajšek 

David Krček najboljši šaljivi haiku 

Območno tekmovanje za 
Cankarjevo priznanje 

srebrno priznanje Liam Mesarec M. Milanovič 

srebrno priznanje Vita Korošec B. Gajšek 

Tekmovanje za Cankarjevo 
priznanje 

bronasto priznanje 
Nejc Zajc, David Krček, Nejc 
Zajc, Vita Korošec 

B. Gajšek 

bronasto priznanje 
Dominik Lončarič, Liam 
Mesarec, Nejc Pauman 

M. Milanovič 

Literarni natečaj v kratki 
zgodbi Mestne knjižnice 
Ljubljana  priznanje 

  Amadeja Štih M. Milanovič 

IATEFL državno 
tekmovanje iz angleščine 

2. mesto in srebrno 
priznanje 

Tilen Justinek, David Krček, 
Nejc Zajc, Jan Selinšek 

S. M. 
Dežman 

ASTRONOMIJA – državno 
tekmovanje 

srebrno priznanje Primož Pliberšek N. Petelin 

NOGOMET – državno 
tekmovanje 

3. mesto  

Nejc Kerner, Jan Drevenšek, 
Tibor Zupančič, Matija 
Fekonja, Gašper Fekonja, 
Tilen Gajser, Marcel Pušnik, 
Denis Fras, Luka Grozdek, 
Matic Lukovnjak in Marko Ferk 

Z. Kladnik 
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BADMINTON – področno 
posamično tekmovanje 

bronasta medalja Matej Labaš 

P. Krivec 
Švab 

BADMINTON – državno 
posamično tekmovanje 

2. mesto Matej Labaš 

od 9. do 16. mesta Jurij Cerar 

  od 17. do 35. mesta Andej Labaš 

  od 9. do 26. mesta 
Simon Mernik, Patrik Riboli in 
Miha Roškarič 

ŠPORTNO PLEZANJE - 
državno prvenstvo 

2. mesto Žan Janežič   

ATLETIKA – področno 
ekipno prvenstvo 

2. mesto 

Nik Domajnko, Jan Drevenšek, 
Denis Fras, Matjaž Korez, Toni 
Kovše, Matic Levačič, Vito 
Polenek, Luka Popovič Krajnc, 
Aljaž Poropat, Laren Sedlanič, 
Jan Falež, Matic Švenda, 
Rene Trunk, Anej Veilguni, 
Valentin Vidovič, Tadej Vogrin, 
Lucij Vrhovšek, Vito Zupanič in 
Žan Levačič 

A. Bezjak 

ATLETIKA – državno 
prvenstvo 

3. mesto Luka Krajnc Popovič 

A. Bezjak 
  4. mesto Vito Polenek 

  11. mesto Vito Zupanič 

  4. mesto 
Nino Novak, Luka K. Popovič, 
Vito Zupanič, Jan Falež 

KROS - šolski ekipni kros 
Slovenije 

9. mesto 
Klemen Geratič, Žan Aljaž 
Poropat 

P. K. Švab 

ODBOJKA NA MIVKI - 
področno tekmovanje 

3. mesto 
Gašper Kavnik, Matevž 
Semprimožnik,Laren Sedlanič 

A. Bezjak 

STRELJANJE Z ZRAČNO 
PUŠKO – področno 
tekmovanje 

2. mesto Mark Berdnik 

B. Tramšek 
4. mesto Žan Ferenček 

STRELJANJE Z ZRAČNO 
PUŠKO – regijsko 
tekmovanje  

4. mesto Mark Berdnik 

6. mesto Žan Ferenček 

 

Maribor, september 2019 

 

 

 


