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1 UVOD 

Letni delovni načrt določa 48. in 49. člen ZOFVI. Ravnateljica pripravi predlog LDN in je odgovorna 
za njegovo izvedbo. Svet zavoda sprejme LDN in poročilo o njegovi uresničitvi. 
 
Na LDN temeljijo vse dejavnosti in življenje zavoda v šolskem letu. 
 
Z LDN so določene vzgojno-izobraževalne naloge in dejavnosti šole na področjih, ki so ključna za 
uspešno delovanje šole. Načrt se bo po potrebi dopolnjeval in v tekočem šolskem letu zaradi 
epidemije COVID 19 tudi spreminjal in prilagajal, saj se nekatere okoliščine in dejavnosti med 
šolskim letom pojavijo tudi nenačrtovano. 
 
Z LDN uresničujemo tudi etapne cilje srednjeročnega razvoja zavoda oziroma se približujemo 
realizaciji vizije razvoja zavoda.  
 
Zavod Srednja elektro-računalniška šola Maribor ali skrajšano SERŠ Maribor je ustanovljen za 
opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki se opravlja kot javna služba na področju 
izobraževanja na podlagi izobraževalnih programov, ki jih v izvajanje določi minister, pristojen za 
šolstvo. Zavod opravlja javno službo na naslednjih področjih: srednješolsko poklicno in strokovno 
izobraževanje, srednješolsko splošno izobraževanje in dejavnost knjižnic. 
 
Zavod izobražuje tudi odrasle. LDN izobraževanja odraslih pripravi vodja izobraževanja odraslih in 
je v ločeni publikaciji. 
 
SERŠ se je s 1. septembrom 2013 izločil iz Šolskega centra Maribor in ponovno zaživel kot 
samostojna šola.  
Zavod je enovit in izvaja poklicno in strokovno izobraževanje ter program strokovne gimnazije.  
Poklicni in strokovni programi SERŠ-a so: srednje poklicno izobraževanje (SPI) program elektrikar 
in računalnikar ter srednje strokovno izobraževanje (SSI)  program elektrotehnik in tehnik 
računalništva. Imamo tudi vpis v nadaljevanje srednjega poklicnega izobraževanja v poklicno 
tehniško izobraževanje (PTI) v računalniški in elektrotehniški stroki. 
 
Zavod vodi ravnateljica Irena Srša Žnidarič, spec., ki je pedagoški in poslovodni organ zavoda, v 
primeru odsotnosti se pooblastila prenesejo na pomočnika ravnatelja Darka Romiha, uni. dipl. inž. 
 
LDN je obravnaval učiteljski zbor, dijaški parlament, svet staršev, posredovan je bil sindikalnemu 
zaupniku. 
LDN bo dostopen v tajništvu šole in na spletni strani SERŠ. 
 
Kvaliteten pedagoški proces in mentorstvo dijakom je najpomembnejša dejavnost šole. 
 
Poslanstvo Srednje elektro-računalniške šole Maribor je opravljanje javne službe na področju 
vzgojno-izobraževalne dejavnosti mladine in odraslih in njihovo usposabljanje tako za poklicno delo 
kot za študij, vseh pa za razvoj regije in širšega okolja.  
 
Vizija SERŠ je kvalitetno izobraževanje na nivoju srednjega poklicnega in strokovnega 
izobraževanja ter tehniške gimnazije, spodbujanje raziskovalne dejavnosti dijakov in njihove 
inovativnosti, razvijanje odprtosti in strpnosti do drugačnih ter usmerjanje v samostojno in 
vseživljenjsko izobraževanje. 
 
Naši dolgoročni cilji so odvisni predvsem od posegov v mrežo srednjih šol resornega ministrstva, 
finančnih sredstev in zakonodaje, ki se nenehno spreminja.  
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Naša dejavnost bo usmerjena v povečanje vpisa predvsem v tehniško gimnazijo ter poklice 
elektrotehnike in elektrikarja.  
 
Prioritete zavoda za obdobje od 2019 do 2023:  

 Ohranjati ugotovljena močna področja. 

 Prilagoditev vsebin in predmetov odprtega kurikula potrebam prakse; timsko delo in 
medpredmetno povezovanje, doseganje višjih taksonomskih stopenj znanja. 

 Nadaljevati  celostno strategijo predstavljanja SERŠ javnosti. 

 Dvigniti kakovost (samo) evalvacije pedagoškega dela in nadaljevati proces spremljanja 
kakovosti (komisija za kakovost). 

 Povečati vpis dekliške populacije: privlačni predmeti odprtega kurikula za dekleta. 

 Skrbeti za redno vzdrževanje šolskega prostora, posodobitev učilnic praktičnega pouka in 
uporaba sodobne opreme: robotske roke, 3D tiskalnika, rezkalnika; urejanje šolskega okolja, 
obnova strehe, fasade in kotlovnice.  

 Zaključiti  energetsko sanacijo šolske zgradbe na Smetanovi 6 in delno (Z fasada) na 
Gosposvetski 9. 

 Krepitev povezovanja in sodelovanja z gospodarstvom. 

 Delovno praznovanje 70-letnice Srednje elektro-računalniške šole Maribor. 
 
Prednostne naloge za šolsko leto 2020/21:  

1. Pripraviti zanimive strokovne vsebine odprtega kurikula, katere organizacijo prevzema 
Borut Breščak ob pomoči sodelavcev in ob delni izvedbi na daljavo.  

2. Skrb za vpis v strokovno gimnazijo s prilagoditvijo učnih vsebin, obveznosti, organizacijo 
pouka (npr. uporaba spletnih učilnic) dijakom s statusi. 

3. Poskrbeti za strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje učiteljev za kakovostno pedagoško 
delo tudi na daljavo. 

4. Samoevalvirati pedagoško delo s pomočjo vprašalnika in razgovorih po hospitacijah. 
5. Obdržati oz. povečati vpis v vse programe, s poudarkom na gimnaziji in elektrotehniki. 
6. Priprava dijakov na tekmovanja in raziskovalno dejavnost. Vzpodbujanje priprav 

raziskovalnih nalog iz strokovnih tem iz področja četrte enote poklicne maturi. 
7. Uvajanje prenovljenih programov iz področja elektrotehnike in računalništva. 
8. Izboljšati priprave na eksterni strokovni del poklicne mature. 
9. Organizacija državnega tekmovanja iz elektro in računalniške stroke. 
10. Izvajanje različnih krožkov glede na potrebe in želje dijakov. 
11. Organizirano usposabljanje kolektiva SERŠ za pouk na daljavo. 
12. Urejanje/posodabljanje petih dodatnih prostorov za učilnice, prenova dveh učilnic stroke v 

naslednjem letu. 
13. Izgradnja dvigala v šolski zgradbi Smetanove 6.  
14. Nabava opreme za pouk na daljavo (računalniki za izposojo dijakom, kamere….). 
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2 OSNOVNI PODATKI O ŠOLI 

2.1 Število dijakov po programih in letnikih 

Pouk je na dveh lokacijah: Smetanova 6 (sedež šole) in Gosposvetska 9.  
 

                              Letnik                       
Program 

Št. dijakov Št. dijakov Št. dijakov Št. dijakov Št. dijakov 

1 2 3 4 Skupaj 

Elektrikar                           
(IV. stopnja) 

31 54 25 ** 110 

Računalnikar                               
(IV. stopnja) 

28 29 25 ** 82 

Elektrotehnik                          
(V. stopnja) 

58 45 56 43 202 

Tehnik računalništva                
(V. stopnja) 

119 106 100 102 427 

Tehniška gimnazija                          
(V. stopnja) 

30 27 14 29 100 

Tehnik računalništva – PTI  
(V. stopnja) 

30 14 ** ** 44 

Elektrotehnik – PTI                
(V. stopnja) 

28 16 ** ** 44 

Skupaj 324 291 220 174 1009 

2.2 Razredniki 

Z. št. Oddelek Program Razrednik 

1 1.ag Tehniška gimnazija Monika Stergar 

2 2.ag Tehniška gimnazija Barbara Gajšek 

3 3.ag Tehniška gimnazija Daniela Hergan Grosek 

4 4.ag Tehniška gimnazija Irena Pivko 

5 1.ar Tehnik računalništva Miran Waldhütter 

6 1.br Tehnik računalništva Darko Visočnik 

7 1.cr Tehnik računalništva Milena Milanovič 

8 1.dr Tehnik računalništva Domen Rupnik 

9 1.at Elektrotehnik Patricija Kocbek 

10 1.bt Elektrotehnik Petra Tisnikar 

11 2.ar Tehnik računalništva Dušan Fugina 

12 2.br Tehnik računalništva Petra Marčič Najžar 

13 2.cr Tehnik računalništva Nataša Kralj 

14 2.at Elektrotehnik Aleš Bezjak 

15 2.bt Elektrotehnik / Tehnik računalništva Sanela Majhenič Dežman 

16 3.ar Tehnik računalništva Ida Lotrič 

17 3.br Tehnik računalništva Polonca Hajšek Pavlič 
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18 3.cr Tehnik računalništva Manja Žvikart 

19 3.dr Tehnik računalništva Nataša Hauptman 

20 3.at Elektrotehnik Miran Čokl 

21 3.bt Elektrotehnik Bojan Skok 

22 4.ar Tehnik računalništva Marjana Nerat 

23 4.br Tehnik računalništva Karin Lah Milič 

24 4.cr Tehnik računalništva Suzana Rehberger 

25 4.at Elektrotehnik Bojan Dežman 

26 4.bt Elektrotehnik / Tehnik računalništva Darko Zinrajh 

27 1.ap Računalnikar Miran Kocbek 

28 1.bp Elektrikar Zdravko Papić 

29 2.ap Računalnikar Jernej Krajnčan 

30 2.bp Elektrikar Tanja Jagarinec 

31 2.cp Elektrikar Boštjan Kozel 

32 3.ap Računalnikar Aleš Pukšič 

33 3.bp Elektrikar Peter Koler 

34 1.d Tehnik računalništva PTI Branko Potisk 

35 1.e Elektrotehnik PTI Bojan Rozin 

36 2.d Elektrotehnik PTI / Tehnik računalništva PTI Manja Sovič Potisk  

2.3 Kadri 

2.3.1 Pedagoški delavci  

Z. št. Učitelj Predmeti in moduli, ki jih poučuje 

1 Bezjak Aleš Športna vzgoja 

2 Breščak Borut 

Načrtovanje računalniških spletnih strani 

Laboratorijske vaje 

Računalniški sistemi in omrežja 

3 Čokl Miran 

Upravljanje s programirljivimi napravami 

Obnovljivi viri energije 

Elektrotehnika 1 

Laboratorijske vaje 

Elektronika 

Robotika 

4 mag. Da Graca Maria 
Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij 

Uporaba regulacij 

5 Dežman Bojan 

Upravljanje s programirljivimi napravami 

Obnovljivi viri energije 

Zapis in obdelava podatkov 

Sistemska elektronika 

Elektromobilnost 

6 Feguš Jernej 

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij 

Vzdrževanje informacijske programske opreme 

Projektno delo 
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Vzdrževanje računalniške opreme  

7 Ferlež Darinka Kemija 

8 Fugina Dušan 
Upravljanje z informacijsko programsko opremo 

Načrtovanje računalniških spletnih strani 

9 Gajšek Barbara Slovenščina 

10 Gašparič Robert 
Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij 

Delovanje elektroenergetskih sistemov 

11 Golob Jadranka Slovenščina 

12 Hajšek Pavlič Polonca 
Matematika 

Uporabna matematika 

13 Hauptman Nataša 
Matematika 

Uporabna matematika 

14 Hergan Grosek Daniela 
Nemščina 

Slovenščina 

15 Jagarinec Tanja 
Naravoslovje 

Fizika 

16 Jesenovec Žarko 

Informatika s tehniškim komuniciranjem 

Načrtovanje električnih inštalacij 

Električne naprave 

Električne inštalacije 

Delovanje elektroenergetskih sistemov 

17 Kaiser Dušan 
Elektrotehnika 1 

Zapis in obdelava podatkov 

18 Kancler Jovita Zgodovina 

19 Klajnšek Brigita 
Umetnost 

Multimedija 

20 Kocbek Miran 

Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz 

Projektno delo 

Upravljanje z uporabniško programsko opremo 

Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov 

Načrtovanje sodobnega IK sistema 

21 Kocbek Patricia Angleščina 

22 Kolbl Simona 
Sociologija 

Slovenščina 

23 Koler Peter 

Elektromotorni pogoni in regulacije 

Načrtovanje in priklopi električnih naprav 

Načrtovanje električnih inštalacij 

Električne meritve 

Priklopi električnih motorjev 

Montaža inteligentnih inštalacij 

24 Kovačič Martina Športna vzgoja 

25 Kozel Boštjan Športna vzgoja 

26 Krajnčan Jernej Razvoj spletnih aplikacij 
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Napredno vzdrževanje programske opreme 

Vzdrževanje in postavitev podatkovnih baz 

Napredna uporaba podatkovnih baz 

Vzdrževanje informacijske programske opreme 

27 dr. Kralj Nataša 
Nemščina 

Slovenščina 

28 Krivec Švab Polona Športna vzgoja 

29 Lah Milič Karin Angleščina 

30 mag. Lesjak Ivanka 

Električne meritve 

Tehnologije virov energije 

Elektronska vezja 

Osnove strojne opreme računalnika 

Podjetništvo in načrtovanje 

31 Lotrič Ida Angleščina 

32 Majhenič Dežman Sanela Angleščina 

33 Marčič Najžar Petra Zgodovina 

34 Marinič Rok Športna vzgoja 

35 Milanovič Milena Slovenščina 

36 Motaln Vida 
Računalništvo 

Laboratorijske vaje  

37 Nekrep Slavko 

Upravljanje s programirljivimi napravami 

Programiranje 

Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij 

38 Nerat Marjana Slovenščina 

39 Novak Robert 

Multimedija  

Oprema za multimedijsko tehniko 

Umetnost 

40 dr. Osebik Davorin 

Prenos in zapis informacij 

Tehnologije virov energije 

Osnove strojne opreme računalnika 

Uporaba mikroprocesorskih naprav 

Elektronska vezja 

Elektrotehnika 1 

Projektno delo 

41 Papić Zdravko 

Družboslovje 

Sociologija 

Komunikacijske spretnosti 

42 Pivko Irena 
Matematika 

Uporabna matematika 

43 Potisk Branko 

Računalništvo 

Laboratorijske vaje 

Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij 

Računalniški sistemi in omrežja 
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Načrtovanje sodobnega IK sistema 

Vzpostavitev omrežnih servisov 

Izbrana poglavja iz računalništva 

44 Primožič Andrej Vzdrževanje informacijske strojne opreme 

45 Pukšič Aleš 

Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz 

Upravljanje s programirljivimi napravami 

Programirljive naprave 

Napredno vzdrževanje programske opreme 

46 Pušnik Bruderman Ljudmila Geografija  

47 Raičevič Zoran 
Fizika 

Naravoslovje 

48 Rajšp Rolando 

Elektrotehnika 1 

Priklopi električnih motorjev 

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij 

Elektrotehnika 

Pogonska tehnika 

Inteligentne inštalacije 

Delovanje elektroenergetskih sistemov 

49 Rehberger Suzana Angleščina 

50 Romih Darko Osnove strojne opreme računalnika 

51 Rozin Bojan 

Prenos in zapis informacij 

Elektromobilnost 

Načrtovanje in priklopi električnih naprav 

Izbrana poglavja iz elektrotehnike 

Uporaba mikroprocesorskih naprav 

Uporaba krmilnih naprav 

52 mag. Rupnik Domen 

Likovna umetnost  

Multimedija 

Spletno oblikovanje 

Upravljanje spletnih vsebin 

Računalniško oblikovanje 

53 mag. Rutar Dean 

Informatika s tehniškim komuniciranjem 

Enosmerna električna vezja 

Programirljivi sistemi 

Vzdrževanje informacijske strojne opreme 

54 Skok Bojan Športna vzgoja 

55 Sovič Potisk Manja 

Izbrana poglavja iz računalništva 

Upravljanje s programljivimi napravami 

Programiranje 

Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij 

56 Stergar Monika 
Matematika  

Uporabna matematika 

57 Sternad Helena Uporaba IKT pri poslovanju 

58 Šarman Šumandl Manja Informatika s tehniškim komuniciranjem 
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Mobilne aplikacije 

Programiranje 

Uporaba krmilnih naprav 

59 Štrucl Jože 
Napredna uporaba podatkovnih baz 

Java 

60 Tisnikar Petra 
Matematika 

Uporabna matematika 

61 Uranjek Marjan 

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij 

Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov 

Upravljanje IK sistemov 

62 Vergles Benjamin 

Montaža inteligentnih inštalacij 

Elektromotorni pogoni in regulacije 

Elektrotehnika 

Inteligentne inštalacije 

Elektromobilnost 

Laboratorijske vaje 

63 Vinko Iris Biologija 

64 Visočnik Darko 

Osnove strojne opreme računalnika 

Električne meritve 

Montaža inteligentnih inštalacij 

Električne naprave 

65 Waldhütter Miran 

Informatika s tehniškim komuniciranjem 

Informacijske tehnologije in podjetništvo 

Mobilne aplikacije 

66 Weinzerl Rudolf 

Robotika 

Uporaba krmilnih naprav 

Načrtovanje avtomatiziranih postrojev 

Elektromotorni pogoni in regulacije 

Regulacije v avtomatiziranih postrojih 

67 Zaletelj Nastja Psihologija 

68 Zinrajh Darko 

Matematika 

Uporabna matematika 

Fizika 

69 Žvikart Manja Slovenščina 

 

Drugi pedagoški delavci 

70 Brkljačič Anastazija  knjižničarka 

71 Krajnc Maja  svetovalna delavka 

72 Jug Lara svetovalna delavka 

73 Petelin Nataša laborantka 

74 Srša Žnidarič Irena ravnateljica 

- Motaln Vida pomočnica ravnateljice 

- Romih Darko pomočnik ravnateljice 

- Gajšek Barbara organizator izrednega izobraževanja  

- Breščak Borut organizator PP, učitelj  
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- Kaiser Dušan organizator PUD, učitelj PP 

- Vergles Benjamin organizator PP, učitelj 

- Vinko Iris koordinatorka dela z DPP, učiteljica BIO 

 
MODULI PO PROGRAMIH 
 

Modul Ime modula Kratica Program 

M1 Informatika s tehniškim komuniciranjem ITK ELE 

M2 Izdelava električnih tokokrogov  IET ELE 

M3 Električne naprave ELN ELE 

M4 Uporaba krmilnih naprav UKN ELE 

M5 Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij IEK ELE 

M6 Delovanje elektroenergetskih sistemov DES ELE 

M7 Priklopi električnih motorjev PEM ELE 

M8 Elektronski sklopi ELS ELE 

M9 Zajemanje in obdelava procesnih veličin ZOP ELE 

M10 Montaža inteligentnih inštalacij MII ELE 

M11 Obnovljivi viri energije  OVE ELE 

OK Komunikacijske spretnosti KSP ELE 

OK Podjetništvo in načrtovanje PIN ELE 

OK Uporabna matematika UMA ELE 

OK Tehnologije virov energije EEL ELE 

OK Električne meritve EME ELE 

OK Električne inštalacije EIN ELE 

OK Projektno delo PDE ELE 

M1 Informatika s tehniškim komuniciranjem ITK ETE 

M2 Uporaba IKT pri poslovanju UIK ETE 

M3 Upravljanje s programirljivimi napravami UPN ETE 

M4 Izdelava osnovnih vezij IOV ETE 

M5 Načrtovanje in priklopi električnih naprav NPE ETE 

M6 Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij IEK ETE 

M7 Načrtovanje električnih inštalacij NEI ETE 

M8 Pogonska tehnika POT ETE 

M9 Uporaba regulacij UPR ETE 

M10 Delovanje elektroenergetskih sistemov DES ETE 

M11 Proizvodnja in prenos električne energije PPE ETE 

M12 Upravljanje distribucijskih omrežij UDO ETE 

M13 Uporaba mikroprocesorskih  naprav UMN ETE 

M14 Prenos in zapis informacij PZI ETE 

M15 Vzdrževanje računalniške opreme VRO ETE 

M16 Načrtovanje avtomatiziranih postrojev NAP ETE 

M17 Oprema za multimedijsko tehniko OMT ETE 

M18 AV komunikacije AVK ETE 

M19 Pridobivanje in pretvarjanje električne energije PEE ETE 

M20 Zajemanje in obdelava procesnih veličin ZOP ETE 

M21 Spletne aplikacije v multimedijski tehniki SAM ETE 

M22 Računalniško oblikovanje  RAO ETE 

OK Fizika v stroki FVS ETE 

OK Uporabna matematika UMA ETE 
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OK Elektrotehnika ELE ETE 

OK Elektromobilnost EMO ETE 

OK Sistemska elektronika SEL ETE 

OK Robotika ROB ETE 

OK Komunikacijske spretnosti KSP ETE 

OK Podjetništvo in načrtovanje PIN ETE 

OK Obnovljivi viri energije OVE ETE 

OK Inteligentne inštalacije INI ETE 

OK Zajemanje veličin ZVE ETE 

OK Izbrana poglavja iz elektrotehnike IPE ETE 

M1 Razvoj spletnih aplikacij RSA PTIR 

M2 Vzpostavitev omrežnih servisov VOS PTIR 

M3 Načrtovanje sodobnega IK sistema NSI PTIR 

M4 Oprema za multimedijsko tehniko OMT PTIR 

M5 Upravljanje IK sistemov UIS PTIR 

M6 Upravljanje z informacijsko programsko opremo UIP PTIR 

M7 Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij NRP PTIR 

M8 Napredna uporaba podatkovnih baz NUP PTIR 

M9 Računalniško oblikovanje RAO PTIR 

M10 Uporaba mikroprocesorskih naprav UMN PTIR 

M11 AV komunikacije AVK PTIR 

M12 Načrtovanje avtomatiziranih postrojev NAP PTIR 

OK Izbrana poglavja iz računalništva IPR PTIR 

OK Programiranje PRO PTIR 

OK Uporabna matematika UMA PTIR 

M1 Informatika s tehniškim komuniciranjem ITK RAČ 

M2 Upravljanje z uporabniško programsko opremo UUP RAČ 

M3 Vzdrževanje informacijske opreme VIO RAČ 

M4 Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij IEK RAČ 

M5 Programiranje naprav PRN RAČ 

M6 Vzdrževanje in postavitev podatkovnih baz VPP RAČ 

M7 Napredno vzdrževanje strojne opreme NVS RAČ 

M8 Napredno vzdrževanje programske opreme NVP RAČ 

OK Podjetništvo in načrtovanje PIN RAČ 

OK Osnove strojne opreme računalnika OSO RAČ 

OK Multimedija MUL RAČ 

OK Komunikacijske spretnosti KSP RAČ 

OK Programiranje PRO RAČ 

OK Projektno delo PDE RAČ 

OK Spletno oblikovanje SOB RAČ 

OK Mobilne aplikacije MAP RAČ 

M1 Informatika s tehniškim komuniciranjem ITK TRA 

M2 Uporaba IKT pri poslovanju UIK TRA 

M3 Upravljanje s programirljivimi napravami UPN TRA 

M4 Vzdrževanje informacijske strojne opreme VIS TRA 

M5 Vzdrževanje informacijske programske opreme VIP TRA 

M6 Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij IEK TRA 

M7 Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov VVO TRA 

M8 Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij  NRS TRA 

M9 Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz NPP TRA 

M10 Oprema za multimedijsko tehniko OMT TRA 

M11 Upravljanje IK sistemov UIS TRA 
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M12 Upravljanje z informacijsko programsko opremo UIP TRA 

M13 Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij NRP TRA 

M14 Napredna uporaba podatkovnih baz NUP TRA 

M15 Računalniško oblikovanje RAO TRA 

M16 Uporaba mikroprocesorskih  naprav UMN TRA 

M17 AV komunikacije AVK TRA 

M18 Načrtovanje avtomatiziranih postrojev NAP TRA 

OK Osnove strojne opreme računalnika OSO TRA 

OK Izbrana poglavja iz računalništva IPR TRA 

OK Uporabna matematika UMA TRA 

OK Komunikacijske spretnosti KSP TRA 

OK Podjetništvo in načrtovanje PIN TRA 

OK Mobilne aplikacije MAP TRA 

OK Programiranje PRO TRA 

OK Java JAV TRA 

OK Upravljanje spletnih vsebin USV TRA 

M1 Podjetništvo s poslovnim sporazumevanjem PPS PTIE 

M2 Programirljive naprave PRN PTIE 

M3 Uporaba električnih vezij in naprav UEV PTIE 

M4 Načrtovanje električnih inštalacij NEI PTIE 

M5 Elektromotorni pogoni in regulacije EPR PTIE 

M6 Proizvodnja in prenos električne energije PPE PTIE 

M7 Vzdrževanje računalniške opreme VRO PTIE 

M8 Upravljanje distribucijskih omrežij UDO PTIE 

M9 Regulacije v avtomatiziranih postrojih RAP PTIE 

M10 Uporaba mikroprocesorskih naprav UMN PTIE 

M11 Pridobivanje in pretvarjanje električne energije PPE PTIE 

M12 Prenos in zapis informacij PZI PTIE 

M13 Oprema za multimedijsko tehniko OMT PTIE 

M14 AV komunikacije AVK PTIE 

M15 Spletne aplikacije v multimedijski tehniki SAM PTIE 

M16 Računalniško oblikovanje RAO PTIE 

OK Robotika ROB PTIE 

OK Elektromobilnost EMO PTIE 

OK Izbrana poglavja iz elektrotehnike IPE PTIE 

OK Uporabna matematika UMA PTIE 
 

 
MODULI PRENOVLJENIH PROGRAMOV (pričetek izvajanja 1. 9. 2020) 
 

Modul Ime modula Kratica Program 

M1 Informacijske tehnologije in podjetništvo ITP ETE 

M2 Elektrotehnika 1 EL1 ETE 

M3 Elektrotehnika 2 EL2 ETE 

M4 Programirljive naprave PRN ETE 

M5 Elektronski elementi in vezja EEV ETE 

M6 Merjenje v elektrotehniki MVE ETE 

M7 Električne in komunikacijske inštalacije EIK ETE 

M8 Načrtovanje električnih inštalacij NEI ETE 

M9 Pogonska tehnika POT ETE 

M10 Elektroenergetski sistemi EES ETE 

M11 Pridobivanje in pretvarjanje električne energije PEE ETE 
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M12 Regulacije REG ETE 

M13 Mikroprocesorske naprave MIN ETE 

M14 Avtomatizirani postroji AVP ETE 

M15 Obdelava in prenos podatkov OPP ETE 

OK Izbrana poglavja iz elektrotehnike IPE ETE 

OK Elektromobilnost ELM ETE 

OK Robotika ROB ETE 

OK Multimedija MUL ETE 

OK Inteligentne inštalacije INI ETE 

OK Obnovljivi viri energije OVE ETE 

OK Uporabna matematika UMA ETE 

OK Podjetništvo in načrtovanje PIN ETE 

M1 Informatika s tehniškim komuniciranjem ITK ELE 

M2 Enosmerna električna vezja EEV ELE 

M3 Izmenična električna vezja IEV ELE 

M4 Krmilne naprave KNA ELE 

M5 Električne in komunikacijske inštalacije EKI ELE 

M6 Elektroenergetski sistemi EES ELE 

M7 Električni stroji in naprave ESN ELE 

M8 Elektronski sklopi ESK ELE 

M9 Avtomatika AVT ELE 

M10 Pametne inštalacije PAI ELE 

M11 Obnovljivi viri energije  OVE ELE 

OK Tehnologije virov energije TVE ELE 

OK Projektno delo PDE ELE 

OK Podjetništvo in načrtovanje PIN ELE 

M1 Elektrotehnika ELE PTIE 

M2 Programirljivi sistemi PRS PTIE 

M3 Elektronska vezja ELV PTIE 

M4 Električne meritve EME PTIE 

M5 Inštalacije v elektrotehniki IVE PTIE 

M6 Načrtovanje inštalacij v elektrotehniki NIE PTIE 

M7 Elektromotorski pogoni ELP PTIE 

M8 Proizvodnja in prenos električne energije PPE PTIE 

M9 Regulacije in avtomatizirani postroji RAP PTIE 

M10 Mikroprocesorski sistemi MIS PTIE 

M11 Prenos podatkov PEE PTIE 

OK Robotika ROB PTIE 

OK Elektromobilnost EMO PTIE 

OK Izbrana poglavja iz elektrotehnike IPE PTIE 

OK Uporabna matematika UMA PTIE 

 
ELE – elektrikar 
RAČ – računalnikar 
ETE – elektrotehnik 
TRA – tehnik računalništva 
PTIR – tehnik računalništva PTI 
PTIE – elektrotehnik PTI 
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PREDMETI  
 

Kratica Predmet 

SLO Slovenščina 

UME Umetnost 

LUM Likovna umetnost 

GLA Glasba 

ANG Angleščina 

NEM Nemščina 

MAT Matematika 

ŠVZ Športna vzgoja 

FIZ Fizika 

SOC Sociologija 

DRU Družboslovje 

PSI Psihologija 

ZGO Zgodovina 

GEO Geografija 

BIO Biologija 

NAR Naravoslovje 

KEM Kemija 

INF Informatika 

RAČ Računalništvo 

RSO Računalniški sistemi in omrežja 

LAV Laboratorijske vaje 

ELE Elektrotehnika 

ELK Elektronika 

 
PREDMETI IN MODULI ODPRTEGA KURIKULA PO PROGRAMIH IN LETNIKIH 
 

ODPRTI KURIKUL 2020/21 ZA PROGRAM SPI - RAČUNALNIKAR 

Kratica Programske enote   
Letno št. ur 

1.L 2.L 3.L 

KSP Komunikacijske spretnosti 
teo 66 0 0 

pra 0 0 0 

PIN Podjetništvo in načrtovanje 
teo 0 33 32 

pra 0 0 0 

PDE Projektno delo 
teo 0 0 32 

pra 0 0 32 

MUL Multimedija 
teo 0 66 0 

pra 0 0 0 

MAP Mobilne aplikacije 
teo 0 66 0 

pra 0 0 0 

OSO Osnove strojne opreme računalnika 
teo 66 0 0 

pra 66 0 0 

PRO Programiranje 
teo 0 0 64 

pra 0 0 0 

SOB Spletno oblikovanje 
teo 0 66 0 

pra 0 0 0 
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ODPRTI KURIKUL 2020/21 ZA PROGRAM SPI - ELEKTRIKAR (iztekajoč) 

Kratica Programske enote   
Letno št. ur 

  2.L 3.L 

KSP Komunikacijske spretnosti 
teo   0 0 

pra   0 0 

PIN Podjetništvo in načrtovanje 
teo   33 32 

pra   0 0 

PDE Projektno delo 
teo   0 0 

pra   0 32 

TVE Tehnologije virov energije 
teo   0 0 

pra   0 0 

EME Električne meritve 
teo   33 0 

pra   33 0 

EIN Električne inštalacije 
teo   0 32 

pra   0 16 

 

ODPRTI KURIKUL 2020/21 ZA PROGRAM SPI - ELEKTRIKAR (prenovljen od 1. 9. 2020) 

Kratica Programske enote   
Letno št. ur 

1.L     

TVE Tehnologije virov energije 
teo 99     

pra 132     

PDE Projektno delo 
teo 0     

pra 0     

PIN Podjetništvo in načrtovanje 
teo 0     

pra 0     

 

ODPRTI KURIKUL 2020/21 ZA PROGRAM SSI - ELEKTROTEHNIK (iztekajoč) 

Kratica Programske enote   
Letno št. ur 

  2.L 3.L 4.L 

KSP Komunikacijske spretnosti 
teo   36 0 0 

pra   0 0 0 

PIN Podjetništvo in načrtovanje 
teo   0 32 0 

pra   0 0 0 

UMA Uporabna matematika 
teo   0 0 34 

pra   0 0 0 

EMO Elektromobilnost 
teo   72 0 0 

pra   0 0 0 

INI Inteligentne inštalacije 
teo   0 32 0 

pra   0 0 0 

IPE Izbrana poglavja iz elektrotehnike 
teo   0 0 68 

pra   0 0 0 

OVE Obnovljivi viri energije 
teo   0 0 34 

pra   0 0 0 
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ROB Robotika 
teo   36 0 0 

pra   0 0 0 

SEL Sistemska elektronika 
teo   0 64 0 

pra   0 0 0 

 

ODPRTI KURIKUL 2020/21 ZA PROGRAM SSI - ELEKTROTEHNIK (prenovljen od 1. 9. 2020) 

Kratica Programske enote   

Letno št. 
ur 

1.L       

IPE Izbrana poglavja iz elektrotehnike 
teo 0       

pra 0       

ELM Elektromobilnost 
teo 0       

pra 0       

ROB Robotika 
teo 0       

pra 0       

MUL Multimedija 
teo 68       

pra 0       

INI Inteligentne inštalacije 
teo 0       

pra 0       

OVE Obnovljivi viri energije 
teo 68       

pra 0       

UMA Uporabna matematika 
teo 0       

pra 0       

PIN Podjetništvo in načrtovanje 
teo 0       

pra 0       

 

ODPRTI KURIKUL 2020/21 ZA PROGRAM SSI - TEHNIK RAČUNALNIŠTVA 

Kratica Programske enote   
Letno št. ur 

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

KSP Komunikacijske spretnosti 
teo 0 36 0 0 

pra 0 0 0 0 

MUL Multimedija 
teo 68 0 0 0 

pra 0 0 0 0 

PIN Podjetništvo in načrtovanje 
teo 0 0 32 0 

pra 0 0 0 0 

UMA Uporabna matematika 
teo 0 0 0 34 

pra 0 0 0 0 

IPR Izbrana poglavja iz računalništva 
teo 0 0 0 68 

pra 0 0 0 0 

JAV Java 
teo 0 0 0 68 

pra 0 0 0 0 

MAP Mobilne aplikacije 
teo 68 0 0 0 

pra 0 0 0 0 

PRO Programiranje teo 0 0 32 0 
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pra 0 0 0 0 

OSO Osnove strojne opreme računalnika 
teo 68 0 0 0 

pra 68 0 0 0 

ROB Robotika 
teo 0 36 0 0 

pra 0 0 0 0 

USV Upravljanje spletnih vsebin 
teo 0 0 32 0 

pra 0 0 0 0 

 

ODPRTI KURIKUL 2020/21 ZA PROGRAM TEHNIK RAČUNALNIŠTVA PTI 

Kratica Predmet/modul   
Letno št. ur 

1.L 2.L 

IPR Izbrana poglavja iz računalništva 
teo 0 85 

pra 0 0 

PRO Programiranje 
teo 102 0 

pra 0 0 

UMA Uporabna matematika 
teo 34 34 

pra 0 0 

 

ODPRTI KURIKUL 2020/21 ZA PROGRAM ELEKTROTEHNIK PTI (iztekajoč) 

Kratica Predmet/modul   
Letno št. ur 

  2.L 

ROB Robotika 
teo   0 

pra   0 

EMO Elektromobilnost 
teo   0 

pra   0 

IPE Izbrana poglavja iz elektrotehnike 
teo   85 

pra   0 

UMA Uporabna matematika 
teo   34 

pra   0 

 

ODPRTI KURIKUL 2020/21 ZA PROGRAM ELEKTROTEHNIK PTI (prenovljen od 1. 9. 2020) 

Kratica Predmet/modul   
Letno št. ur 

1.L   

ROB Robotika 
teo 0   

pra 0   

EMO Elektromobilnost 
teo 68   

pra 0   

IPE Izbrana poglavja iz elektrotehnike 
teo 0   

pra 0   

UMA Uporabna matematika 
teo 34   

pra 0   
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2.3.2 Organigram 

 

 
 

2.3.3 Programski učiteljski zbori 2020/21 

PUZ 

Pregled oddelkov 
po PUZ-ih 

1.at, 1.bt, 
2.at, 2.bt, 
3.at, 3.bt, 
4.at, 4.bt 

1.ap, 
2.ap, 3.ap 

1.bp, 
2.bp, 

2.cp, 3.bp 

1.d, 1.e, 
2.d 

1.ar, 1.br, 
1.cr, 1.dr, 
2.ar, 2.br, 
2.cr, 2.bt 

3.ar, 3.br, 
3.cr, 3.dr 
4.ar, 4.br, 
4.cr, 4.bt 

1.ag, 
2.ag, 

3.ag, 4.ag 

Bezjak X X   X X X 

Breščak     X  X 

Čokl X    X  X 

Da Graca X X X     X   

Dežman X       X     

Feguš X X       X   

Ferlež X     X X   X 

Fugina         X X   

Gajšek X   X   X   X 

Gašparič X X X     X   

Golob   X   X X X X 

Hajšek Pavlič   X X X X X   

Hauptman X   X     X X 

Hergan Grosek X     X     X 

Jagarinec X X X   X X   
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Jesenovec X   X X X     

Kaiser X             

Kancler X     X       

Klajnšek X   X X X X   

Kocbek   X   X   X   

Kocbek X X         X 

Kolbl X X   X X X X 

Koler X   X X       

Kovačič   X X X X X   

Kozel X X X X X X X 

Krajnčan   X   X   X   

Kralj X X     X   X 

Krivec Švab X X X X X X   

Lah Milič X   X X X X   

Lesjak X X X X   X   

Lotrič X X     X X   

Majhenič 
Dežman X   X   X X X 

Marčič Najžar         X   X 

Marinič X X X X X X X 

Milanovič     X   X X   

Motaln             X 

Nekrep         X X   

Nerat     X   X X X 

Novak X X X X X X   

Osebik X X X X X     

Papić X X X   X     

Pivko X X       X X 

Potisk X     X   X X 

Primožič         X     

Pukšič X X       X   

Pušnik 
Bruderman X     X X   X 

Raičevič   X     X X X 

Rajšp X   X X   X   

Rehberger   X X X X X   

Romih         X     

Rozin X   X X       

Rupnik   X     X X X 

Rutar   X X X X     

Skok X       X X X 

Sovič Potisk  X     X X X   

Stergar     X   X X X 

Sternad X       X     

Šarman Šumandl   X X   X     
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Štrucl X     X   X   

Tisnikar X     X   X   

Uranjek           X   

Vergles X   X X     X 

Vinko             X 

Visočnik     X   X     

Waldhütter X X     X     

Weinzerl X   X X X     

Zaletelj             X 

Zinrajh X     X X     

Žvikart X   X X X X   

Število učiteljev 45 29 31 32 45 39 27 

PUZ ete rač ele pti tra1 tra2 gim 

2.3.4 Nepedagoški delavci 

Št.  Delavec Področje 

1 Branka Berglez računovodkinja (nadomešča računovodski servis Walch) 

2 Marija Janžek  tajnica VIZ 

3 Suzana Lukman  administratorka, knjigovodja  

4 Janja Mesarec  knjigovodja (25%), administratorka (25%) 

5 Borut Breščak vzdrževalec učne tehnologije VII (10 %) 

6 Aljaž Čurin   vzdrževalec učne tehnologije V 

7 Dušan Ritlop hišnik 

8 Maja Štajnfelzer spremljevalka dijaku s posebnimi potrebami  

9 Simon Stern spremljevalec dijaku s posebnimi potrebami 

2.3.5 Drugo 

Delavci zaposleni za določen čas 
 
1. Brigita Klajnšek, učiteljica umetnosti in strokovnih modulov 
2. Martina Kovačič, učiteljica športne vzgoje 
3. Simona Kolbl, učiteljica slovenščine in sociologije 
4. Rok Marinič, učitelj športne vzgoje 
5. dr. Davorin Osebik – učitelj strokovnih predmetov 
6. mag. Maria da Graca- učiteljica strokovnih predmetov 
7. mag. Dean Rutar – učitelj strokovnih predmetov 
8. Janja Mesarec – administratorka, knjigovodja 

 
Zaposlujemo 2 invalida 3. kategorije invalidnosti, učitelja praktičnega dela modulov, ki je hkrati 
organizator PUD in učiteljico ŠVZ. 
 
Učitelji, ki svojo obvezo dopolnjujejo v SERŠ-u 
 

Št. Delavec Področje Matična šola 

1 Jovita Kancler zgodovina SEŠ Maribor 
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Učitelji SERŠ-a, ki svojo obvezo dopolnjujejo v drugih šolah 
 

Št. Delavec Področje Dopolnjuje na 

1 Petra Tisnikar  matematika Biotehniška šola Maribor 

 
Delovni čas 
 
Od 1. 8. 2020 imamo Pravilnik o delovnem času. 
Mnenje je podal sindikat SERŠ. Elektronsko evidentiranje prisotnosti v šolskih prostorih je obvezno 
in v skladu s tem Pravilnikom. 
Če MIZŠ in NIJZ predpišeta drugačno izvajanje delovnih obveznosti, se upoštevajo njihove odločbe.  
Vse drugačne razporeditve delovnega časa se predhodno dogovorijo z ravnateljico. 

2.3.6 Strokovno spopolnjevanje delavcev 

Vsem, ki se izobražujejo po objavljenih programih spopolnjevanja, zagotavlja šola do 5 dni 
odsotnosti s prilagoditvijo urnika in nadomestilom ur. Izobraževanje mora biti v interesu šole. Večina 
izobraževanj zaposlenih mora v skladu z navodili ministrice biti v času jesenskih, novoletnih, zimskih, 
prvomajskih in poletnih počitnic.  
Izvedli bomo 5 pedagoških konferenc: 

 septembra 2020: LDN SERŠ-a, delo na daljavo – rezultati ankete in predlogi izboljšav, dopolnitev 
šolskih pravil, novosti pri OIV/ID 

 oktobra 2020: Dijaki s posebnimi potrebami s poudarkom na novincih   

 novembra 2020: Kakovost dela v šoli 

 januarja 2021: Aktualne pedagoške teme 

 avgusta 2021: eAsistent za razrednike 
 
Zaradi potreb usklajevanja pedagoškega procesa bomo avgusta in septembra 2020 v SERŠ-u 
izvedli več usposabljanj UZ SERŠ Maribor. Izobraževanje pripravlja Dušan Fugina z ekipo 
sodelavcev. 

2.4 Prostori 

Prostorskih težav nimamo. Stavbi intenzivno obnavljamo. Nekaj prostorov na Gosposvetski 9 
oddajamo Fakulteti za strojništvo. 
Šolska telovadnica je primerna tudi za prireditve in športne krožke. Zunanjim uporabnikom za 
uporabo zaračunavamo obratovalne stroške v (ura uporabe 15 EUR, s projektorjem 17 EUR, 
računalniška 25 EUR) in telovadnico (ura je 15 EUR). To so cene obratovalnih stroškov. 
 
Prostorske razmere: 

 45 učilnic na Smetanovi 6 in Gosposvetski 9 (od tega FIZ, KEM, BIO, 7 računalniških, 10 učilnic 
PP elektrotehnike), od tega 3 učilnice z 32 računalniki. 

 odprta učilnica za dijake (obe spremenjeni v matični učilnici) 

 1 knjižnica, čitalnica spremenjena v učilnico 

 1 jedilnica/dvorana 

 1 telovadnica 

 1 fitnes 

 27 kabinetov 

 2 sejni sobi, ena na vsaki lokaciji 

 3 pisarne šolskih svetovalnih delavk 

 2 pisarni administratorke in tajnice  

 1 pisarna računovodstva 

 1 pisarna ravnateljice 
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 2 pisarni pomočnika/pomočnice ravnateljice 

 1 pisarna organizatorice izobraževanja odraslih 

 2 pisarni organizatorjev PP in PUD 

 3 pisarne za nudenje učne pomoči dijakom s posebnimi potrebami 

 1 toplotna postaja 

 2 prostora za strežnike in komunikacijsko opremo 

 1 glasbeni studio 

 1 foto studio 

 1 konferenčna dvorana 

 1 velika multimedijska učilnica z računalniki in drugo potrebno opremo 

 1 matična učilnica v A-etaži 
 

Športno vzgojo izvajamo v obsegu 3816 ur, lani 3701 ur, predlani 3868 ur.   
 
Izvajamo jo v:  

 lastni telovadnici:1900 ur letos, lani 1900 ur (50ur/teden), predlani 1703 ur,  

 v lastnem fitnesu: 756 ur  

 Športni objekti Maribor, Lukna, Pristan ali zunanji tereni: 1100 ur 

 v šoli v naravi 60 ur, lani 80 ur, predlani 100 ur, pred tem 100 ur. 

2.5 Praktični pouk in praktično usposabljanje pri delodajalcu  

Praktično izobraževanje se deli na: 

 praktični pouk v šoli in 

 praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih (PUD). 
 
V šoli poučujemo praktično izobraževanje kot praktični pouk in obsega predvsem pridobivanje tistega 
temeljnega poklicnega znanja in spretnosti, ki bi olajšale vključitev dijaka neposredno v delovni 
proces, ter tistega znanja, ki ga v podjetju ali obratovalnici dijak ne more dobiti. 
PUD temelji na spoprijemanju z dejanskimi okoliščinami. Omogočati mora pridobivanje znanja, ob 
tem pa še poklicno socializacijo in razvoj osebnostnih zmožnosti ter poklicnih kompetenc, 
pomembnih za kakovost dela in uspešen razvoj poklicne kariere z neposrednim opravljanjem dela. 

Dijaki srednjega strokovnega izobraževanja programa (razen 1. letnika Elektrotehnike) imajo PUD 
razporejen na naslednji način: 
 

1. letnik brez PUD-a 

2. letnik brez PUD-a 

3. letnik 4 tedne 

4. letnik brez PUD-a 

 
Dijaki srednjega strokovnega izobraževanja prenovljenega programa Elektrotehnika (v šolskem letu 
2020/21 vpisani v 1. letnik) imajo PUD razporejen na naslednji način: 
 

1. letnik brez PUD-a 

2. letnik 4 tedne 

3. letnik 4 tedne 

4. letnik brez PUD-a 

 
Dijaki srednjega poklicnega izobraževanja imajo PUD razporejen na naslednji način: 
 

1. letnik 3 tedne 

2. letnik 3 tedne 
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3. letnik 18 tednov 

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

1. letnik 2 tedna  

2. letnik brez PUD-a 

 
Razpored opravljanja PUD-a v šolskem letu 2020/21 
 

Oddelek Začetek Zaključek Trajanje Program 

1.d  ponedeljek, 14. 9. 2020  petek, 25. 9. 2020 76 ur /  2 tedna tehnik računalništva PTI 

1.e  ponedeljek, 14. 9. 2020  petek, 25. 9. 2020 76 ur / 2 tedna elektrotehnik PTI 

3.ar  ponedeljek, 28. 9. 2020   petek, 23. 10. 2020 152 ur / 4 tedne tehnik računalništva SSI 

3.at  ponedeljek, 28. 9. 2020  petek, 23. 10. 2020 152 ur / 4 tedne elektrotehnik SSI   

3.br  ponedeljek, 2. 11. 2020  petek, 27. 11. 2020 152 ur / 4 tedne tehnik računalništva SSI 

3.cr  ponedeljek, 2. 11. 2020  petek, 27. 11. 2020 152 ur / 4 tedne tehnik računalništva SSI 

2.ap  torek, 1. 12. 2020  ponedeljek, 21. 12. 2020 114 ur / 3 tedne računalnikar SPI 

2.bp  torek, 1. 12. 2020  ponedeljek, 21. 12. 2020 114 ur / 3 tedne elektrikar SPI 

3.ap  ponedeljek, 11. 1. 2021 sreda, 19. 5. 2021 684 ur / 18 tednov računalnikar SPI 

3.bp  ponedeljek, 11. 1. 2021 sreda, 19. 5. 2021 684 ur / 18 tednov elektrikar SPI 

3.dr  ponedeljek, 1. 3. 2021  petek, 26. 3. 2021 152 ur / 4 tedne tehnik računalništva SSI 

3.bt  ponedeljek, 1. 3. 2021  petek, 26. 3. 2021 152 ur / 4 tedne elektrotehnik SSI 

2.cp  ponedeljek, 5. 4. 2021  petek, 23. 4. 2021 114 ur / 3 tedne elektrikar SPI 

1.ap  sreda, 2. 6. 2021 torek, 22. 6. 2021 114 ur / 3 tedne računalnikar SPI 

1.bp  sreda, 2. 6. 2021 torek, 22. 6. 2021 114 ur / 3 tedne elektrikar SPI 

 
Če dijak ne more opraviti PUD v predvidenem terminu (npr. zaradi bolezni), ga mora v času pouka 
prostih dni do začetka avgustovskega roka popravnih izpitov. 
 
V primeru drugačnih razmer in navodil MIZŠ, NIJZ in CPI bomo PUD in praktični pouk izvajali v 
skladu z navodili. 

3 SODELOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM  

3.1 Sodelovanje s starši  

 Roditeljski sestanki bodo, če bodo razmere to dopuščale, vsaj enkrat v ocenjevalnem obdobju, 
najmanj dvakrat v šolskem letu.  

 Govorilne ure razrednikov so enkrat tedensko v urniku (GG pomeni govorilna ura v sejni sobi 
Gosposvetska 9, GS pomeni govorilna ura v sejni sobi Smetanova 6).  

 Skupni roditeljski sestanek za starše 1. letnikov opravimo od 7. do 11. 9. 2020, za višje 15. 9. 
2020. 

 Govorilne ure ravnateljice vsak ponedeljek ob 13.00 do 13.45.  

 Predavanja za starše: po dogovoru s svetom staršev.  

 Seje sveta šole in sveta staršev ter sestankov s svetovalno službo in vodstvom šole.  
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 Starši imajo tudi možnost uporabe eAsistenta. Uporaba je prostovoljna in plačljiva neposredno 
ponudniku storitev. 
 

Stik s starši se lahko vzdržuje tudi po telefonu, s pomočjo klasičnih ali e-dopisov ter videokonferenc. 
Staršem svetujemo tudi na spletni strani šole pod šola, svetovalna služba. 

3.2 Sodelovanje z osnovnimi šolami 

Z njimi sodelujemo predvsem v procesu poklicne orientacije. Osnovnošolci se seznanijo s šolo in 
poklici na informativnem dnevu, tržnicah poklicev v osnovnih šolah, z informativnim biltenom, na 
tehniških dnevih, zloženkami po programih in drugimi publikacijami ter SERŠ-evim spletnim mestom.  
 
Novost letos bo virtualni karierni sejem, ki bo spričo COVID virusa nadomestil večino v tem poglavju 
naštetih dejavnosti. 
 
Če bodo razmere dopuščale, bomo organizirali naravoslovne dneve za osnovnošolce. V štirih šolskih 
urah jim bomo v naših laboratorijih ponudili: robotiko, prikaz delovanja Teslovega transformatorja, 
prikaz delovanja influenčnega generatorja, generiranje zvočnih efektov, laser, digitalno tehniko, 
projektne naloge in delavnico Računalniška izdelava plakata ter izdelavo spletnih strani. Predstavili 
bomo še glasbeni studio, multimedijsko učilnico, robotsko roko, 3D tiskalnik, rezkalnik idr. sodobno 
opremo. Predstavili jim bomo tudi šolo, njene programe in izvenšolske dejavnosti. O tej možnosti so 
OŠ pisno obveščene. 
 
Za OŠ bomo organizirali in izvedli predtekmovanje državnega tekmovanja osnovnošolcev z 
mobilnimi robotki ROBOSled. 

3.3 Sodelovanje s srednjimi šolami  

Z mariborskimi šolami smo povezani v aktivu ravnateljev mariborskih srednjih šol. Imamo skupne 
kadre za dopolnjevanje učne obveze. S šolami v Sloveniji sodelujemo v Skupnosti elektro in 
računalniških šol.  
 
Program dela Skupnosti predvideva poleg strokovnih nalog tudi športna in druga srečanja učiteljev 
in dijakov šol članic. Skupnost elektro in računalniških šol organizira Elektriado, ki pa je zaradi 
epidemije ne bo.  
 
Skupnost elektro šol bo tudi letos organizirala tradicionalno srečanje in državno tekmovanje  
poklicnih in strokovnih programov. Prireditev bo predvidoma v marcu 2021. Naša šola bo v tem 
šolskem letu gostiteljica tega državnega tekmovanja iz elektro in računalniške stroke za SPI 
(elektrikar in računalnikar) in SSI (elektrotehnik in tehnik računalništva). 
 
Sodelovanje poteka tudi preko Zveze združenj in skupnosti srednjih šol in dijaških domov. 
 
S srednjimi šolami bomo sodelovali pri pridobivanju skupnih kadrov, dopolnjevanju učne oz. delovne 
obveze ter izdelavi električnega vozila.  

3.4 Sodelovanje s fakultetami   

Največ sodelujemo s Fakulteto za elektrotehniko in računalništvo (FERI). Pri njih bomo organizirali 
dodatne informativne dneve za naše dijake, interesne dejavnosti in uporabo njihovih prostorov za 
razne prireditve. Na FERI se naši dijaki tudi praktično usposabljajo (PUD).  
 
Sodelujemo tudi s Fakulteto za energetiko. Vsako šolsko leto nam pripravijo strokovno predavanje 
za dijake četrtega letnika programa Elektrotehnik. Sprejmejo nas tudi na strokovnih ekskurzijah. 
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Preko PUD sodelujemo tudi s Fakulteto za matematiko in naravoslovje. 
 
Fakulteti za strojništvo oddajamo učilnice in pisarne nad telovadnico. 
 
Sodelovanje z Univerzo v Mariboru v projektu Karierno svetovanje. 

3.5 Sodelovanje s podjetji 

V letošnjem letu sodelujemo z naslednjimi podjetji: 
 
1. ELWE (Niko STRNAD – direktor, Gorazd Weingerl – tehnični direktor);  

- servis odklopnikov in ločilnikov 110 kV, 220 kV, 400 kV  
- servis odklopnikov 10 kV, 20 kV, 35 kV 
- puščanje v pogon celotnih razdelilnih transformatorskih postaj  
- preizkušanje in nastavljanje zaščitnih relejev 
- meritve v elektroenergetiki 
- meritve in preizkusi na transformatorjih 
- izvajanje montaž v elektroenergetiki 
- upravljanje in nadzor elektroenergetskih objektov 
- inženiring 
- opravljanje vseh aktivnosti v zvezi s plinom SF6 
Sodelovanje v obliki ekskurzij in izobraževanj za učitelje stroke in dijake. 
 

2. IZOELEKTRO (Peter Pungerčar – direktor) 
- je proizvajalec in dobavitelj izdelkov namenjenih za novogradnjo in vzdrževanje 

nizkonapetostnega omrežja do 1 kV in srednjenapetostnih daljnovodov do 52 kV 
- najpomembnejši izdelki so nizko in srednjenapetostni odvodniki prenapetosti ter podporni in 

natezni izolatorji 
Sodelovanje v obliki ekskurzij in izobraževanj za učitelje stroke in dijake. Dobili smo tudi njihove 
izdelke za prikaz pri pouku. 

 
3. ANDIVI (Niko Regvart – projektant) 

- ukvarjajo se z avtomatizacijo zgradb (inteligentne inštalacije) – ogrevanje, prezračevanje, 
hlajenje, razsvetljava, varnost 

Sodelovanje v obliki pomoči pri urejanju »pametne učilnice«, ki jo potrebujemo za izvedbo pouka 
pri strokovnih modulih v programu Elektrotehnik in Elektrikar. 

 
4. TSN (Slavko Kodrič – direktor) 

- proizvodnja aparatov in naprav za distribucijo električne energije nazivne napetosti 0,4 do38 
kV 

- montaža aparatov in naprav za distribucijo električne energije nazivne napetosti 0,4 do110 kV 
- izgradnja energetskih objektov do napetostnega nivoja 110 kV 
- proizvodnja podpornih in skoznjih izolatorjev iz araldita za nazivne napetosti od 0,4 do 38 kV 
- izdelava projektne dokumentacije za naprave, postrojenja in energetske objekte za nazivno 

napetost od 0,4 do 110 kV 
- razvoj naprav s področja stikalne tehnike 
Sodelovanje v obliki ekskurzij in izobraževanj za učitelje stroke in dijake. 

 
5. OBMOČNA OBRTNO – PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE (Joško Rozina) 

- sodelovanje na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju  
 
6. OBMOČNA OBRTNO – PODJETNIŠKA ZBORNICA MARIBOR (Marko Stoilkovič)  

- izobraževanje 
- sodelovanje na sejmih 
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Sodelovanje pri programiranju učila za strokovne module MII, IEK, NEI 
 
7. ELEKTRO MARIBOR 

Sodelovanje v okviru priprav na delovodski izpit in možnih sponzorskih sredstev. 
Promocija poklicev na področju elektrotehnike, strokovne ekskurzije in predavanja, izobraževanje 
učiteljev stroke in dijakov na vadbenem poligonu v okviru Akademije distribucije, izvedba PUD-a. 

 
8. FERI Maribor 

Sodelovanje v okviru študentskega in dijaškega tekmovanja v izdelavi električnih koles. 
Pripravljeni smo sodelovati tudi pri organizaciji tekmovanja. 
Sodelovanje pri promociji poklicev in raznih skupnih predstavitvah. 

 
9. Fakulteta za energetiko Krško 

Sodelovanje v obliki ekskurzij in izobraževanj za učitelje stroke in dijake. 
 

10. ENERGETIKA Maribor 
Sodelovanje v obliki ekskurzij in izobraževanj za učitelje stroke in dijake. 
 

11. GVO 
Je ponudnik celovitih storitev projektiranja, gradnje in vzdrževanja telekomunikacijskih in elektro 
omrežij z več kot 400 zaposlenimi na območju Republike Slovenije. 
Sodelovanje v obliki ekskurzij, izobraževanj in predstavitev za učitelje stroke in dijake. 
 

12. FERI Maribor- Lan Party, dvodnevno programiranje, kjer so naši dijaki zasedli 2. Mesto 
 

13. SCHRACK Technik d.o.o., direktor Matija Zavodnik – Sponzor pri državnem tekmovanju elektro-
računalniških šol. 
 

14. PIA Institut Gradec, robotizirane proizvodne linije – strokovna ekskurzija. 
 

15. Učni center Panasonic Hoče 
Ekskurzije za učitelje in dijake. Možno sodelovanje dijakov pri opravljanju PUDa. 
 

16. TELEM – podjetje za inženiring in avtomatizacijo. Sodelovanje učiteljev stroke. 
 

17. ENERTEC - nov pristop k obravnavi izrabe obnovljivih virov energije. Sodelujejo pri predstavitvi 
poklicev na informativnem dnevu.  

3.6 Sodelovanje z drugimi  

Pri prenovi poklicnih in tehniških programov sodelujemo s Centrom RS za poklicno in tehniško 
izobraževanje (CPI). CPI spremlja tudi poklicno maturo in zaključni izpit ter izvajanje odprtega 
kurikula. Letos stopi v veljavo prenovljen 1. letnik programa elektrotehnik. 
 
S podjetji sodeluje organizator PUD in PP in vodstvo šole, z elektrogospodarstvom, z ZRSZ pa tudi 
organizatorka izobraževanja odraslih. Ob predstavitvi šolskih problemov in novih izobraževalnih 
programov se v to sodelovanje vključuje ravnateljica zavoda in Benjamin Vergles – učitelj strokovnih 
predmetov in organizator PP.  
 
Obseg sodelovanja z uporabniki se bo predvidoma povečal,  zaradi prenove programa elektrotehnik, 
ki vsebuje povečanje obsega praktičnega usposabljanja v delovnem procesu. 
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Z Microsoftom sodelujemo od leta 2009 oziroma od podpisa Strateškega dogovora z Microsoftom 
Slovenija. Mentorja Miran Kocbek in Marjan Uranjek. V isto leto sega tudi Dogovor o sodelovanju z 
Obrtno zbornico Slovenije (OZS). 
 
Dogovor z OZS nam omogoča sodelovanje z uporabniki pri pripravi odprtega kurikula in pri 
zagotavljanju praktičnega usposabljanja v delovnem procesu, strokovno izobraževanje naših 
učiteljev  ter skupne nastope na sejmih (npr. Na COS) in prireditvah. 
Naši učitelji se lahko brezplačno udeležujejo seminarjev OZS, šola pa lahko brezplačno nastopa na 
sejmih.  
Sodelovali bomo s sponzorji in donatorji. 
Sodelovali bomo z zdravstvenimi institucijami, svetovalnim centrom, CSD, policijo, Hišo 
eksperimentov Maribor, ZOTKS, Zvezo prijateljev mladine, Dijaško organizacijo Maribor, MO 
Maribor, knjižnicami, osnovnimi šolami idr. 
 
SERŠ bo nagradil, če bodo okoliščine dopuščale najboljše učence v projektu Mladi za napredek 
Maribora z delavnicami iz elektrotehnike, računalništva in multimedije ter športa.  
 
Karierni sejem, predviden v Lukni in virtualno. Koordinacija Rolando Rajšp. 

4 PREVENTIVNE DEJAVNOSTI 

Razredniki na razrednih urah obravnavajo teme s področja preventivnih dejavnosti. 
 
Preventivne dejavnosti imamo v okviru Interesnih dejavnosti – ID za poklicne in strokovne programe 
ter Obveznih izbirnih vsebin – OIV za tehniško gimnazijo.  
 
Te dejavnosti vodijo učitelji športne vzgoje pri vsebinah Zdravstvene vzgoje, Zdravko Papić v okviru 
Vzgoje za družino in nenasilje. 
V OIV in ID bodo imeli 1. letniki predavanje na temo prepovedane substance, ki jih predava Mitja 
Duh odvisnosti mladih in delavnico na temo : Vozim, vendar na hodim. 
 
Dijake pošiljamo na preventivne zdravstvene preglede, kjer jim nudijo informacije o možnostih 
zdravljenja za dijake, predvsem pa o skrbi za svoje zdravje. 
 
Ponudnik malice za dijake v šoli je Skalina. 1-krat letno bomo mi ali izvajalec preverili stopnjo 
zadovoljstva dijakov s šolsko malico.  
Z uporabo video nadzora šolskih vhodov in Šolskimi pravili SERŠ bomo preventivno vplivali na 
pojave nasilja v šoli in njeni okolici.  
 
Zaposlili bomo varnostnika.   
 
Skrbeli bomo za šolsko okolico.  
 
Zdravstvena vzgoja v okviru OIV in ID –  strokovni aktiv ŠVZ in zunanji izvajalci 
 
Zdravje ne pomeni samo odsotnosti bolezni in invalidnosti, temveč pomeni stanje čim boljše telesne 
in duševne kondicije ter socialno blaginjo v danem okolju.  
Zdravstveno vzgojo bomo izvajali v sodelovanju z zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca, kjer bomo 
s predavanji in praktičnimi vsebinami poskušali doseči, da bodo dijaki usposobljeni v okviru svojih 
zmožnosti, samostojno skrbeti za svoje zdravje in zdravje drugih.   
 
Načrtovanih je 6 srečanj po 2 šolski uri, kjer bodo dijaki spoznavali naslednje vsebine:  
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Pozitivno zdravje, Skrb za zdravje, Higiena telesa,  Spolna vzgoja, Toksikomanije, AIDS in nalezljive 
bolezni, Prva pomoč (praktično)… Vsi termini so potrjeni s strani službe, ki v zdravstvenem domu 
skrbi za varstvo otrok in mladine. 
 
Termini;  
1. termin: ponedeljek 28. 9. 2020,  
2. termin: ponedeljek 12. 10. 2020,   
3. termin: ponedeljek 2. 11. 2020,   
4. termin: ponedeljek 9. 11. 2020,   
5. termin: ponedeljek 16. 11. 2020,  
6. termin: ponedeljek 23. 11. 2020,  
7. rezervni termini (v primeru odpovedi predhodnega termina): 5. 10., 19. 10. in 30. 11. 2020.  
 
Predviden prispevek krožka na informativnem dnevu, promociji ipd.: / 
 
Predviden nakup potrebnih materialnih sredstev in opreme, z oceno stroškov: / 
 
Drugo: Vsa predavanja bomo izvedli v sodelovanju s službo za izvajanje zdravstvene vzgoje iz 
Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor.  
 
Vzgoja za družino, mir in nenasilje – Papić 
 
Vzgojo za družino, mir in nenasilje imajo dijaki pri g. Papiću 15 ur.  
 
Pri ustavni ureditvi dijaki spoznajo parlamentarno ureditev vse od l. 1215 in od Magne carte 
libertatum do uveljavitve modernega parlamentarizma. Poseben poudarek velja slovenskemu 
parlamentarizmu od habsburške monarhije preko Kraljevine Jugoslavije, skupščine SFRJ in 
skupščine LR Slovenije do prve večstrankarske skupščine. Spoznajo dialog, pogovor in polemiko ter 
njihov pomen v vsakdanjem življenju.  
 
Vzgoja za družino vsebuje: 
Delavnice za poglabljanje odnosov med učenci v razredu, učenje nenasilne komunikacije, razvijajo 
občutljivost za prepoznavanje sovražnega govora, vzpodbujanje strpnosti do drugačnih po verski, 
etnični, spolni pripadnosti, do ljudi s posebnimi potrebami in do starejših. 
Dijake učimo strpnosti in tolerance v okviru družine, tako v partnerskih odnosih kot v odnosih med 
starši in otroki, obravnavamo družinsko nasilje, ki najpogosteje prizadene ženske in otroke.  

  
Človekove pravice obsegajo: 
Pri poglavju iz človekovih pravic preučujemo varnost življenja, varnost posameznika, skupine, 
naroda in sveta v katerem človek biva ter njegovih pravic. Vprašanje človekovih pravic je povezano 
s socialnimi, kulturnimi in političnimi razmerami v družbi. Zadeva pa tudi vojno in mir, razorožitev, 
pravni red, ekološke razmere, gibanje populacije, vprašanje pravic žensk, otrok in mladine, šibkejše 
oziroma drugačne, psihiatrijo in človekove pravice, medicinske raziskave ter pravno varstvo 
uresničevanja človekovih pravic. 
Za dijake je še posebej pomembno razvijanje kulturnega dialoga in zagotavljanje upoštevanja 
človekovih pravic v vsakdanjem življenju. 
 
Učna uspešnost 
 
V tekočem šolskem letu načrtujemo naslednje preventivne dejavnosti:  
1. Metode in tehnike uspešnega učenja, učne navade – 2 uri na oddelek; 
2. Učni tipi, načrtovanje časa – 2 uri na oddelek 
3. Učenje učenja, ravnateljica – 2 uri 
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Cilj: povečevati učno uspešnost ter zmanjšanje učne neuspešnosti, motivirati za učenje, spoznati in 
vaditi metode in tehnike, ki zagotavljajo povečanje uspešnosti pri učenju. Te dejavnost bomo izvedli 
v vseh oddelkih 1. letnika SPI in SSI.  
 
Skrb za zdravo prehrano 
 
Pri organizaciji šolske prehrane dosledno upoštevamo smernice za prehranjevanje v vzgojno-
izobraževalnih zavodih, ki jih je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje 
in vsebujejo:  

 cilje, načela in vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s šolsko prehrano ter  

 strokovne usmeritve in navodila, ki opredeljujejo merila za izbor živil,  načrtovanje sestave, 
količinske normative in način priprave šolske prehrane ter časovni okvir za njeno izvedbo. 
Pripravi javni zdravstveni zavod, ki ga pooblasti ministrstvo, pristojno za zdravje.  

Šola bo vzpodbujala zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja pri vseh svojih dejavnostih, še 
posebej v okviru razrednih ur, predmeta zdravstvena vzgoja in pri preventivnih dejavnostih v okviru 
ID in OIV.  
Z anketnim vprašalnikom bomo preverili zadovoljstvo dijakov s šolsko prehrano in na dijaški 
skupnosti obravnavali predloge izboljšav. 
Organizator šolske prehrane bo v tekočem šolskem letu Lara Jug. 
Ponudnik šolskih malic je Skalina. 
 
Skrb za zdravje zaposlenih izvajamo kot: 

 Zdravstvene preglede 

 Možnost uporabe šolske telovadnice in fitnesa 

 Elektriada 

 Šolske malice 

 Družabna srečanja 

 Skrb za kvalitetne, spodbudne medsebojne odnose 
 
Šola bo po pridobitvi soglasja MIZŠ sklenila pogodbo za delo varnostnika. 
 
Novost prenovljenih predmetnikov je aktivno državljanstvo, ki ni predmet in tudi ne OIV/ID, čeprav 
so ure iz tega fonda, bo v urniku 2021/22, ker se izvaja v 2. oz. 3. letniku.  

5 DIJAŠKA SKUPNOST 

Ime krožka/dejavnosti: Dijaška skupnost 
Ime mentorja: Aleš Bezjak in Bojan Skok 
Ciljna populacija: dijaki/inje od 1. do 4. letnika  
Termini in prostor krožka/dejavnosti: mesečni sestanki DS ter tedenski sestanki odborov DS (F1, 
konferenčna dvorana), prireditve in akcije po načrtu letnega delovnega načrta šole. 
Opis načrtovanih dejavnosti: 

 Seje predstavnikov oddelkov. 

 Sodelovanje z Dijaško organizacijo Slovenije. 

 Sodelovanje z Dijaško in študentsko organizacijo Maribor. 

 Aktivno sodelovanje pri upravljanju šolskega sklada. 

 Izmenjava mnenj in sodelovanje z vodstvom šole. 

 Priprava razrednih ur na dijaško tematiko. 

 Urejanje djaške spletne strani. 

 Pomoč socialno ogroženim dijakom. 

 Priprava prireditve Predaja ključa. 

 Organizacija koncerta naših dijakov v sodelovanju z dijaki drugih srednjih šol (Serš Rock) 
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 Sodelovanje na Festivalu mladih Maribor. 

 Maturantski ples (izbira ponudnika, datum in prostor, program, udeležba). 

 Sodelovanje z drugimi krožki in dejavnostmi na šoli. 

 Čiščenje in urejanje okolice. 

 Skrb za varstvo pravic na šoli in njihovo dobro počutje. 
 

Predviden prispevek krožka na informativnem dnevu ipd.: Sodelovanje pri programu ter promociji 
šole. 

6 ŠOLSKA KNJIŽNICA 

BIBLIOTEKARSKO DELO 
Bibliotekarsko delo bo temeljilo na sistematični nabavi, strokovni obdelavi in izposoji knjižničnega 
gradiva.  
Nabava bo potekala po dogovoru s predmetnimi aktivi glede na njihove potrebe in potrebe splošne 
ter poklicne mature in glede na aktualno ponudbo na knjižnem trgu. Vse novo gradivo – tiskano 
(knjige, periodični tisk, učbeniki za učitelje) in AV (CD, DVD)  bo računalniško obdelano (uporaba 
programske opreme COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga, COBISS3/Serijske publikacije).  
Uporabnikom knjižnice bo novo gradivo predstavljeno na osnovi seznamov novosti, tematskih 
izborov in razstav. 
Izposoja gradiva (uporaba programske opreme COBISS3/Izposoja) in uporaba računalnikov (na 
voljo je osem računalnikov, tiskalnik in skener) bosta potekali po določenem urniku. 
Urnik izposoje: vsak dan od 7.00 do 9.30 in od 10.00 do 14.00. 
 
BIBLIOPEDAGOŠKO DELO  
Šolska knjižnica se uveljavlja z dejavnostmi, ki naj bi podprle pouk s sodobnim knjižničnim 
informacijskim znanjem (KIZ). Specifičnost šolske knjižnične dejavnosti se kaže v njeni pedagoški 
naravnanosti, v uresničevanju načrtne in sistematične vzgoje in izobraževanja svojih uporabnikov. 
Knjižnica s svojim gradivom in informacijskimi pomagali zagotavlja strokovno zanesljivo in metodično 
bogatejše izobraževanje. Ob skupinskem in individualnem delu v šolski knjižnici se dijaki seznanijo 
z vrstami gradiva oz. informacij, z načini iskanja in uporabe informacij, z možnostjo uporabe gradiva 
(čitalnica, izposoja na dom) z urnikom izposoje in s knjižničnim redom. 
Seznanjeni so tudi s pravili dela s pomočjo računalnikov. 
V posodobljenem programu KIZ so poudarjeni cilji, ki dijaku pomagajo doseči ključne kompetence 
in jih lahko šola doseže s pomočjo knjižničnega programa. Cilji s predlaganimi vsebinami 
opredeljujejo nivo informacijske pismenosti, ki naj bi ga obvladal vsak človek za vstop v svet 
informacij in možnosti za njeno razvijanje. 
 
CILJI KIZ 
Dijaki s programom knjižnično informacijskega znanja  in uporabo knjižnice razvijajo: 

- sposobnosti za branje, pisanje, poslušanje, govor, opazovanje, računanje, 
- kognitivne strategije za selekcijo, pridobitev, analizo, sintezo, vrednotenje in ustvarjalno 

rabo ter predstavitev informacij na vseh ravneh in področjih, 
- spodobnosti za učinkovito reševanje problemov, od zavedanja problema, analiziranja 

informacijske potrebe in oblikovanja vprašanja, izbire vira informacij, pridobitve in izbora 
informacij do njihove uporabe, komuniciranja in ovrednotenja. 

Dijaki kot uporabniki knjižnice spoznavajo in uporabljajo sistematično in funkcionalno 
v povezavi z obravnavanimi izobraževalnimi temami naslednje vsebine: 

- možnosti informiranja o publikacijah kot virih informacij, 
- informacijske vire za splošno, specialno in tekoče informiranje, 
- vrste informacijskih virov po obliki, namembnosti in vsebini ter njihovo strukturo, 
- spreminjanje znanja in tehnologije, 
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- aktivno uporabo knjižnice za vseživljenjsko učenje in za ustvarjalno preživljanje prostega 
časa z izbranimi strategijami pridobivanja informacij in razreševanja problema. 

Dijaki s sodelovanjem učiteljev in knjižničarke ob koncu srednje šole znajo: 
- izbirati najbolj primerne informacijske vire za razreševanje problemov v samostojnem 

učenju in v vsakdanjem življenju, 
- kritično vrednoti sporočila pisnih, govornih ter drugih oblik in ta sporočila smiselno uporabiti 

v različnih okoliščinah, 
- obvladujejo strategije lastne predstavitve strokovnih in drugih sporočil in primerno navajajo 

vire. 
Pričakovani dosežki, ki jih sistematično in aktivno dijak pridobi s pomočjo uporabe knjižnice in njenih 
virov, sestavljajo osnovo za informacijsko pismenost in njeno nadaljnje razvijanje za kakovostno 
reševanje problemov.  
Za dijake 1.let. tehniške gimnazije in dijake 1. letnika SSI bo pedagoško delo v okviru KIZ še 
poglobljeno, saj bo potekalo v okviru šestih tematskih sklopov: 

1. poslovanje in organizacija šol. knjižnice, spoznavanje različnih informacijskih virov (tiskanih, 
AV in elektronskih); 

2. obisk  UKM;  
3. iskanje v COBISS+ s poudarkom na vzajemnem katalogu COBISS; 
4. sodelovanje v nacionalnem projektu Rastem s knjigo; 
5. elementi pisnih nalog - referati, seminarske naloge, raziskovalne naloge -  seznanitev z 

obliko (poudarek na citiranju in navajanju virov in literature, kritičnem vrednotenju sporočil 
in smiselni uporabi sporočil v različnih okoliščinah); 

6. medpredmetno povezovanje (poudarek na izbiri najprimernejših informacijskih virov za 
reševanje problemov. 

Za dijake 1. let. PTI pa v okviru štirih tematskih sklopov: 
1. poslovanje in organizacija šol. knjižnice, spoznavanje različnih informacijskih virov (tiskanih, 

AV in elektronskih); 
2. iskanje v COBISS+ s poudarkom na vzajemnem katalogu COBISS; 
3. elementi pisnih nalog - referati, seminarske naloge, raziskovalne naloge -  seznanitev z 

obliko (poudarek na citiranju in navajanju virov in literature, kritičnem vrednotenju sporočil 
in smiselni uporabi sporočil v različnih okoliščinah); 

4. medpredmetno povezovanje (poudarek na izbiri najprimernejših informacijskih virov za 
reševanje problemov. 

Za uspešno izvedbo KIZ je  pomembno sodelovanje z učitelji ( medpredmetne povezave), predvsem 
pa je pomembno ugotavljanje  knjižnično-informacijskega  predznanja pri učencih (preverjanje z 
vprašalniki, testi). 

7 SVETOVALNA SLUŽBA 

Svetovalno delo opravljata Maja Krajnc, univ. dipl pedagoginja (pisarna na Smetanovi 6), Iris Vinko, 
prof. pedagogike in biologije, koordinatorica dijakov s posebnimi potrebami in Lara Jug, prof. ped in 
univ. dipl prev. in tol. za ang. (pisarna na Gosposvetski 9).  
 
Svetovalna služba se vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v šoli na 
različnih nivojih: 

 neposredno delo – dejavnosti pomoči, 

 razvojne in preventivne dejavnosti ter 

 dejavnosti načrtovanja in evalvacije. 
 
Svetovalna služba vodi posvetovalne razgovore, pomaga, išče in predlaga rešitve, svetuje vsem 
udeležencem v šoli (dijakom, učiteljem, vodstvu, staršem) in z njimi sodeluje na naslednjih področjih 
vsakdanjega življenja in dela v šoli: 

 učenje in poučevanje, 
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 šolske kulture in klime, vzgoje in reda, 

 telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja, 

 šolanja in poklicne orientacije, 

 ter na področju socialno-ekonomskih stisk. 
 
Stalne naloge, ki jih šolska svetovalna služba izvaja čez vse leto: 

 promocija šole in poklicev (predstavitev SERŠ-a osnovnim šolam, sodelovanje pri pripravi 
promocijskih gradiv, sodelovanje pri pripravi in izvedbi informativnega dneva);  

 vpis novincev in njihovo spremljanje;  

 šolsko usmerjanje in poklicna orientacija (sodelovanje s CIPS-om, informiranje in svetovanje 
dijakom zaključnih letnikov, po potrebi tudi v nižjih letnikih); 

 pomoč pri vzpostavljanju primerne socialne klime in odnosov v oddelkih (pomoč razrednikom); 

 spremljanje učnega uspeha in vedenjske problematike dijakov v sodelovanju z razrednikom; 

 svetovanje, delo s skupino ali posameznikom (različna problematika); 

 pomoč pri pripravi tem za razredne ure in roditeljske sestanke; 

 pomoč pri reševanju učnih težav in razvijanju učnih navad; 

 urejanje, sprotno objavljanje dogodkov in aktualizacija spletne strani šole predvsem za področje 
informativnega dne, vpisa, štipendij, aktualnih dogodkov; 

 nostrifikacija spričeval; 

 eAsistent – administrator (urejanje podatkov v programu, priprava navodil za učitelje, pomoč 
učiteljem). 
 

Načrtovane naloge: 

 razvijanje pozitivnega samovrednotenja mladostnikov; 

 koordinacija dela z dijaki s posebnimi potrebami (dijakov z odločbo dijaka s posebnimi potrebami 
in nadarjenimi dijaki);  

 izvajanje dodatne strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj;  

 pomoč pri učenju – učne navade in osebni izobraževalni načrti za dijake;  

 izvedba delavnic Učenje učenja za 1. letnike v okviru OIV oz. ID 

 analiza in spremljanje lastnega dela;  

 naloge, ki izhajajo iz aktualnih potreb (interesne dejavnosti itd.); 

 sodelovanje svetu staršev; 

 po potrebi izvedba raziskave glede na aktualno tematiko. 
 
Načrtovane razvojno-analitične naloge: 

 po potrebi delo z dijaki, ki ponavljajo in učno manj uspešnimi dijaki višjih letnikov; 

 analiza pričakovanj udeležencev na informativnem dnevu;  

 delo z nadarjenimi in uspešnimi dijaki v šoli; 

 analiza počutja dijakov na šoli (odnosi, nasilje); 

 uvajanje dijakov demonstratorjev. 
 
 
Področja dela 
 
Delo z dijaki: 
 individualno vodenje dijakov z učno-vzgojnimi težavami in posebnostmi z ali brez vključevanja 

staršev in ob sodelovanju z učitelji; 
 skupinsko delo z dijaki z učnimi težavami, za izboljšanje kvalitete učenja in premagovanje ovir in 

težav; 
 koordiniranje timskega dela pri delu z dijaki s posebnimi potrebami (dijaki z odločbami, nadarjeni, 

dijaki s statusi ipd.); 
 spremljanje novincev in svetovanje novincem glede na njihove potrebe v izobraževalnem 

programu, preusmerjanje dijakov znotraj programov šole in sodelovanje z drugimi šolami; 
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 krizna intervencija v šolskem prostoru, svetovanje in druge oblike sodelovanja v osebnih stiskah 
in dilemah dijakov, intervencije in informacije; 

 podpora v osebnostnem in socialnem zorenju dijakov, motiviranje za poklicno uspešnost, 
osebnostno rast ter solidarnost in pomoč; 

 individualno in skupinsko poklicno svetovanje dijakom zaključnih letnikov; 
 informiranje in svetovanje dijakom vseh letnikov v zvezi z možnostmi napredovanja v šolanju ali 

poklicu, uresničevanjem poklicnih pričakovanj in napredovanjem v šolskem sistemu; 

 svetovanje kandidatom za razne štipendije; 

 pomoč pri urejanju statusov dijakov, vodenje dokumentacije (prošnje, izdaja sklepov);  

 delo z dijaki s posebnimi potrebami (priprava IP za dijake z odločbo dijaka s posebnimi 
potrebami, evalvacija IP-jev ob koncu 1. konferenčnega obdobja in ob koncu šolskega leta, 
vodenje in koordiniranje statistike učne pomoči, izvajanje dodatne strokovne pomoči v obliki 
pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj) 

 Delo z nadarjenimi dijaki (zbiranje podatkov oz. dokumentacije o nadarjenosti, po potrebi 
evidentiranje ter identifikacija nadarjenih dijakov, priprava evidence, razgovori, priprava in 
evalvacija individualiziranih programov, usmerjanje in informiranje dijakov, staršev in učiteljev). 
 

Sodelovanje in svetovalno delo s starši: 
 sodelovanje in vključevanje (odvisno od potreb in namer) ob individualni obravnavi dijakov; 
 v sodelovanju z razrednikom tematski roditeljski sestanki zaradi aktualnih potreb v oddelku; 

 uvodni roditeljski sestanek za starše dijakov 1. letnikov; 
 pogovorne ure za starše (in dijake); 

  skupne popoldanske govorilne ure; 

  sestanki sveta staršev. 
 
Posvetovalno delo z učitelji: 
 posvetovanje in konzultacije z učitelji zaradi vodenja razreda, dela s starši, v postopku izreka 

disciplinskih ukrepov; 
 sodelovanje na sejah celotnega učiteljskega zbora, redovalnih in tematskih konferencah in na 

sejah oddelčnega učiteljskega zbora; 

 priprava in izvedba konference na temo dijakov s posebnimi potrebami; 
 sodelovanje na strokovnih aktivih na pobudo aktiva. 
 
Sodelovanje z vodstvom šole: 
 sodelovanje v kolegiju ravnateljice; 

 sodelovanje pri pripravi LDN in evalvaciji dela šole.  
  
Sodelovanje z zunanjimi institucijami:  

 MŠŠ, ZZZ, ZRS za šolstvo, Zdravstveni dom, Splošna bolnišnica, Center za socialno delo, 
Mestna občina Maribor – oddelek za družbene dejavnosti, CIPS, Center za sluh in govor, 
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Dijaški domovi, Doba, Andragoški center, 
CPI, Univerza, osnovne šole, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, UKC, 
policijo idr.; 

 organizacija preventivnih dejavnosti (načrtujemo dan preventivnih dejavnosti);  

 sodelovanje pri usmerjanju dijakov. 
 
Strokovno izpopolnjevanje na seminarjih: 

 študijska skupina za svetovalno delo; 

 dijaki s posebnimi potrebami, nadarjenimi dijaki;  

 po potrebi za nove naloge. 
 
V primeru izrednih razmer (koronavirus) bomo svoje delo prilagajale potrebam glede na trenutne 
razmere. 
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7.1 Dijaki z odločbo dijaka s posebnimi potrebami 

Za pripravo in spremljanje izvajanja individualiziranega programa (IP) imenuje ravnatelj zavoda 
strokovno skupino, ki jo sestavljajo strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju vzgojno-
izobraževalnega programa. 
Strokovno skupino sestavljajo razrednik, oddelčni učiteljski zbor in svetovalna služba. Strokovna 
skupina pripravi IP, izvaja prilagoditve, upošteva dijakovo odločbo, strokovno mnenje in Navodila za 
izvajanje izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 
 
Naloge razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami so: 

- pregled obstoječe dokumentacije (odločba, strokovno mnenje, evalvacijsko poročilo), 
- razgovor z dijakom, učitelji, drugimi strokovnimi delavci, 
- predstavitev specifik in posebnosti dijaka učiteljem oddelčnega učiteljskega zbora, 
- (priporočeno sodelovanje ŠSS) in potrebnih, strokovno utemeljenih prilagoditev, 
- načrtovanje izvedbe DSP, 
- sprotna spremljava in evalvacija, 
- usmerjanje k jasno in merljivo postavljenim ciljem IP. 

 
Šolska svetovalna služba svetuje pri oblikovanju IP-ja razredniku in ostalim članom strokovne 
skupine, nudi podporo pri Zakonodaji s področja otrok s posebnimi potrebami in se vključuje pri 
reševanju morebitnih nesoglasij. 
 
Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja kot: 

- pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, 
- svetovalna storitev ali 
- učna pomoč. 

Učna pomoč se izvaja samo v programih srednjega poklicnega izobraževanja in v primeru 
dolgotrajne bolezni, zaradi katere je bil otrok odsoten od pouka dva meseca ali več. Učno pomoč iz 
strokovnih predmetov izvajajo učitelji, iz splošnih predmetov MAT, SLO in ANG pa zunanje strokovne 
sodelavke. 
Učitelji dobijo navodila za delo z dijaki s posebnimi potrebami na konferencah v mesecu avgustu, v 
septembru pri sestavljanju individualiziranega programa, v oktobru na tematski konferenci, v 
eAsistentu. 
 
V šolskem letu 2020/21 bo predvidoma 125 dijakov imelo odločbo. 

7.2 Nadarjeni dijaki 

Nadarjeni ali talentirani so tisti otroci in mladostniki, ki so pokazali visoke dosežke ali potenciale na 
intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju, in ki 
poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti.  
Evidentiranje in identifikacija nadarjenih dijakov 
V srednjem izobraževanju lahko odkrivanje nadarjenih dijakov poteka na tri različne načine: srednja 
šola na osnovi dokumentacije, oddane ob vpisu, ugotovi, da je bil dijak za nadarjenega prepoznan 
že v osnovni šoli. V primerih, ko dijak v času šolanja v osnovni šoli še ni bil prepoznan za 
nadarjenega, ga lahko kot potencialno nadarjenega evidentira vsak strokovni delavec šole ali pa se 
dijak evidentira sam. Pri tem mora izpolnjevati vsaj enega od kriterijev za evidentiranje nadarjenosti. 
Nadarjenost dijaka lahko ugotovi tudi oddelčni učiteljski zbor, na podlagi dokumenta o dosežku 
dijaka na državnem ali mednarodnem nivoju.   
 
Dejavnosti in delo z nadarjenimi dijaki: 
Glede na potrebe in interese nadarjenega dijaka, lahko, na željo dijaka, v začetku šolskega leta z 
nadarjenim dijakom  pripravimo individualiziran program (INDEP), v okviru katerega mu prilagodimo 
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vzgojno-izobraževalno delo. S programom seznanimo starše, razrednika in učitelje, ki bodo z 
dijakom delali. Če potrebe, želje in interesi dijaka presegajo prilagoditve, navedene v 
individualiziranem programu, lahko dijak, skupaj z ustreznimi dokazili, poda vlogo za pridobitev 
pravice do prilagoditev opravljanja obveznosti v sklopu osebnega izobraževalnega načrta.  
Dijakom ponujamo različne dejavnosti, pri katerih lahko razvijajo svoje sposobnosti, potenciale ter 
interese in krepijo močna področja. Vzpodbujamo jih v vključitev v krožke, raziskovalno dejavnost, 
sodelovanja na tekmovanjih (jezikovnih, matematičnih, športnih, strokovnih…), šolskih prireditvah 
ipd. Vključitev dijaka v dejavnost je prostovoljna. 

8 NAČRT DELA RAVNATELJICE IN POMOČNIKOV RAVNATELJICE  

8.1 Ravnateljica 

 Izbrala bom kadre za tekoče šolsko leto, sedem novih zaposlitev.  

 Sodelovala na skupnem roditeljskem sestanku za 1. letnike (priprava gradiva). 

 Načrtovala, organizirala in vodila ocenjevalne in pedagoške konference. 

 Skrbela bom za sodelovanje zavoda s starši. 

 Spremljala bom delo svetovalne službe. 

 Organizirala bom mentorstvo pripravnikom in študentom na praksi. 

 Spodbujala bom strokovno izobraževanje delavcev zavoda. 

 Opravljala bom razgovore/zbirala informacije z zaposlenimi o kakovosti in obsegu dela. 

 Ocenjevala bom delovno uspešnost zaposlenih in odločala o redni delovni uspešnosti. 

 Pripravljala in spremljala bom izvajanje iLDN. 

 Strokovno se bom spopolnjevala v okviru ZZŠ, MIZŠ, Društva ravnatelj, Zveze srednjih šol in 
dijaških domov, CPI idr. 

 Skrbela bom za uresničevanje pravic dijakov. 

 Sodelovala bom s skupnostjo dijakov. 

 Opravljala razgovore in zagovore pred izrekom vzgojnih ukrepih. 

 Skrbela bom za sistemizacijo delovnih mest in napredovanje delavcev. 

 Vodila bom sestanke kolegijev ravnateljice. 

 Sodelovala bom z zunanjimi institucijami in partnerji ter skrbela za promocijo SERŠ. 

 Sodelovala bom s sindikatom. 

 Sodelovala bom pri organizaciji in izvedbi informativnega dneva, naravoslovnih dni in drugih 
promocijskih aktivnostih. 

 Skrbela bom za zakonitost dela in poslovanja zavoda in predstavljanje zavoda v javnosti. 

 Vodila bom sestanke šolske komisije za zaključni izpit, poklicno maturo in splošno maturo. 

 Motivirala bom starše za finančne prispevke v Šolski sklad. 

 Sodelovala bom s sponzorji in donatorji. 

 Spremljala bom vodenje andragoškega in programskih učiteljskih zborov. Andragoški zbor bo tudi 
v šolskem letu 2020/21 vodila Barbara Gajšek.   

 Imenovala bom različne komisije na šoli, izdajala odločbe in sklepe 

 Sodelovala bom s Komisijo za kakovost in skrbela za kakovost dela v šoli, pedagoškega po 
načelih formativnega spremljanja pouka. 

 Sodelovala bom na sestankih Sveta staršev in Sveta šole. 

 Pripravljala bom LDN in poročilo SERŠ. 

 Udeleževal se bom srečanj regijskega aktiva ravnateljev, sestankov ravnateljev Združenja elektro 
in računalniških šol, Društva ravnatelj in izobraževanj potrebnih za kvalitetno opravljanje dela.   

 Sodelovala bom z OZS in Območno OZ ter z uporabniki pri zagotavljanju PUD. 

 Sodelovala bom z Zavodom za šolstvo, MIZŠ in CPI. 

 Skrbela bom za zdravje zaposlenih. 

 Obveščala bom javnost o dogodkih v šoli, sodelovala z novinarji. 
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 Skrbela bom za urejanje šolske zgradbe, njene okolice in nakup sodobne opreme. 

 Informirala bom dijake, učitelje in vse zaposlene ter starše o prilagoditvah vsebine in organizacije 
dela v zvezi z epidemijo COVID. 

 Spremljala bom pedagoško delo in skrbela za ustrezno tehnično podporo pouka in urejeno 
delovno okolje. V lanskem letu sem opravila 36 spremljav pedagoškega dela, v tekočem šolskem 
letu jih načrtujem 54, ker jih je lani zaradi epidemije nekaj odpadlo. Načrtovane predvidene 
hospitacije pri učiteljih po mesecih: 

 Oktober: vseh 7 novih sodelavcev po dvakrat 

 November: vseh 7 novih sodelavcev in na novo zaposleni lani 

 December: Bezjak, Breščak, Čokl, Fugina, Gajšek, Gašparič, Jesenovec 

 Januar: Kaiser, Kancler, Kocbek, Krajnčan, Kralj, Krivec 

 Februar: Lah Milič, Lesjak, Lotrič, Nekrep 

 Marec: Pivko, Potisk, Pukšič, Rajšp, Rehberger, Romih, Rozin, Rupnik, Rutar 

 April: Sternad, Štrucl, Tisnikar, Vinko, Visočnik, Waldhütter, Weinzerl 

 Maj: Zinrajh, Osebik 

8.2 Pomočnik ravnateljice  

Načrtovanje dela šole: 

 izdelava predmetnika, 

 oblikovanje oddelkov. 
 
Organiziranje pouka: 

 urejanje nadomeščanja odsotnih učiteljev. 
 

Področje pedagoškega vodenja: 

 sodelovanje pri vodenju učiteljskega zbora, 

 sodelovanje pri pripravah učno-vzgojnih konferenc, vodenje konferenc v primeru odsotnosti 
ravnateljice, 

 spremljanje učno-vzgojnega dela učiteljev. 
 

Strokovni organi šole: 

 sodelovanje s predmetnimi aktivi splošnoizobraževalnih predmetov, 

 z učitelji načrtovati načine in oblike dela ter oblikovati merila ocenjevanja tako, da se zmanjša 
razlika med internimi in eksternimi ocenami znanja dijakov, 

 udeležba na sejah sveta šole. 
 
Ostalo: 

 nadziranje in evidentiranje opravljenega dela strokovnih delavcev šole, 

 sodelovanje pri obravnavanju vlog dijakov in staršev, 

 sodelovanje pri oblikovanju predlogov za izrek vzgojnih ukrepov, 

 organiziranje vseh vrst izpitov za dijake šole, 

 izobraževanje na ožjem strokovnem področju in na področju dela predvidenem za pomočnika 
ravnatelja, 

 vodenje dela dežurne službe (zadolžitev dežurnih, priprava zapisnika, nadzor nad dežurstvom) 
na Gosposvetski 9, 

 sodelovanje pri pripravi plač, 

 priprava zahtevkov in načrtovanje izplačil pri SM, POM in ZI, 

 načrtovanje izplačil izvajalcem učne pomoči dijakom s posebnimi potrebami, 

 sodelovanje s šolsko svetovalno službo,  

 svetovanje razrednikom in nadziranje njihovega dela v zvezi z dokumentacijo oddelkov. 
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8.3 Pomočnica ravnateljice 

Področje pedagoškega vodenja: 

 sodelovanje pri vodenju učiteljskega zbora, 

 sodelovanje pri pripravah učno-vzgojnih konferenc, vodenje konferenc v primeru odsotnosti 
ravnateljice, 

 spremljanje učno-vzgojnega dela učiteljev. 
 
Strokovni organi šole: 

 sodelovanje s predmetnimi aktivi splošnoizobraževalnih predmetov, 

 z učitelji načrtovati načine in oblike dela ter oblikovati merila ocenjevanja tako, da se zmanjša 
razlika med internimi in eksternimi ocenami znanja dijakov, 

 sodelovanje pri organizaciji in izvedbi mature, poklicne mature in zaključnega izpita, 

 udeležba na sejah sveta šole. 
 
Ostalo: 

 nadziranje in evidentiranje opravljenega dela strokovnih delavcev šole, 

 sodelovanje pri pripravi in spremljanju ILDN učiteljev, 

 sodelovanje pri obravnavanju vlog dijakov in staršev, 

 sodelovanje pri oblikovanju predlogov za izrek vzgojnih ukrepov, 

 izobraževanje na ožjem strokovnem področju in na področju dela predvidenem za pomočnika 
ravnatelja, 

 organizacija dežurne službe in vodenje dela dežurne službe (zadolžitev dežurnih, priprava 
zapisnika, nadzor nad dežurstvom) na Smetanovi 6, 

 sodelovanje s šolsko svetovalno službo, 

 sodelovanje pri organizaciji ekskurzij in športnih dni, 

 statistika Šol-s začetek in Šol-s konec. 

9 NAČRTI DELA STROKOVNIH AKTIVOV 

9.1 DRUŽBOSLOVJE 

Predmeti, ki jih združuje po programih (odprti kurikul s kratico OK): Zgodovina -  ZGO, Geografija - 
GEO, Družboslovje - DRU, Sociologija - SOC, Psihologija - PSI, Socialne spretnosti -  KSP(OK).  
 
Člani strokovnega aktiva: Ljudmila Pušnik Bruderman, Zdravko Papić,  Jovita Kancler, Petra 
Marčič Najžar, Simona Kolbl. 
 
Vodja strokovnega aktiva: v šolskem letu 2019/2020: Zdravko Papić, v šolskem letu 
2020/2021: Petra Marčič Najžar.  
                                                                                                                            
Prednostni cilji in naloge strokovnega aktiva v šolskem letu 2020/21:  

Cilji strokovnega aktiva  Dejavnosti za doseganje ciljev  

Zmanjšati osip dijakov  Analiza uspeha med in ob koncu ocenjevalnega 
obdobja ter podati zanimive in uporabne 
vsebine.  

Medpredmetno povezovanje  Na vseh nivojih.  

Sodelovati z zunanjimi institucijami  Sodelovanje in udeležba na strokovnih 
seminarjih, pomoč dijakom s posebnimi 
potrebami(Center za sluh in govor).  
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Obravnavati problematiko predmetnega 
področja  

Na vseh nivojih, kot to izpeljujemo že sedaj s 
posodabljanjem katalogov znanj.  

Usklajevati merila za ocenjevanje  Priprava in poenotenje minimalnih standardov  

Krožki, tekmovanja, projekti, raziskovalna 
dejavnost  

Nadaljevati s pozitivnimi izkušnjami kot že sedaj.  

Izvedba ID in OIV  Organizacija in posodobitve OIV in ID za dijake.  

Priprava učnih gradiv  Posodabljanje že pripravljenih gradiv.  

Delo z dijaki s posebnimi potrebami  Izvajanje pomoči dijakom s posebnimi potrebami 
in sodelovanje s šolsko svetovalno službo.  

Delo z nadarjenimi dijaki   Podpora projektom nadarjenim dijakom.  

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

Da in to na vseh nivojih.  

  
V tekočem šolskem letu bo v našem aktivu poudarek na naslednjih strokovnih dejavnostih:   
  
Dodatne dejavnosti po učiteljih  

Dejavnost  Izvajalec/mentor  Čas izvedbe  

Ekskurzija za interni del mature pri maturi  Petra Marčič Najžar  September 2020  

  
E-gradiva  

Učitelj   Mesto spletne  učilnice 
(moodle, SIO…)  

Predmet  Program  Letnik  

Petra Marčič Najžar  GOOGLE CLASSROOM  zgodovina  Tehnik 
računalništva  

2.  

Petra Marčič Najžar  GOOGLE CLASSROOM  zgodovina  gimnazija  1., 2., 3., 4.  

Jovita Kancler  MOODLE  zgodovina  Elektrotehnik, 
PTI  

1., 2.  

  
Sodelovanje strokovnega aktiva v promocijskih dejavnostih SERŠ:  

 Tržnice poklicev  
 Propagandno gradivo  
 Tehniški dnevi za osnovnošolce na SERŠ  
 Tekmovanja, ki jih organiziramo na SERŠ za OŠ  
 Informativni dan na SERŠ  
 Krožki in delavnice za osnovnošolce  

  
Specializirane učilnice aktivov:  
Kabineti učiteljev aktiva: L02 in E05.  
 
Načrtovana izobraževanja  

Udeleženec  Naslov izobraževanja  Predviden termin in kraj  

Ljudmila Pušnik B.  Srednja Italija  Jesen 2020  

Ljudmila Pušnik B.  Severna Evropa  Pomlad 2021  

Petra Marčič Najžar  Študijska skupina za zgodovino  Avgust 2020  

9.2 SLOVENŠČINA 

Predmeti, ki jih združuje po programih: slovenščina - SLO 

Člani strokovnega aktiva: Anastazija Brkljačič, Barbara Gajšek, Daniela Hergan Grosek, Jadranka 
Golob, dr. Nataša Kralj, Milena Milanovič, Marjana Nerat, Manja Žvikart, Simona Kolbl 
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Vodja strokovnega aktiva v šolskem letu 2019/2020: mag. Klementina Podvršnik in dr. Nataša Kralj, 
v šolskem letu 2020/2021 Barbara Gajšek 

Prednostni cilji in naloge strokovnega aktiva v šolskem letu 2020/2021: 

Cilji strokovnega aktiva Dejavnosti za doseganje ciljev 

Zmanjšati osip dijakov 

Seznanjati dijake z ustrezno literaturo, z vprašanji 
za ustno in pisno preverjanje znanja, s kriteriji, manj 
zmožnim dijakom nuditi tudi možnost ocenjevanja 
za minimalni standard, izvajati učno pomoč dijakom 
s pogodbo in brez nje. 

Medpredmetno povezovanje 

Medpredmetno povezovanje bo potekalo v 
programu tehniške gimnazije in SSI-programu, 
zlasti v povezavi s knjižnično vzgojo, v programu 
tehniške gimnazije pa tudi timski pouk. 

Sodelovati z zunanjimi institucijami 

Sodelovale bomo z ZRSŠ,  IZUM-om, Univerzitetno 
knjižnico Maribor in drugimi knjižnicami, z 
založbami, SNG Maribor ter s Cineplexxom oz. 
Planetom Tuš – film.  

Obravnavati problematiko predmetnega 
področja 

Problematiko predmetnega področja bomo 
obravnavale v okviru šolskega aktiva na sestankih 
in po e-pošti, izven šole pa na 
izobraževanjih/seminarjih.  

Usklajevati merila za ocenjevanje 
Merila za ocenjevanje bodo usklajena in potrjena na  
prvem sestanku aktiva na začetku šolskega leta. 

Krožki, tekmovanja, projekti, raziskovalna 
dejavnost 

Deloval bo novinarski krožek. 

Mentorice bomo dijakom, ki se bodo udeležili 
tekmovanja za Cankarjevo priznanje. Izvedle bomo 
šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje. 
Dijakom bomo mentorice na natečaju za najboljši 
haiku in drugih literarnih natečajih ter projektih v 
okviru občine, regije in države. Sodelovale bomo v 
projektu Rastem s knjigo. 

Dijakom bomo pomagale pri iskanju in izbiri gradiva 
za raziskovalne in seminarske naloge. 

Izvedba ID in OIV 

Sodelovale bomo pri pripravi kulturnega programa 
ob dnevu samostojnosti in po oddelkih pripravile 
program ob kulturnem dnevu ter dnevu reformacije. 

Spremljale bomo program kulturnih prireditev in 
brezplačne prireditve objavile na oglasnih deskah 
šole. 

V okviru kulturnih dejavnosti bomo organizirale 
ogled gledaliških in kino predstav ter dijaški 
gledališki abonma. 

Posredovale bomo knjižnična znanja in organizirale 
obiske v Univerzitetni knjižnici Maribor. 
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Priprava učnih gradiv 
Izdelale bomo 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 bomo nudile dijakom v skladu s 
njihovimi pogodbami ter upoštevale njihove 
prilagoditve. 

Delo z nadarjenimi dijaki  

Mentorice bomo dijakom, ki bodo tekmovali za 
Cankarjevo priznanje, sodelovali na natečajih, 
projektih in kulturnih prireditvah ter v okviru 
novinarskega krožka. 

Razvijati kritično mišljenje dijakov 
Izvajale bomo problemski pouk, timski pouk in 
medpredmetne povezave. 

Poučevanje dijakov priseljencev 
Izvedle bomo tečaj slovenščine za dijake 
priseljence. 

V tekočem šolskem letu bo v našem aktivu poudarek na naslednjih strokovnih dejavnostih: 

 organizirane priprave na Cankarjevo tekmovanje po programih in letnikih, 

 problemski pouk, 

 priprava gradiva za šolske publikacije, uredništvo in  lektoriranje, 

 zbiranje gradiva in izdelava šolske kronike, 

 skrb za všečno in čisto učno okolje, 

 oživitev in poudarek pomena bralne kulture med dijaki, 

 spodbujanje dijakov k dodatnemu delu, kar je povezano predvsem s tekmovanji v znanju iz 

o materinščine ter sodelovanjem v projektih, natečajih, kulturnih prireditvah, 

informativnem dnevu šole, 

 pomoč pri organizaciji državnega prvenstva v računalništvu  in elektrotehniki. 

 

Dodatne dejavnosti po učiteljih 

Dejavnost Izvajalec/mentor Čas izvedbe 

Obveščanje o kulturnih prireditvah – oglasna deska šole Anastazija 
Brkljačič 

od 1. 9. 2020 do 30. 
6. 2021 

Sodelovanje pri informativnem dnevu – napovedovalci 

Novinarski krožek – prispevki za Stik, za lit. natečaje, 

projektno delo 

Jadranka Golob februar 2021 

Vodenje aktiva 
Robosled 
Državno tekmovanje iz stroke – začetna in zaključna 
prireditev 
Članica komisije za kakovost 
Članica ŠMK ZA PM 
Organizatorka izrednega izobraževanja 
Slovenščina v izrednem izobraževanju 
Novinarski krožek – prispevki za Stik, za lit. natečaje 

Barbara Gajšek od 1. 9. 2020 dalje 
marec 2021 še ni 
znano 
od 1. 9. 2018 
od 1. 9. 2018 
od 1. 9. 2018 
 
od 1. 9. 2018 

Tečaj slovenščine za tujce 
Mentorica dijakom na Cankarjevem tekmovanju (1. In 2. 
letnik SSI in gimnazije) 
Sourednica Stika 
Novinarski krožek – prispevki za Stik, za lit. natečaje 

Daniela Hergan 
Grosek 

od 1. 9. 2020 
od 1. 9. 2020 
 
od 1. 9. 2020 
od 1. 9. 2020 
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Sprotne naloge 
Novinarski krožek - prispevki za Stik, za lit. natečaje 

Simona Kolbl  

Vodja Cankarjevega tekmovanja 
Tajnica PM 
Članica ŠMK za PM 
Vodja bralnega tekmovanja Pffifikus 
Članica šolske komisije za kakovost 
Državno tekmovanje iz stroke (začetna in zaključna 
prireditev) 
Novinarski krožek – prispevki za Stik, za lit. natečaje 

Priprava izpitnega gradiva za pisni del zaključnega izpita 

dr. Nataša Kralj Po koledarju 
tekmovanja 
od 1. 9. 2018  
od 1. 9. 2018  
od 1. 9. 2018 
od 1. 9. 2019  
še ni znan 
 
maj 2021 

Sodelovanje pri informativnem dnevu – napovedovalci 

Vodenje šolske kronike 

Mentorica dijakom na Cankarjevem tekmovanju, SPI 
Novinarski krožek – prispevki za Stik, za lit. natečaje 

 Sestavljanje izpitnega gradiva za PM 

Milena 
Milanovič 

januar, februar 
2021 
od 1. 9. 2020 
od 1. 9. 2020 
od 1. 9. 2020 
od 1. 9. 2020 
maj 2021 

Novinarski krožek – mentorica 

Sourednica Stika 

Sestavljanje izpitnega gradiva za ZI in PM 

Mentorica dijakom – haiku natečaj 

Novinarski krožek - prispevki za Stik, za lit. natečaje 

Marjana Nerat od 1. 9. 2020  
 
maj 2021 
 
od 1. 9, 2020 

Tečaj slovenščine za dijake priseljence 
Mentorica dijakom na Cankarjevem tekmovanju (3. in 4. 
letnik SSI in TG) 
dan samostojnosti in novoletna prireditev – kulturni 
program  Novinarski krožek - prispevki za Stik, za lit. 
natečaje 

Manja Žvikart 
 
 

od 1. 9. 2020 
 
od 1. 9. 2020 
 
 
december 2020 

 

E-gradiva 

Učitelj  Mesto e-gradiv (moodle, SIO…) Predmet Program Letnik 

Slavistke Moodle.SERS .si SLO vsi 
programi 

vsi letniki 

Slavistke Gradiva.txt.si SLO vsi 
programi 

vsi letniki 
razen 1. 
SSI in 1. 
gimnazije 

Slavistke Skupnost SIO: 
https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=1075 

SLO gimnazija 1. letnik 

ZRSŠ Spletno mesto interaktivnih učbenikov: 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/index.html 

SLO gimnazija letnik 

Sodelovanje strokovnega aktiva v promocijskih dejavnostih SERŠ: 

 tržnice poklicev 

 propagandno gradivo 

 informativni dan na SERŠ: priprava dijakov za povezovanje programa in sodelovanje pri 

kulturnem programu 

 sodelovanje na izobraževanjih za učitelje kot predavatelj (dr. Nataša Kralj) 

 

https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=1075
https://eucbeniki.sio.si/slo1/index.html
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Specializirane učilnice aktivov: L11, M10, E2 

Kabineti učiteljev aktiva: N2 (Hergan Grosek, dr. Kralj, Gajšek), M11 (Golob, Milanovič, Nerat), E3 
(Žvikart) 

Načrtovana izobraževanja 

Vse članice aktiva se bomo udeležile izobraževanj, ki jih organizira SERŠ: 

 delo z dijaki s posebnimi potrebami (oktober 2020) 

 tematske konference SERŠ  

 eAsistent za razrednike 

 

Udeleženec Naslov izobraževanja Predviden termin in kraj 

Anastazija Brkljačič knjižni sejem,  
Izbor iz Katisa 2020/2021 
samoizobraževanje  

november 2020 
od septembra 2020 do avgusta 2021 
od septembra 2020 do avgusta 2021 

Barbara Gajšek Študijska skupina za slovenščino 
Izbor iz Katisa 2020/’21 
Samoizobraževanje. 

avgust 2020, Maribor 
od septembra 2020 do avg. 2021 
 

Jadranka Golob Študijska skupina za slovenščino 
Izbor iz Katisa 2020/2021 
Samoizobraževanje. 

od septembra 2020 do avgusta 
2021 

Daniela Hergan 
Grosek 

Študijska skupina za slovenščino 
Samoizobraževanje 
Izbor iz Katisa 

avgust 2020, Maribor 
od 1. 9. 2020 
od 1. 9. 2020 

dr. Nataša Kralj Študijska skupina za 
nemščino/slovenščino 
Posvet s predsedniki in tajniki 
mat. komisij za PM 2021 
Formativno spremljanje in 
inkluzivna paradigma – delovna 
srečanja 
Delovno srečanje Predmetno 
razvojne skupine za nemščino 
Samoizobraževanje 
Izbor iz Katisa 

avgust 2020, Maribor/Celje 
 
marec 2021, Maribor 
    
še ni znan, Murska Sobota 
 
 
še ni znan  
 
   
še ni znan                                              

Milena Milanovič Študijska skupina za slovenščino 
Izbor iz Katisa 2020/2021 
Samoizobraževanje 
 

od septembra 2020 do avg., 2021 
 

Marjana Nerat Študijska skupina sa SLO; 
Izbor iz Katisa 2020/2021 
Samoizobraževanje 

Od septembra 2020 do avgusta 2021 

Simona Kolbl Študijska skupina za slovenščino 
Izbor iz Katisa 2020/2021 
Samoizobraževanje 

Od septembra 2020 do avgusta 2021 

Manja Žvikart Študijska skupina za slovenščino 
Izbor iz Katisa (še ni objavljeno) 
samoizobraževanje 

avgust 2020, Maribor 
 
od septembra 2020 do avgusta 2021 

Zadolžitve slovenistk v šolskem letu 2020/2021 

Lektoriranje in urejanje šolskih publikacij 

PUBLIKACIJE UREDNICE LEKTORICE 

informativni bilten Lara Jug Marjana Nerat 
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Stik, letos izšla dvojna številka, 
tako, da v 2020/21 ne bo izdan. 

Marjana Nerat, Daniela 
Hergan Grosek 

Marjana Nerat, Daniela 
Hergan Grosek 

šolska kronika Milena Milanovič Milena Milanovič 

letopis Patricija Kocbek učiteljice slovenščine 

okrožnice  Anastazija Brkljačič 

Kulturne prireditve, informativni dan 

DEJAVNOSTI UDELEŽENCI, KRAJ MENTORJI, ORGANIZATORJI 

informativni dan – program s 
sprejemom osnovnošolcev 
in staršev 

telovadnica SERŠ Jadranka Golob, Milena 
Milanovič 

dan samostojnosti in 
novoletna prireditev  

vsi dijaki, telovadnica SERŠ Robert Novak 
Manja Žvikart 

proslava ob kulturnem 
dnevu 

vsi dijaki, v učilnicah slovenistke po oddelkih 

dan državnosti vsi dijaki, v učilnicah slovenistke pri pouku SLO 

oglasna deska s ponudbo o 
brezplačnih prireditvah v 
Mariboru 

oglasna deska Anastazija Brkljačič 

Projektno delo 

PROJEKT VODJA MENTORICE 

nacionalni projekt Rastem s 
knjigo,  

Anastazija Brkljačič učiteljice SLO 1. letnikov 
gimnazije in SSI 

Interesne dejavnosti 

DEJAVNOSTI UDELEŽENCI, KRAJ MENTORICE, 
ORGANIZATORKE 

ID in OIV: gledališka 
predstava 

2. letnik SSI in TG glede na trenutno ponudbo 

ID in OIV: gledališka 
predstava  

3. letnik SSI, SNG Maribor Milena Milanovič 

OIV za 4. l. gimnazije: 
gledališka ali filmska 
predstava  

4. letnik gimnazije, SNG 
Ljubljana 

Marjana Nerat 

Knjižnično informacijska 
znanja (KIZ) 

1. letnik SSI in 1. letnik GIM v 
šolski knjižnici in UKM, 1. letnik 
PTI v šolski knjižnici 
3. letnik GIM  

Anastazija Brkljačič 

Kino predstava SPI (2. letnik)  
 

Anastazija Brkljačič 

Tečaji 

TEČAJ UDELEŽENCI, KRAJ UČITELJICI 

Tečaj slovenščine za 
dijake priseljence 

dijaki priseljenci, SERŠ Daniela Hergan Grosek, 
Manja Žvikart 

Tekmovanja, natečaji, raziskovalne naloge 

Sodelovanje na tekmovanju za Cankarjevo priznanje, natečaju Mladi za napredek Maribora in 
natečaju za najboljši haiku ter na ostalih literarnih natečajih je odvisno od prijav v šolskem letu 
2020/2021. 

TEKMOVANJE VODJA TEKMOVANJA NA ŠOLI 

Cankarjevo tekmovanje dr. Nataša Kralj 

Urejanje vitrin ob učilnici E 2 (Marjana Nerat) 
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VITRINE PROSTOR UREDNICA 

oglasna deska s ponudbo o brezplačnih 
prireditvah v Mariboru 

oglasna deska Anastazija Brkljačič 

tematsko urejanje vitrin pred E2 Marjana Nerat 

9.3 TUJI JEZIK 

Predmeti, ki jih združuje po programih: angleščina (ANG), nemščina (NEM) 
 
Člani strokovnega aktiva: Daniela Hergan Grosek, Patricia Kocbek, Nataša Kralj, Karin Lah Milič, 
Ida Lotrič, Sanela Majhenič Dežman, Suzana Rehberger 
 
Vodja strokovnega aktiva: v šolskem letu 2019/2020: Patricia Kocbek, v šolskem letu 2020/2021: 
Patricia Kocbek 
 
Prednostni cilji in naloge strokovnega aktiva v šolskem letu 2020/21: 

Cilji strokovnega aktiva Dejavnosti za doseganje ciljev 

Zmanjšati osip dijakov Dijakom z učnimi težavami bomo nudile 
individualno pomoč. 

Medpredmetno povezovanje Povezovale se bomo v okviru obeh predmetov in 
maternega jezika. 

Sodelovati z zunanjimi institucijami Sodelovale bomo z založbami Rokus Klett, 
Mladinska knjiga idr., z Mestno občino Maribor, 
IATEFL, Poliglot, CMEPIUS, Univerza v Mariboru 
(Meet the Native) 

Obravnavati problematiko predmetnega 
področja 

Problematiko predmetnega področja bomo 
obravnavale na sestankih aktiva ter med 
neformalnimi pogovori ob pojavu strokovnih dilem. 

Usklajevati merila za ocenjevanje Potrdile bomo merila za ocenjevanje. 

Krožki, tekmovanja, projekti, raziskovalna 
dejavnost 

Imele bomo angleški krožek, nemški krožek, 
sodelovale bomo na šolskem (NEM) in regijskem 
tekmovanju (ANG) in pri raziskovalnih dejavnostih. 
Potekal bo krožek »Mreženje z Erasmus+« z 
bralnim tekmovanjem (mentorica Suzana 
Rehberger). 
Izdelava spletne strani SERŠ-a v angleškem 
jeziku v namen mednarodnega projektnega 
sodelovanja (Suzana Rehberger, Patricia Kocbek). 
Z dijaki bomo sodelovale pri bralnih tekmovanjih 
Bookworms, Epi Reading in Pfiffikus. 

Priprava učnih gradiv Pripravljale bomo učne liste, naloge za 
tekmovanja, gradiva za i-tablo in dopolnjevale že 
pripravljena gradiva, tudi e-gradiva za spletne 
učilnice. 

Delo z dijaki s posebnimi potrebami Po potrebi bomo pomagale dijakom s PP. 

Delo z nadarjenimi dijaki  Spodbujale bomo nadarjene dijake k sodelovanju 
pri projektih, tekmovanjih in raziskovanju ter 
uresničevanju njihovih zamisli z individualnim 
delom v okviru krožkov, dodatnim delom pred 
tekmovanji, pomočjo pri raziskovalnih nalogah, 
pisanjem prispevkov za šolsko glasilo … 
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Razvijati kritično mišljenje dijakov, 
povezovanje s prakso, temeljne vsebine, 
sodobne vsebine 

Pri rednem pouku in individualno bomo spodbujale 
dijake k izvirnim govornim nastopom na aktualno 
problematiko ter strokovne teme. 

 
V tekočem šolskem letu bo v našem aktivu poudarek na naslednjih strokovnih dejavnostih:  

 pripraviti dijake na splošno in poklicno maturo, 

 pritegniti dijake k izdelavi raziskovalne naloge. 

 spodbujati dijake k udeležbi k bralnim značkam 

 
Dodatne dejavnosti po učiteljih 

Dejavnost Izvajalec/mentor Čas izvedbe 

- bralna značka Pfiffikus   
- šolsko tekmovanje iz nemščine 

Daniela Hergan Grosek š. l. 2020/21 

- IATEFL angleško tekmovanje za 2. in 3. 
letnike 

Karin Lah Milič š. l. 2020/21 

- nemški krožek 
- IATEFL angleško tekmovanje za 3. letnike 

Ida Lotrič š. l. 2020/21 

- angleški krožek  
- IATEFL angleško tekmovanje za 2. in 3. 
letnike 

Sanela Majhenič Dežman š. l. 2020/21 

- vodja aktiva 
- organizacija nagradnega izleta 
- urednica in oblikovalka letopisa v Wordu 
- prevajanje prilog k spričevalu (za 4. letnike) 

Patricia Kocbek š. l. 2020/21 

- koordinatorka Erasmus+ 
- tajnica ZI 
- E-T mreženja v projektih 
- IATEFL in Poliglot angleško tekmovanje 
- angleška bralna značka 

Suzana Rehberger š. l. 2020/21 

- tajnica PM 
- vodja Cankarjevega tekmovanja 
- vodja bralnega tekmovanja Pfiffikus 
- članica šolske komisije za kakovost 
- državno tekmovanje iz stroke (začetna in 
zaključna prireditev) 

dr. Nataša Kralj š. l. 2020/21 

 
E-gradiva 
 

Učitelj  Mesto spletne  učilnice 
(moodle, SIO…) 

Predmet Program Letnik 

Daniela Hergan 
Grosek 

MS Teams,  
Google Classroom 

Nemščina GIM 1.-4. 

Patricia Kocbek MS Teams,  
Google Classroom 

Angleščina SPI, SSI, GIM 1.-4. 

Karin Lah Milič Moodle, Zoom, MS 
Teams, SIO 

Angleščina SPI, SSI 1.-4. 

dr. Nataša Kralj Moodle, Zoom, MS Teams Nemščina SSI, GIM 1.-4. 

Ida Lotrič MS Teams, eAsistent Angleščina SSI, SPI 1.-4. 

Sanela Majhenič 
Dežman 

eAsistent Xooltime, 
Ms Teams 

Angleščina SPI, SSI, GIM 1.-4. 

Suzana Rehberger Google Classroom,  
Ms Teams 

Angleščina SPI, SSI, PTI 1.-4. 
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1. Sodelovanje strokovnega aktiva v promocijskih dejavnostih SERŠ: 

 Tržnice poklicev: sodelovale bomo s propagandnim gradivom, ki smo ga pripravile 

(zloženke, glasila, filmi, video) 

 Propagandno gradivo: / 

 Tehniški dnevi za osnovnošolce na SERŠ: / 

 Tekmovanja, ki jih organiziramo na SERŠ za OŠ: / 

 Informativni dan na SERŠ: pripravile bomo kotiček za TJ, kjer bomo predstavile način 

poučevanja TJ (i-tabla) in projekcijo nagrajenih prispevkov/filmov z raznih tekmovanj, 

prav tako bomo za bodoče dijake pripravile zanimive igre in uganke kot izziv.  

 Krožki in delavnice za osnovnošolce: / 

 
Specializirane učilnice aktivov: N1 (nemščina), N11, M5, E8 (angleščina) 
Kabineti učiteljev aktiva: N12, N2, M6  
    
Načrtovana izobraževanja 

Udeleženec Naslov izobraževanja Predviden termin in kraj 

Daniela Hergan 
Grosek 

Izobraževanja v organizaciji SERŠa, 
izobraževanja za učitelje NEM, 
samoizobraževanje (internet, 
predstavitve učbenikov, itd.) 

2020/21, Maribor 

Patricia Kocbek Izobraževanja v organizaciji SERŠa, 
izobraževanja za učitelje ANG, 
samoizobraževanje (internet, 
predstavitve učbenikov, itd.) 

2020/21, Maribor 

Ida Lotrič Izobraževanja v organizaciji SERŠa, 
izobraževanja za učitelje ANG, 
samoizobraževanje (internet, 
predstavitve učbenikov, itd.) 

2020/21, Maribor 

Sanela Majhenič 
Dežman 

Izobraževanja v organizaciji SERŠa, 
izobraževanja za učitelje ANG, 
samoizobraževanje (internet, 
predstavitve učbenikov, itd.) 

2020/21, Maribor 

Suzana Rehberger Izobraževanja v organizaciji SERŠa, 
izobraževanja za učitelje ANG, 
samoizobraževanje (internet, 
predstavitve učbenikov, itd.), 
izobraževanje za tajnike ZI, 
izobraževanja za mednarodne 
projekte (Erasmus, eTwinning, WIC) 

2020/21, Maribor / Ljubljana 

dr. Nataša Kralj Izobraževanja v organizaciji SERŠa, 
izobraževanja za učitelje NEM, 
samoizobraževanje (internet, 
predstavitve učbenikov, itd.), 
izobraževanje za tajnike PM, 
študijska skupina za 
nemščino/slovenščino, 
posvet s predsedniki in tajniki mat. 
komisij za PM 2021, 
formativno spremljanje in inkluzivna 
paradigma-delovna srečanja, 
delovno srečanje Predmetno 
razvojne skupine za nemščino 

Maribor, Celje, Murska Sobota, 
2020/21 
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Karin Lah Milič Izobraževanja v organizaciji SERŠa, 
izobraževanja za učitelje ANG, 
samoizobraževanje (internet, 
predstavitve učbenikov, seminarji, 
webinarji, itd.) 

2020/21, Maribor / Ljubljana 

9.4 ŠPORTNA VZGOJA 

Predmeti, ki jih združuje po programih: ŠVZ 
 
Člani strokovnega aktiva: Bojan Skok, Polona Krivec Švab, Aleš Bezjak, Boštjan Kozel, Martina 
Kovačič, Rok Marinič 
 
Vodja strokovnega aktiva:  v šolskem letu 2019/2020: Aleš Bezjak, v šolskem letu 2020/2021: Aleš 
Bezjak 
 
Prednostni cilji in naloge strokovnega aktiva v šolskem letu 2020/21: 
 

Cilji strokovnega aktiva Dejavnosti za doseganje ciljev 

Zmanjšati osip dijakov - Prilagajamo načrte dela posameznikom in 

njihovim sposobnostim 

- Nudimo jim  izbirne športe glede na 

vadbene prostore 

- Ocenjujemo napredek in odnos do dela 

- Prilagajamo ocenjevanje glede na 

sposobnosti posameznika 

Medpredmetno povezovanje - Izvajamo timski pouk, medpredmetno 

sodelovanje in medoddelčno sodelovanje  

- Sodelujemo na izletih, strokovnih 

ekskurzijah, ID in OIV 

Sodelovati z zunanjimi institucijami - Sodelujemo s šolami na raznih tekmovanjih 

(prijateljskih, občinskih, regijskih, državnih) 

- Sodelujemo z ZZŠ na študijskih srečanjih 

- Mladi za napredek Maribora 

Obravnavati problematiko predmetnega 
področja 

Aktualne probleme rešujemo v okviru aktiva, šole 
in na študijskih skupinah. 

Usklajevati merila za ocenjevanje Merila za ocenjevanje bomo na novo ovrednotili, 
pregledali in uskladili, saj se sposobnosti in 
značilnosti dijakov spreminjajo. 

Krožki, tekmovanja, projekti - Krožki : nogomet  (Rok Marinič) 

             košarka (Bojan Skok) 
             odbojka (Aleš Bezjak) 
             badminton (Polona Krivec Švab) 

- Tekmovanja:  

Atletika (Aleš Bezjak) in kros (Polona 
Krivec Švab) 
badminton (Martina Kovačič) 
smučanje (Bojan Skok) 
streljanje (Boštjan Kozel) 
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plavanje (Boštjan Kozel) 
borilne veščine (Boštjan Kozel) 
nogomet (Rok Marinič) 
rokomet (Boštjan Kozel) 
košarka (Bojan Skok) 
odbojka in odbojka na mivki (Aleš Bezjak) 
orientacijski tek (Polona Krivec Švab) 

- Projekti: organizacija in izvedba SŠ 

športnega tekmovanja na državnem nivoju 

Raziskovalna dejavnost : Aleš Bezjak, Bojan Skok, 
Polona Krivec Švab, Boštjan Kozel 

Izvedba ID in OIV - Organiziramo in vodimo športne dneve 

- Sodelujemo pri organizaciji, izvedbi in 

vodenju OIV na CŠOD 

- Zdravstvena vzgoja 

Priprava učnih gradiv Pripravljamo učne liste za nadarjene dijake in 
dijake s posebnimi potrebami pri ŠVZ. 

Delo z dijaki s posebnimi potrebami Prilagajamo vadbo posameznikovim potrebam in 
sposobnostim. 

Delo z nadarjenimi dijaki  Vključujemo jih v šolske ekipe, jih vodimo na 
tekmovanja, jim nudimo status športnika, ki jim 
omogoča lažje usklajevanje treningov s šolo. 

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

Pogovarjamo se o aktualnih športnih dogodkih, o 
primerni vadbi za posameznika, o fair-playu, o 
zdravi prehrani,…, jih vodimo k razumnemu in 
strpnemu razmišljanju, ki je koristno za njih in 
družbo. 

 
V tekočem šolskem letu bo v našem aktivu poudarek na naslednjih strokovnih dejavnostih:  

 Uvajanje novih pristopov in vsebin na področju športne vzgoje (rotacije športnih vsebin) 

 Vključevanje dijakov v šolske ekipe in šolska športna tekmovanja (krožki) 

 Aktiven življenjski slog 

 Raziskovalna dejavnost 

 Prva pomoč 

Dodatne dejavnosti po učiteljih 

Dejavnost Izvajalec/mentor Čas izvedbe 

Zdravstvena vzgoja Aktiv ŠVZ Šolsko leto 2020/2021 

Mentor DS Bojan Skok Šolsko leto 2020/2021 

Mentor raziskovalcem Bojan Skok Šolsko leto 2020/2021 

Odgovoren za statuse športnikov  Bojan Skok Šolsko leto 2020/2021 

Mentor raziskovalcem Aleš Bezjak Šolsko leto 2020/2021 

Mentor DS Aleš Bezjak Šolsko leto 2020/2021 

Zadolžen za izvajanje OIV v okviru ŠVZ Aleš Bezjak Šolsko leto 2020/2021 

 
Sodelovanje strokovnega aktiva v promocijskih dejavnostih SERŠ: 

 Tržnice poklicev 

 Propagandno gradivo 

 Tehniški dnevi za osnovnošolce na SERŠ 

 Tekmovanja, ki jih organiziramo na SERŠ  
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 Informativni dan na SERŠ 

 Krožki in šolska športna tekmovanja 

 
Specializirane učilnice aktivov: 
Kabineti učiteljev aktiva ŠVZ, šolska telovadnica, šolski fitnes, ŠD Lukna, bazen Pristan. 
 
Načrtovana izobraževanja 

Udeleženec Naslov izobraževanja Predviden termin in kraj 

Boštjan Kozel Smučanje december 2020, Rogla 

Boštjan Kozel Študijska skupina za SŠ avgust 2020, Ljubljana 

Boštjan Kozel Fitnes  2020/2021, Ljubljana 

Boštjan Kozel Izobraževanja v okviru KATIS-a ter FŠ 
 

V šolskem letu 2020/21 

Aleš Bezjak Izobraževanja v okviru KATIS-a ter FŠ 
Kongres atletskih trenerjev 
Naučimo se smučati na igriv način 
(obnovitveni seminar) 
Študijsko srečanje ŠVZ za SŠ 

V šolskem letu 2020/21, 
Maribor in Ljubljana 
november 2020 
december ali januar 
2020/21 
avgust 2020 

Bojan Skok Smučanje Marec 2021, Rogla 

Bojan Skok Plavanje Šolsko leto 2020/21, 
Ljubljana 

Bojan Skok Študijske skupine Avgust 2020, Ljubljana 

Bojan Skok Izobraževanja v okviru KATIS-a ter FŠ 
 

V šolskem letu 2020/21 

Polona Krivec Švab Strokovni posvet ob Tednu športa 
Beactive 

September 2020 

Polona Krivec Švab Študijska skupina za SŠ Avgust 2020, Ljubljana 

Polona Krivec Švab Izobraževanja v okviru KATIS-a ter FŠ 
 

V šolskem letu 2020/21 

 

9.5 UMETNOST IN MULTIMEDIJA 

Predmeti, ki jih združuje po programih (odprti kurikul s kratico OK): Oprema za multimedijsko tehniko 
OMT, Računalniško oblikovanje RAO, Multimedija MUL (OK), Umetnost LUM, Mobilne aplikacije 
MAP (OK), Informatika s tehniškim komuniciranjem ITK, Spletno oblikovanje SOB (OK), Urejanje 
spletnih vsebin USV (OK) 
 
Člani strokovnega aktiva: Robert Novak, Domen Rupnik, Brigita Klajnšek 
 
Vodja strokovnega aktiva: v šolskem letu 2019/2020: Domen Rupnik, v šolskem letu 2020/2021: 
Domen Rupnik 
Prednostni cilji in naloge strokovnega aktiva v šolskem letu 2020/21: 

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. 
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Medpredmetno povezovanje 

 izvajanje formalnih in neformalnih pogovorov 

med učitelji teoretičnih in praktičnih delov 

modulov;  

 izvajanje formalnih in neformalnih pogovorov 

med nosilci posameznih vsebinsko 

dopolnjujočih se modulov;  

 skupinsko načrtovanje LDN 

Sodelovati z zunanjimi institucijami 

 Obisk Enimation 

 Sodelovanje na Festivalu oblikovanja Maribor 

 Sodelovanje v projektu Mladi za napredek 

Maribora 

 Sodelovanje z Mednarodnim festivalom 

računalniških umetnosti 

Obravnavati problematiko predmetnega 
področja 

 sodelovanje pri posodabljanju katalogov znanj;  
 neformalno izobraževanje 
 medaktivno povezovanje 

Usklajevati merila za ocenjevanje 
 priprava in uporaba poenotenih kriterijev 

ocenjevanja; 

Krožki, tekmovanja, projekti, raziskovalna 
dejavnost 

 Avdio krožek 
 Video krožek 
 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; 

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

 letno posodabljanje vsebin odprtega kurikula 

multimedija 

 vzpodbujanje samostojnega iskanja in 

analiziranja informacij na spletu 

 
V tekočem šolskem letu bo v našem aktivu poudarek na naslednjih strokovnih dejavnostih:  
Izvajanje medpredmetnega povezovanja z namenom ustvariti kakovostnejše multimedijske izdelke 
dijakov. 
 
Dodatne dejavnosti po učiteljih 

Dejavnost Izvajalec/mentor Čas izvedbe 

Delavnice za dijake (MFRU, KIBLIX) Domen Rupnik  

Delavnice za osnovnošolce Domen Rupnik  

Delavnice za osnovnošolce Rober Novak  
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Administracija Google spletnih učilnic  Domen Rupnik vso leto 

Organizacija informativnega dne Rober Novak oktober - januar 

Organizacija informativnega dne Domen Rupnik oktober - januar 

 

E-gradiva 

Učitelj  Mesto spletne  učilnice 
(moodle, SIO…) 

Predmet Program Letnik 

Brigita Klajnšek Classroom.google.com RAO, MUL, LUM SSI, PTI 1.- 4. 

Robert Novak Classroom.google.com OMT, MUL, LUM, AVK SSI, PTI 1.- 4. 

Domen Rupnik Classroom.google.com RAO, MUL, LUM, USV, 
SOB 

Gimnazija, 
SSI, PTI 

1.- 4. 

 
Sodelovanje strokovnega aktiva v promocijskih dejavnostih SERŠ: 

 Promocijsko gradivo 

 Tekmovanja, ki jih organiziramo na SERŠ za OŠ 

 Organizacija regionalnega in državnega tekmovanja robotike 

 Informativni dan na SERŠ 

 Delavnice za osnovnošolce 

 Raziskovalne naloge 
 
Specializirane učilnice aktivov: A11, C13, C14 
Kabineti učiteljev aktiva: K100 
 
Načrtovana izobraževanja 

Udeleženec Naslov izobraževanja Predviden termin in kraj 

Brigita Klajnšek samoizobraževanje vso leto 

Robert Novak samoizobraževanje vso leto 

Domen Rupnik samoizobraževanje vso leto 

9.6 MATEMATIKA 

Predmeti: Matematika (MAT), Uporabna matematika OK (UMA) 
 
Člani strokovnega aktiva: Polonca Hajšek Pavlič, Nataša Hauptman, Irena Pivko, Monika Stergar, 
Petra Tisnikar, Darko Zinrajh 
 
Vodja strokovnega aktiva: v šolskem letu 2019/2020: P. Hajšek Pavlič, v šolskem letu 2020/2021: 
P. Hajšek Pavlič. 
 
Prednostni cilji in naloge strokovnega aktiva v šolskem letu 2020/21: 

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, 
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 sodelovanje z razredniki učno problemskih 

dijakov, 

 popravljanje ocen v dodatnih terminih izven 

pouka – po dogovoru. 

Medpredmetno povezovanje 

 povezovanje z učitelji strokovnih predmetov pri 

pripravi učnih situacij za poklicno maturo, 

 povezovanje z učitelji strokovnih predmetov za 

izdelavo gradiv za uporabno matematiko, 

 izvajanje neformalnih pogovorov med učitelji 

stroke in učitelji splošnih predmetov,  

 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. 
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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. 

 
V tekočem šolskem letu bo v našem aktivu poudarek na naslednjih strokovnih dejavnostih:  
Organizacija, izvedba in vrednotenje matematičnih tekmovanj (tekmovanje iz razvedrilne mat, 
Genius logicus in tekmovanje Kenguru ter odbirno in državno tekmovanje) 
 
Dodatne dejavnosti po učiteljih 

Dejavnost Izvajalec/mentor Čas izvedbe 

Tekmovanje Vsi člani aktiva December - april 

 
E-gradiva 

Učitelj  Mesto spletne  učilnice 
(moodle, SIO…) 

Predmet Program Letnik 

Nataša 
Hauptman 

Spletna učilnica v 
easistentu 

MAT ; UMA SSI, SPI, TG 1- 4 

Darko Zinrajh Spletna učilnica v 
easistentu 

MAT, UMA SSI, SPI 1- 4 

Irena Pivko Google classroom MAT, UMA SSI, SPI, TG 1- 4 

Monika 
Stergar 

Google classroom MAT, UMA SSI, TG, SPI 1- 4 

Petra Tisnikar Google classroom MAT, UMA SSI, PTI, SPI 1- 4 

Polonca 
Hajšek Pavlič 

Google classroom MAT, UMA SSI, PTI, SPI 1- 4 

 
Sodelovanje strokovnega aktiva v promocijskih dejavnostih SERŠ: 

 Tržnice poklicev 

 Propagandno gradivo 

 Tehniški dnevi za osnovnošolce na SERŠ 

 Tekmovanja, ki jih organiziramo na SERŠ za OŠ 

 Informativni dan na SERŠ 
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 Krožki in delavnice za osnovnošolce 
 
Učilnice aktiva matematike: N5, M8 in C8 
Kabineti učiteljev aktiva: M7 Nataša Hauptman, M9 Darko Zinrajh in Monika Stergar, C12 Irena 
Pivko, Petra Tisnikar in Polonca Hajšek Pavlič 
 
Načrtovana izobraževanja 

Udeleženec Naslov izobraževanja Predviden termin in kraj 

Vsi člani aktiva Uporaba orodij za pouk na daljavo Samoizobraževanje 

Vsi člani aktiva Poklicna matura  

9.7 NARAVOSLOVJE 

Predmeti, ki jih združuje po programih: fizika – FIZ,  kemija – KEM, biologija – BIO, naravoslovje – 
NAR 
 
Člani strokovnega aktiva: Darinka Ferlež, Tanja Jagarinec, Nataša Petelin, Iris Vinko, Darko Zinrajh, 
Zoran Raičevič 
 
Vodja strokovnega aktiva: v šolskem letu 2019/2020: Tanja Jagarinec, v šolskem letu 2020/2021: 
Tanja Jagarinec. 
 
Prednostni cilji in naloge strokovnega aktiva v šolskem letu 2020/21: 

Cilji strokovnega aktiva Dejavnosti za doseganje ciljev 

Zmanjšati osip dijakov 
Sprotno preverjanje znanja v razredu, dodatne 
naloge za preverjanje znanja, dosledno 
pregledovanje domačih nalog. 

Medpredmetno povezovanje 
Timske in medpredmetne učne ure se bodo  
izvajale v gimnazijskem programu. 

Sodelovati z zunanjimi institucijami 
Sodelovanje pri delu študijskih skupin, sodelovanje 
s FNM. 

Obravnavati problematiko predmetnega 
področja 

Sodelovanje pri delu študijskih skupin, udeležba na 
strokovnih srečanjih, strokovni aktivi. 

Usklajevati merila za ocenjevanje 
Kriteriji ocenjevanja in minimalni standardi znanja   
so poenoteni. 

Krožki, tekmovanja, projekti, raziskovalna 
dejavnost 

Astronomski krožek in tekmovanje, sodelovanje pri 
projektnih in raziskovalnih nalogah. 

Izvedba ID in OIV Sodelovanje pri pripravi in izvedbi ID in OIV. 

Priprava učnih gradiv 
Priprava dodatnih nalog za razvoj naravoslovne 
pismenosti, posodobitev gradiv za laboratorijske 
vaje. 

Delo z dijaki s posebnimi potrebami 
Prilagoditve pouka za dijake s posebnimi    
potrebami, izvajanje dodatnih ur učne pomoči. 

Delo z nadarjenimi dijaki  
Prilagoditve pouka za nadarjene dijake z  
dodatnimi težjimi računskimi, teoretičnimi in  
eksperimentalnimi izzivi 

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

Eksperimentalno delo. 

 
V tekočem šolskem letu bo v našem aktivu poudarek na naslednjih strokovnih dejavnostih:  
V pouk bomo vključili še več eksperimentalnega dela in delali razvoju naravoslovne pismenosti 

dijakov. 
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Dodatne dejavnosti po učiteljih 

Dejavnost Izvajalec/mentor Čas izvedbe 

Organizacija ogleda čistilne naprave Darinka Ferlež Oktober 2020 

Organizacija predavana Snaga za 1. letnike PTI Tanja Jagarinec April 2021 

Izobraževanje odraslih MAT, FIZ in NAR Tanja Jagarinec Celotno šolsko leto 

Organizacija tehniških dnevov za OŠ na SERŠ-u Iris Vinko Celotno šolsko leto 

Krožek Astronomija Nataša Petelin Celotno šolsko leto 

 
E-gradiva 

Učitelj  Mesto spletne  
učilnice (moodle, 
SIO…) 

Predmet Program Letnik 

fiziki SERŠ/naravoslovje fizika Gimnazijski in SSI vsi 

Iris Vinko SERŠ/naravoslovje biologija Gimnazijski 1. in 2. 

Tanja Jagarinec Google Classroom Fizika in naravoslovje vsi vsi 

Darinka Ferlež Xooltime eAsistent kemija vsi 1. in 2. 

Iris Vinko Xooltime eAsistent biologija Gimnazijski 1. in 2. 

 
Sodelovanje strokovnega aktiva v promocijskih dejavnostih SERŠ: 

 Tržnice poklicev 

 Tehniški dnevi za osnovnošolce na SERŠ 

 Tekmovanja, ki jih organiziramo na SERŠ za OŠ 

 Informativni dan na SERŠ 

 Krožki in delavnice za osnovnošolce 
 
Specializirane učilnice aktivov: L5 (kemija), L8 (fizika) in L9 (fizika, naravoslovje in biologija) 
Kabineti učiteljev aktiva: L7 (oprema za fiziko in biologijo), L4 (oprema za kemijo), L10 
 
Načrtovana izobraževanja 

Udeleženec Naslov izobraževanja Predviden termin in kraj 

Tanja Jagarinec PCE September, FNM 

fiziki Študijska skupina  

9.8 ELEKTROTEHNIKA 

Ime strokovnega aktiva:  Elektrotehnika  

Predmeti, ki jih združuje po programih (odprti kurikul s kratico OK):   

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)  
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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,  - Osnove strojne opreme OSO (OK), Priklopi električnih motorjev – 

PEM, Podjetništvo in načrtovanje – PIN (OK), Projektno delo – PDE (OK), Uporaba krmilnih naprav 

– UKN  

Člani strokovnega aktiva: Rudolf Weinzerl, dr. Davorin Osebik, mag. Maria da Graca, Miran Čokl, 

Bojan Dežman, Robert Gašparič, Žarko Jesenovec, Dušan Kaiser, Peter Koler, mag. Ivanka Lesjak, 

Rolando Rajšp, Darko Romih, Bojan Rozin, Benjamin Vergles, Darko Visočnik, Miran Waldhütter – 

pridruženi član. 

Vodja strokovnega aktiva: v šolskem letu  v šolskem letu 2019/2020: mag. Ivanka Lesjak, v šolskem 

letu 2020/2021: mag. Ivanka Lesjak.     

Prednostni cilji in naloge strokovnega aktiva v šolskem letu 2020/21: 

Cilji strokovnega aktiva  Dejavnosti za doseganje ciljev  

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;  

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

 izvajanje neformalnih pogovorov med 
učitelji strokovnih modulov in učitelji 
splošnoizobraževalnih predmetov;  

Sodelovati z zunanjimi institucijami  

 Sodelujemo s podjetji iz gospodarstva,   

 Gea College,   

 Popri  

 Cshrack Technick, 
program Schrack Design za 
načrtovanje elektro omar, 

 GVO Maribor,   

 Elektro Maribor,  

 Izoelektro, 

 Tovarna stikalnih naprav, 

 Obrtno podjetniška zbornica Maribor, 

 Fakulteta za energetiko Krško 
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 Obisk sejmov v prostem času s podarjenimi 
vstopnicami,  

 Tržnica poklicev,  

 FERI maribor 

 HTE  d.o.o-nabava drobnega  materiala za 
pouk  

 Gostovanje ne osnovnih šolah,  

 Tovarna podjemov-podjetniške delavnice , 

 Mladi za napredek Maribora. 

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 so 
usklajena 

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 Robocup Junior;  

 izvedba prestavljenega (odpadlega) 
državnega tekmovanja elektro in 
računalniških šol 2021 

 Gea College,   

 Popri  



 
  

60 
 

Srednja elektro-računalniška šola Maribor 

Smetanova ulica 6, 2000 Maribor 
T 02 234 19 10 

E sers@sers.si S www.sers.si 

 

 Cshrack Technick, 
program Schrack Design za 
načrtovanje elektroomaric  

 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;  

 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:   

 

Dodatne dejavnosti po učiteljih 

Dejavnost Izvajalec/mentor Čas izvedbe 

Sodelovanje strokovnega aktiva 
v promocijskih dejavnostih 
SERŠ: 
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Tržnice poklicev 

 

  

Propagandno gradivo 

Članek  v Večeru-podj del. 

Podjetniške delavnice 
Inovacijski šprint Pošte Slovenije 
Krožek Ustvarjalnik 

Ivanka Lesjak November 2020 
 
 
November 2020 
 
 
Vso šolsko leto 

Tehniški dnevi za osnovnošolce 

na SERŠ 

 

Bojan Dežman 
Darko Visočnik 
 

Celo šolsko leto 

Tekmovanja, ki jih organiziramo 

na SERŠ za OŠ 

 

Darko Visočnik (robosled) 
Dušan Kaiser (robosled) 
Robert Gašparič (robosled) 
 

Januar (delavnica) 

Marec (tekmovanje) 

 

Informativni dan na SERŠ 

Krožki in delavnice za osnovnošolce 

Krožek Uresničimo svoje ideje 
Krožek e-bike 

 
 
 
Robert Gašparič 
Darko Visočnik, Benjamin Vergles 

 
 
 
Od oktobra do marca 
Vso šolsko leto 

Informativni dan na SERŠ 

Krožki in delavnice za 

osnovnošolce – glede na 

razmere 

Krožek Uresničimo svoje ideje 
Krožek e-bike 

Robert Gašparič 
 
Darko Visočnik, Benjamin 
Vergles 

Od oktobra do marca 
 
Vso šolsko leto 

Krožek avtomatike Weinzerl od oktobra do marca 

 

E-gradiva  

Učitelj   Mesto spletne učilnice 

(moodle, SIO…)  

Predmet  Program  Letnik  

Miran Čokl  moodle SERŠ  UPN  SSI - elektrotehnika  3.  

Miran Čokl  moodle SERŠ  ITK  SSI - elektrotehnika  1.  

Miran Čokl  moodle SERŠ  UIK  SSI - elektrotehnika  2.  

Rolando Rajšp  urars.eu  IEK  SSI - elektrotehnika  3.  

mag. Ivanka Lesjak  facebook – skupina  UIK  SSI – računalništvo  2.  

Rudolf Weinzerl  Arnes splet  

spletna učilnica 

XOOLTIME 

NAP  SSI- elektrotehnika  4.  

Davorin Osebik SERŠ-  

spletne učilnice 

TVEp 

OSPp 

UMNp 

SSI-elektrotehnika 

SSI-računalništvo 

SSI-elektrotehnika 

1. 

1. 

4. 
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ZOPp SSI-elektrotehnika 4. 

  

Sodelovanje strokovnega aktiva v promocijskih dejavnostih SERŠ: 

 Tržnice poklicev 

 Propagandno gradivo 

 Tehniški dnevi za osnovnošolce na SERŠ 

 Tekmovanja, ki jih organiziramo na SERŠ za OŠ 

 Informativni dan na SERŠ 

 Krožki in delavnice za osnovnošolce 
 

Specializirane učilnice aktivov: Nekatere od teh učilnic so za čas epidemije spremenjene v stalne 

učilnice 

 

Kabineti učiteljev aktiva: 

Učilnica N7 - podjetništvo in stroka 
Učilnica C2 - elektrotehnika stroka 
Učilnica B4 – avtomatika in robotika 
Učilnica B8 – elektrotehnika in računalništvo praktični pouk, robotika (Waldhütter), tehniška 
gimnazija (Vergles) 
Učilnica B14 – raziskovalna dejavnost  
Učilnica E9 in E11 – elektrotehnika in računalništvo praktični pouk. 
Učilnica K9 – elektrotehnika in računalništvo praktični pouk. 
Učilnica K7 – elektrotehnika praktični pouk 
Kabinet N8 - mag. Ivanka Lesjak, predkabinet N8 - krožek Ustvarjalnik 
Kabinet N10 – Rudolf Weinzerl, Bojan Dežman  
 
Načrtovana izobraževanja 

Udeleženec  Naslov izobraževanja  Predviden termin in kraj  

Visočnik  delavnice FERI Maribor  
  

  

Lesjak  Erasmus Staff Week  
Podjetniške delavnice Gea 
College 
Samoizobraževanje TVE 

Odvisno od razpisa  

Vsi  Usposabljanje za evakuacijo  November, 2019, Maribor  

Romih  Samoizobraževanje  Maribor  

 Dežman Samoizobraževanje  Maribor 

 Čokl Samoizobraževanje  Maribor 

 Jesenovec Samoizobraževanje  Maribor 

Gašparič Samoizobraževanje  Maribor 

Kaiser Samoizobraževanje  Maribor  

Visočnik Samoizobraževanje  Maribor  

Davorin Osebik Pedagoško-andragoško 
izobraževanje 
Samoizobraževanje TVEp, 
OSOp, UMNp, ZOPp, PZIp 

UM-Maribor 
 
Maribor 

Rozin Samoizobraževanje Maribor 

Weinzerl Samoizobraževanje Maribor 

Vergles Kotnikovi dnevi Radenci, marec2021 
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Samoizobraževanje Maribor, šol. leto 2020/21 

Da Graca Pedagoško-andragoško 
izobraževanje, 
samoizobraževanje 

Maribor 

9.9 RAČUNALNIŠTVO 

Predmeti, ki jih združuje po programih (odprti kurikul s kratico OK):  
 

izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij IEK 

informatika INF 

izbrana poglavja iz računalništva IPR (OK) 

informatika s tehniškim komuniciranjem ITK 

Java JAV 

laboratorijske vaje LAV 

mobilne aplikacije MAP 

načrtovanje in postavitev podatkovnih baz NPP 

načrtovanje in razvoj programskih aplikacij NRP 

načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij NRS 

načrtovanje sodobnega IK sistema NSI 

napredna uporaba podatkovnih baz NUP 

napredno vzdrževanje programske opreme NVP 

napredno vzdrževanje strojne opreme NVS 

programiranje naprav PRN 

programiranje PRO 

računalništvo RAČ 

razvoj spletnih aplikacij RSA 

računalniški sistemi in omrežja RSO 

spletno oblikovanje SOB 

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 omrežnih servisov VVO 

 
Člani strokovnega aktiva:  
Borut Breščak, Jernej Feguš, Dušan Fugina, Miran Kocbek, Jernej Krajnčan, Vida Motaln, Slavko 
Nekrep, Branko Potisk, Andrej Primožič, Aleš Pukšič, Manja Sovič Potisk, Helena Sternad, Manja 
Šarman Šumandl, Jože Štrucl, Marjan Uranjek, Miran Waldhütter in Dean Rutar. 
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Pridruženi člani: 
Miran Čokl, Bojan Dežman, Robert Gašparič, Žarko Jesenovec, Dušan Kaiser, Ivica Lesjak, Rolando 
Rajšp, Darko Romih, Bojan Rozin, Milan Šarman, Benjamin Vergles, Darko Visočnik, Rudolf 
Weinzerl in Maria Da Graca. 
 
Vodja strokovnega aktiva: v šolskem letu 2019/2020: Manja Šarman Šumandl, v šolskem letu 
2020/2021: Dušan Fugina. 
 
Prednostni cilji in naloge strokovnega aktiva v šolskem letu 2020/21: 

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 
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; 
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- 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; 
- Igričarski krožek;  
- Krožek 3d Printanje. 

Izvedba ID in OIV 

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

(GVO, Comtrade, Telekom, Pošta Slovenije); 
- 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); 

 
V tekočem šolskem letu bo v našem aktivu poudarek na naslednjih strokovnih dejavnostih:  

 Poudarek na izvajanju krožkov, izdelkov za poklicno maturo, organizacija informativnega 

dne, promocija šole in programov, računalniško opismenjevanje…  

 Izdelava zaključkov na optičnih kablih (zunanji predavatelj)  

 Predavanje o zaščiti pred vdori v računalniška omrežja –IDS (zunanji predavatelj - GVO) 

 Poudarek strokovnih vsebin pri izvedbi  ID in OIV 

 Raziskovalne naloge 

 V okviru pouka meseca februarja obravnavanje tem s področja Varne rabe interneta. 

 
Dodatne dejavnosti po učiteljih 

Dejavnost Izvajalec/mentor Čas izvedbe 

Priprava na tekmovanje Dušan Fugina Celo leto 

Tekmovanje v znanju 
računalništva in Bober 

Manja Sovič Potisk januar 2021 
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Raziskovalna dejavnost Branko Potisk oktober 2020 – marec 2021  

Tehniški dnevi za OŠ Branko Potisk oktober 2020 – marec 2021  

Krožek Python Manja Sovič Potisk Celo leto 

Gaming krožek Jernej Feguš Celo leto 

Delavnice ROBOSled za 
osnovnošolce 

Aleš Pukšič januar 2021 

Organizacija predtekmovanja 
ROBOSled 

Aleš Pukšič april 2021 

Krožek robotike Miran Waldhütter Celo leto 

Organizacija regionalnega 
tekmovanja Robocup Junior 
Labirint in Simulacija 

Miran Waldhütter Marec, April 2021 

Svetovno tekmovanje RoboCup – 
Francija 

Miran Waldhütter Junij 2021 

Strojepisje in 3D-printerji Jernej Krajnčan Celo leto 

 
E-gradiva 

Učitelj  Mesto spletne  učilnice 
(moodle, SIO…) 

Predmet Program Letnik 

Vida Motaln Google classroom RAČ, LAV TG 3,4 

Slavko Nekrep eAsistent spletne učilnice UPN, NRP TRA 2,4 

Manja Potisk Google classroom, Teams Vsi  SSI, PTI 1,2,4 

Branko Potisk Moodle –  
ucilnice.arnes.si 
e.sers.si/moodle/ 

Vsi SSI, PTI, TG Vsi 

Dušan Fugina nsa-splet.si,  
MS Teams 

NRS, 
Računalništvo  

SSI, TG 2,3,4 

Miran Kocbek Google classroom VSI SSI,PTI 1,2,3,4 

Helena 
Sternad 

Google classroom UIK TRA, SSI 2 

Miran Kocbek Teams vsi vsi vsi 

Manja Šarman 
Šumandl 

Arnes učilnice, Kahoot ITK, UKN SPI 1,3 

Jernej Feguš Google classroom VIP, IEK, VRO SSI 3 

Aleš Pukšič Google Classroom, MS 
Teams 

NPP, PRN, 
UPN, NVP 

SPI, SSI 2,3 

Miran 
Waldhütter 

Google classroom Vsi SSI, SPI 1, 2 

 
Sodelovanje strokovnega aktiva v promocijskih dejavnostih SERŠ: 

 Tržnica poklicev 

 Propagandno gradivo 

 Tehniški dnevi za osnovnošolce na SERŠ 

 Tekmovanja, ki jih organiziramo na SERŠ za OŠ 

 Informativni dan na SERŠ 

 Krožki in delavnice za osnovnošolce 

 Predstavitev naravoslovnih dni za osnovnošolce na spletni strani sers.si 

 Predstavitve na osnovnih šolah 

 Sodelovanje z gospodarskimi subjekti 

 Animacija dijakov za uporabo sodobnih, aktualnih tehnologij družabnih omrežij 

 Sodelovanje na organiziranih internih prireditvah in prireditvah namenjenih lokalni kulturni 
skupnosti; 

 Vključevanje v promocijo v medijih javnega obveščanja na lokalnem nivoju 
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Specializirane učilnice aktivov: K1, K6, B3, B5, C6, E13, E14 
Kabineti učiteljev aktiva: M13, E12, E3, C1, C5, K2, N10, B6 
 
Načrtovana izobraževanja 

Udeleženec Naslov izobraževanja Predviden termin in kraj 

Manja Šarman Šumandl samoizobraževanje 2020/21, Maribor 

Manja Šarman Šumandl Webinar-ji Rokus 2020/21, Maribor 

Manja Šarman Šumandl Slovensko izobraževalno omrežje 2020/21, Maribor 

Dušan Fugina Konferenca VIVID oktober 2020, Ljubljana 

Dušan Fugina Konferenca OTS 15. - 17. junij 2021, FERI 
Maribor 

Dušan Fugina Samoizobraževanje (splet, pisno 
gradivo) 

2020/2021 

Aleš Pukšič Samoizobraževanje 2020/2021 

Vida Motaln Samoizobraževanje 2020/2021 

Miran Waldhütter Samoizobraževanje 2020/2021 

Miran Waldhütter Spletno izobraževanje 2020/2021 

10 OBŠOLSKE DEJAVNOSTI  

Da bi se dijaki lahko udejstvovali v krožkih, začnejo ob sredah vsi oddelki s poukom 3. šolsko uro 
oziroma ob 8.40, ob ponedeljkih pa praviloma zaključimo ob 13.40. Na ta način smo pridobili čas za 
krožke.  
 
Poleg krožkov bomo močno podpirali raziskovalno dejavnost dijakov tudi v prvih letnikih in izdelavo 
projektnih nalog. Razlogov za to je več, gre za velik interes dijakov, ustvarjalno delo in promocijo 
šole. Podporo bomo opravili tudi z izobraževanjem profesorjev in dijakov iz metodologije 
raziskovalnega dela. 

10.1 Raziskovalna dejavnost  

Ime koordinatorja: Jože Štrucl 
Ciljna skupina: Vsi programi in letniki, okrog 50 dijakov in dijakinj. 
 
Termini in prostor dejavnosti:  
Glede na možnosti bomo sproti načrtovali morebitne sestanke vseh dijakov raziskovalcev s 
koordinatorjem. Prostor bomo izbrali sproti. 
 
Opis načrtovanih dejavnosti: 
 
Do sredine septembra bo potekalo obveščanje dijakov o možnosti sodelovanja v projektu  »Mladi za 
napredek Maribora«. V obveščanje bodo vključeni tudi vsi sodelavci (učitelji), ki jih bo vodstvo šole 
motiviralo za aktivno sodelovanje pri iskanju novih dijakov raziskovalcev in nadaljnje delo z dijaki 
raziskovalci. 
Poudarek pri obveščanju bo na informiranju prvih letnikov, ki jih bo koordinator raziskovalne 
dejavnosti obiskal sam in jih aktivno spodbujal za sodelovanje. 
Vsi učitelji in razredniki bodo podrobneje obveščeni o podrobnostih projekta »Mladi za napredek 
Maribora«. 
Ob konca septembra se bodo mladi raziskovalci in njihovi mentorji dokončno odločili za področja 
raziskovalnega dela in izbrali naslove svojih raziskovalnih nalog. 
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Sledi naporno obdobje za dijake raziskovalce in njihove mentorje. Do srede februarja morajo izdelati 
pisni del svojih nalog.  
 
Pred oddajo izdelanih raziskovalnih nalog bomo na šoli organizirali javno predstavitev vseh na šoli 
izdelanih raziskovalnih nalog. 
Del šolske javne predstavitve bo tudi interna izbira nalog, ki ustrezajo kriterijem razpisa in naše šole 
in jih bomo oddali v nadaljnjo ocenjevanje. 
Pri šolski javni predstavitvi in internem ocenjevanju nalog bodo sodelovali učitelji iz posameznih 
aktivov. Sledilo bo obdobje, ko bodo dijaki dokončali svoje praktične izdelke in se pripravljali na 
zagovore. 
Raziskovalne naloge, ki jih bo potrdil organizator, bodo mladi raziskovalci predstavili v končnem delu 
akcije "Mladi raziskovalci za napredek Maribora". 
Avtorji in mentorji najbolje uvrščenih raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov se bodo po 
konzultacijah z organizatorji akcije in vodstvom šole prijavili na državna in mednarodna srečanja 
dijakov raziskovalcev in inovatorjev. 
 
Predviden prispevek krožka na informativnem dnevu, promociji ipd.: 
 
Po raziskovalni dejavnosti naših dijakov smo širše znani. V preteklih šolskih letih so naši dijaki in 
mentorji tudi na tem področju dosegali zelo dobre rezultate. V okviru razpoložljivega časa je 
predvidena omemba dejavnosti v propagandnem filmu. Mentorji in raziskovalci se bodo samostojno 
predstavili v okviru ogleda dejavnosti na šoli. 

10.2 Krožki                

V novem šolskem letu ponujamo dijakom 24 krožkov:  
  

1 URESNIČIMO SVOJE IDEJE   Robert Gašparič 

2 AVDIO KROŽEK Robert Novak 

3 AVTOMATIKA Rudolf Weinzerl 

4 NOVINARSKI KROŽEK članice aktiva SLO 

5 ODBOJKA IN ODBOJKA NA MIVKI Aleš Bezjak 

6 GLASBENI KROŽEK Robert Novak 

7 KOŠARKA Bojan Skok 

8 ŠAHOVSKI KROŽEK Bojan Rozin 

9 FOTO - VIDEO KROŽEK Helena Strnad, Domen Rupnik,  
Miran Wladhütter 

10 ROBOTIKA Miran Waldhütter 

11 RAČUNALNIŠKA OMREŽJA IN SPLETNE 
STORITVE 

Branko Potisk, Marjan Uranjek 

12  ANGLEŠKI KROŽEK Sanela Majhenič Dežman 

13 NEMŠKI KROŽEK Ida Lotrič 

14                                       NOGOMETNI KROŽEK Zvonko Kladnik 

15 E-BIKE Benjamin Vergles, Darko Visočnik 

16 USTVARJALNIK mag. Ivanka Lesjak 

17 ROKOMETNI KROŽEK Boštjan Kozel 

18 GAMING KROŽEK Jernej Feguš 

19 ASTRONOMSKI KROŽEK Nataša Petelin 

20 BADMINTON Polona Krivec Švab 

21 PYTHON Manja Sovič Potisk 

22 FITNES Boštjan Kozel 

23 JEZIKI NAS POVEZUJEJO Suzana Rehberger 

24 RISANJE Z ROBOTOM Domen Rupnik 
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10.2.1 Uresničimo svoje ideje 

Ime mentorja: Robert Gašparič 
Ciljna skupina: SSI elektrotehnik, 1. letniki, 10 dijakov 
Termini in prostor krožka/dejavnosti: Vsak teden ob sredah od 8.00 do 10.00, učilnica K7 
Opis načrtovanih dejavnosti: Raziskovalna dejavnost in promocija šole 

10.2.2 AVDIO krožek 
 
Ime mentorja: Robert Novak 
Ciljna skupina: SSI, gimnazijci 
Termini in prostor krožka/dejavnosti: Šolski studio in prireditve 
Opis načrtovanih dejavnosti: Ozvočevanje, montaža zvoka za razne potrebe šole, drugo 
Predviden prispevek krožka na informativnem dnevu, promociji ipd.: vse šolske prireditve z 
informativnimi dnevi, šolska tekmovanja, kjer se zahteva avdio/video prispevek, ipd. 
Predviden nakup potrebnih materialnih sredstev in opreme, z oceno stroškov: mikrofoni, 
usmerjevalnik, zvočniki in potrošni material v vrednosti do 1500 EUR 
Predvideni stroški z udeležbo na tekmovanju: prijavnine, potni stroški – ni predvidenih stroškov 
Drugo: praktične (tehnične) nagrade za dijake zaključnih letnikov, ki aktivno sodelujejo pri krožku 
več let. 

10.2.3 Avtomatika 

Ime mentorja: Rudolf Weinzerl 
Ciljna skupina: vsi zainteresirani 
Termini in prostor krožka/dejavnosti:  vsako sredo od 7:00 do 8:30 v B4 od oktobra 2020 dalje 
Opis načrtovanih dejavnosti: računalniško vodenje procesov s FluidSim, programiranje Moeller ali 
Mitsubishi PLC-ja in HMI modula, priprava na Državno tekmovanje elektro in računalniških šol 

10.2.4 Novinarski krožek    
 
Ime mentorja: članice aktiva SLO 
Ciljna skupina: dijaki vseh programov in letnikov SERŠ;  
Termini in prostor krožka/dejavnosti: priložnostno, v sklopu pouka: 

- prispevki za kroniko šole, Letopis 2020/21, Bilten 2020/21; 

- prispevki za literarne natečaje;  

- urejanje vitrin na hodnikih šole;  

- sodelovanje na informativnem dnevu;  

- sodelovanje na božično-novoletni prireditvi;  

- organizirane priprave na tekmovanje za Cankarjevo priznanje ob sredah pred poukom.  
Predviden prispevek krožka na informativnem dnevu, promociji ipd.: 

- kulturni program,  

- izdelava plakatov.   

10.2.5 Krožek dvoranske odbojke in odbojke na mivki 
 
Ime mentorja: Aleš Bezjak 
Ciljna skupina: dijaki od 1. do 4. letnika 
Termini in prostor krožka/dejavnosti: šolska telovadnica, september – december 2020, vsakih 14 dni 
po 2 šolski uri, šolska telovadnica, dvorana Lukna 
Opis načrtovanih dejavnosti: priprava šolske ekipe na tekmovanja, urjenje tehnike in taktike 
odbojkarske igre, uigravanje ekipe in razdelitev igralnih mest, udeležba na šolskih tekmovanjih ter 
organizacija ter izvedba prijateljskih tekem 
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10.2.6 Glasbeni krožek 
 
Ime mentorja: Robert Novak 
Ciljna skupina: vsi dijaki SERŠ 
Termini in prostor krožka/dejavnosti: Vadilnica, termini po dogovoru 
Opis načrtovanih dejavnosti: Udejstvovanje glasbenih skupin in izvajalcev na šolskih prireditvah 
Predviden prispevek krožka na informativnem dnevu, promociji ipd.: Tehniški dnevi, glasbeno 
izvajanje na informativnem dnevu 

10.2.7 Krožek košarke 
 
Ime mentorja: Bojan Skok 
Ciljna skupina: dijaki od 1. - 4. letnika 
Termini in prostor krožka/dejavnosti: šolska telovadnica in ŠD Lukna 
Opis načrtovanih dejavnosti: košarkarska tehnika in taktika na višjem nivoju, uigravanje ekipe, 
učenje akcij. Organizacija prijateljskih tekem kot predpriparava na regijsko in državno prvenstvo. 

10.2.8 Šahovski krožek 
 
Ime mentorja: Bojan Rozin 
Ciljna skupina: dijaki 
Termini in prostor krožka/dejavnosti: enkrat tedensko, razpoložljiva učilnica 
Opis načrtovanih dejavnosti: igranje šaha, analize, priprave na športne dneve... 
Predviden prispevek krožka na informativnem dnevu, promociji ipd.: ja 
Predviden nakup potrebnih materialnih sredstev in opreme, z oceno stroškov: 300 evrov 
Predvideni stroški z udeležbo na tekmovanju: prijavnine, potni stroški /// 
Drugo: nabava šahovkih kompletov 

10.2.9 Foto - video krožek 
 
Ime mentorja: Helena Sternad, Domen Rupnik 
Ciljna skupina: vsi dijaki SERŠ  
Termini in prostor krožka/dejavnosti: po dogovoru v C13 
Opis načrtovanih dejavnosti: Uvodne aktivnosti z poznavanjem opreme, foto in video dokumentiranje 
dogodkov na SERŠ z namenom promocije šole s strani dijakov 

10.2.10 Krožek robotike  

Ime mentorja: Miran Waldhütter 
Ciljna skupina: Vsi dijaki SERŠ-a 
Termini in prostor krožka/dejavnosti: stalen termin – sreda, 7.00 do 8.35 v B8, izredni termini za 
tekmovalce v K102 
Opis načrtovanih dejavnosti: Stalen termin je namenjen uvajanju dijakov v robotiko in iskanju 
potecialno najboljših, ki bi jih vključili v tekmovanja. Dijaki tekmovalci bodo sodelovali na regionalnem 
tekmovanju na SERŠ, državnem tekmovanju na FERI, odprtem državnem tekmovanju Slovaške in 
svetovnem tekmovanju RoboCup v Franciji 
Predviden prispevek krožka na informativnem dnevu, promociji ipd.: na informativnem dnevu v okviru 
robotike predstavitev dejavnosti. Z dobrimi rezultati na tekmovanjih neposredna promocija SERŠ 

10.2.11 Računalniška omrežja in spletne storitve 

Ime mentorja: Marjan Uranjek, Branko Potisk 
Ciljna populacija: 3, 4 letniki računalniške in gimnazijske smeri 
Termini in prostor krožka: vsako sredo 1. in 2. šolsko uro v K1 in K2, načrtovanih 30 x 2 uri 
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Opis načrtovanih dejavnosti:  
- 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, 
- seminar za dijake iz različnih operacijskih sistemov, 
- izdelava optičnih kablov, 
- spoznavanje in delo z Ipv6 mrežnimi naslovi. 

10.2.12 Angleški krožek 
 
Ime mentorja: Sanela Majhenič Dežman 
Ciljna skupina: 2. in 3. letnik 
Termini in prostor krožka/dejavnosti: 25 srečanj, vsaka sreda v E8 
Opis načrtovanih dejavnosti: priprava dijakov za snemanje filma v angleščini (2. letnik) in priprava 
dijakov za individualno tekmovanje iz angleščine (3. letnik) 
Predviden prispevek krožka na informativnem dnevu, promociji ipd.: odvisno od izpeljanih nalog 

10.2.13 Nemški krožek 
 
Ime mentorja: Lotrič Ida 
Ciljna skupina: vsi, ki jih nemščina veseli 
Termini in prostor krožka/dejavnosti: sreda, 7.50 v E07 
Opis načrtovanih dejavnosti: konverzacija, ponovitev osnovnih slovničnih struktur 

10.2.14 Nogometni krožek 
 
Ime mentorja: Rok Marinič 
Ciljna skupina:  

- dijaki srednje šole SERŠ od 1. – 4. letnika 
- 20. dijakov 

Termini in prostor krožka/dejavnosti: 
- Športna dvorana »Lukna« 
- Ponedeljek, 13:40 – 15:15 
- 50 ur oziroma 1x tedensko 

Opis načrtovanih dejavnosti: 
- Utrjevanje tehnike in nogometne taktike 
- Priprava šolske ekipe za tekmovanje 
- Sodelovanje z drugimi šolami 

10.2.15 E-bike 

Ime mentorja: Benjamin Vergles, Darko Visočnik 
Ciljna skupina: Dijaki vseh letnikov in smeri 
Termini in prostor krožka/dejavnosti: ponedeljek in sreda, delavnica e – bike, E09. 
Opis načrtovanih dejavnosti: predelava koles na el. pogon, predelava štirikolesnika na električni 
pogon, predelava kolesarja na sončno celico. 
Predviden prispevek krožka na informativnem dnevu, promociji ipd.: predstavitev koles na 
informativnem dnevu; predstavitev na delavnicah za osnovnošolce; predstavitev na sejmih, 
sodelovanje na tekmovanjih ... 
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10.2.16 Ustvarjalnik 

Ime mentorja: Ivanka Lesjak tutor David Konec študent 
Ciljna skupina: 1  2  3  4  letniki  
Termini in prostor krožka/dejavnosti:  
Vsak teden ob sredah in po potrebi 2 uri v  učilnici N7, N8 
Opis načrtovanih dejavnosti:  
Raziskovalna dejavnost dijakov in promocija šole 
Predviden prispevek krožka na informativnem dnevu, promociji ipd.:  
Razstava izdelkov  
Izdelava raziskovalnih nalog in pisanje tekstov 

10.2.17 Rokometni krožek 

Ime mentorja: Boštjan Kozel  
Ciljna skupina: vsi dijaki od 1. do 4. letnika 
Termini in prostor krožka/dejavnosti: september – december 2020, 1 x tedensko po 1 šolsko uro, 
šolska telovadnica, dvorana Lukna. 
Opis načrtovanih dejavnosti: priprava šolske ekipe na tekmovanje, urjenje tehnike in taktike 
rokometne igre, uigravanje ekipe in razdelitev igralnih mest, udeležba na šolskih tekmovanjih ter 
prijateljskih tekmah. 
Predviden prispevek krožka na informativnem dnevu, promociji ipd.: uporaba fotografij, krajših video 
izsekov. 

10.2.18 Gaming krožek 

Ime mentorja: Jernej Feguš 
Ciljna skupina: Dijaki vseh letnikov in smeri. Število udeležencev predvidoma 10. 
Termini in prostor krožka/dejavnosti: Predvidoma enkrat tedensko, ob sredah (7:15), 2 šolski uri. 
Izvajanje v učilnici B5. 
Opis načrtovanih dejavnosti: 

- seznanjanje z zgodovino in razvojem računalniških iger, 
- izdelovanje računalniških iger s pomočjo namenskih programskih orodij, 
- spoznavanje igričarstva na konzolah in mobilnih napravah, 
- priprava in izvedba e-športnega dneva na SERŠu, 
- izvedba LAN-partyja, 
- priprave na državno tekmovanje iz računalništva, 
- priprava na natečaj Mladi za napredek Maribora 
- mednarodno tekmovalno sodelovanje v računalniških igrah 

Predviden prispevek krožka na informativnem dnevu, promociji ipd.:predstavitev izdelkov, izvedba 
športnega dneva, vključitev SERŠa v širše igričarske lige 

10.2.19 Astronomski krožek 

Ime mentorja: Nataša Petelin 
Ciljna skupina: vsi programi,1.-4. letnik, do 30 dijakov 
Termini in prostor krožka/dejavnosti: ob sredah, 1. in 2. uro, od septembra do januarja vsak teden 
po 2 uri, po državnem tekmovanju vsakih 14 dni po 1 uro; od tega vsaj 1krat opazovanja na prostem, 
sicer v učilnici (L8). 
Opis načrtovanih dejavnosti: 

- teoretične osnove: orientacija na Zemlji in nebu, dinamika neba, osnovni pojmi splošne 
astronomije in astrofizike, različna vesoljska telesa, zgradba teleskopov; 

- praktični del: izdelava in raba vrtljive zvezdne karte, izdelava in delovanje sončne ure, 
spoznavanje ozvezdij, opazovanje nebesnih teles s teleskopom; 
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- priprava na tekmovanje iz astronomije: ponovitev nekaterih fizikalnih zakonitosti, reševanje 
tekmovalnih nalog. 

Predviden prispevek krožka na informativnem dnevu, promociji ipd.: projekcija Osončja, opazovanje 
Sonca. 
Drugo: raziskovalna naloga; opazovanja so lahko namenjena tudi drugim dijakom in delavcem šole, 
ki bi jih utegnilo zanimati. 

10.2.20 Badminton 

Ime mentorja: Polona K. Švab 
Ciljna skupina: Vsi, ki bi želeli igrati badminton. 
Termini in prostor krožka/dejavnosti: Šolska telovadnica po pouku, bomo se še dogovorili glede na 
urnik 
Opis načrtovanih dejavnosti: Vaditi osnove in trenirati tehniko in taktiko igre ( odvisno od 
udeležencev). 

10.2.21 Python 

Ime krožka/dejavnosti: Python 
Ime mentorja: Manja Sovič Potisk 
Ciljna skupina: 4. letnik SSI,16 dijakov 
Termini in prostor krožka/dejavnosti: 2, sreda, vsak teden, A11 
Opis načrtovanih dejavnosti: Osnove programiranja 
Predviden prispevek krožka na informativnem dnevu, promociji ipd.: programiranje na POM, 
informativni dan. 

10.2.22 Fitnes 

Ime mentorja: Boštjan Kozel 
Ciljna skupina: vsi dijaki od 1. do 4. letnika 
Termini in prostor krožka/dejavnosti: 1 x tedensko 2 šolski uri po pouku, šolski fitnes  
Opis načrtovanih dejavnosti: Izvedba individualnih testiranj, načrtovanje individualnih programov, 
izvedba predpisanih individualnih programov s strani klubskih trenerjev.  
Predviden prispevek krožka na informativnem dnevu, promociji ipd.: uporaba fotografij, krajših video 
izsekov.  

10.2.23 Jeziki nas povezujejo 

Ime mentorja: Suzana Rehberger 
Ciljna skupina: dijaki in vpleteni učitelji SERŠ-a. 
Termini in prostor krožka/dejavnosti: Tedensko; e-pošta, videokonference in po dogovoru po potrebi. 
Prostor: M6, M5. Uradne ure krožka: sreda, 7.50. 
Opis načrtovanih dejavnosti: 
eTwinning. Z dijaki bomo pripravili izbor tem za sodelovanje z drugimi evropskimi šolami, na primer: 
»My hometown«, »Enwironmental problems«, »Public transport issues«, Evropski dan jezikov« idr.  
Angleška bralna značka. Dijake bom spodbudila k angleški bralni znački Bookworms in Epi Reading 
Badge dijake SERŠ-a. Pripravili se bomo na tekmovanja in se pogovarjali o izbranih knjigah.  
Šolsko in državno tekmovanje iz angleščine za 3. letnike SPI (POLIGLOT 3). Izvedla bom šolsko 
tekmovanje in se pripravili za državno.  
Tekmovanje mladih prevajalcev v Evropski uniji - Juvenes Translatores. Evropska komisija vsako 
leto pripravi evropsko prevajalsko tekmovanje za dijake 3. letnika srednjih šol. Šolo bom prijavila na 
tekmovanje in morda bomo ponovno izžrebani.  
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Načrtovane dejavnosti bodo objavljene na spletni strani SERŠ, v šolskem časopisu Stik, v učilnici 
M5, kabinetu M6 in na hodniku v etaži M. Mentorji bomo z dijaki pripravili predstavitveni video in 
poročila opravljenih dejavnosti. 
Predviden prispevek krožka na informativnem dnevu, promociji ipd.: pripraviti video, plakate in 
letake.  

10.2.24 Risanje z robotom 

Ime mentorja: Domen Rupnik 
Ciljna skupina: 1.-4. letnik tehniki in gimnazijci   
Termini in prostor krožka/dejavnosti: po dogovoru 
Opis načrtovanih dejavnosti:  
Dijaki bodo ustvarjali vektorske risbe v programu Adobe Illustrator in datoteke pripravili za robota. 
Samostojno bodo pripravili robota, da bo risal na steno. 
Predviden prispevek krožka na informativnem dnevu, promociji ipd.:  
Demonstracija risanja robota na steno v učilnici na informativnem dnevu. 

10.2.25 Strojepisje in 3d tiskalniki 

Ime mentorja: Jernej Krajnčan 
Ciljna skupina: dijaki vseh letnikov 
Termini in prostor krožka/dejavnosti: ob sredah, prvi dve uri, v k09  
Opis načrtovanih dejavnosti: 

 Učenje osnov slepega desetprstnega tipkanja; pravilna postavitev rok; pravilna praksa; 
predstavitev različnih tehnik učenja in programov za pomoč pri učenju; 

 Spoznavanje sestavnih delov 3d tiskalnika; tiskanje predpripravljenih modelov; oblikovanje 
modelov za 3d tisk; spoznavanje programske opreme za oblikovanje, rezanje in tiskanje; 

Predvideni stroški: predvidoma brez stroškov, oz. če zmanjka plastike za tiskanje, 60€  

10.3 Druge dejavnosti šole 

Priprava in izvedba državnega tekmovanja elektro in računalniških šol Slovenije. Sodelovanje na 
sejmih, tudi virtualnih (karierni sejem). 

11 FINANČNI NAČRT ZA ŠOLSKO LETO 

Nabava novih učnih pripomočkov in druge opreme za uresničevanje ciljev v strokovnih aktivih in 
delovanje krožkov, nakup opreme ter investicijsko in redno vzdrževanje šole bo izvedeno v skladu z 
finančnim načrtom za leto 2020 in 2021. 

12 INTERESNE DEJAVNOSTI IN OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE 

Interesne dejavnosti so sestavni del izobraževalnih programov srednjega strokovnega in poklicnega 

izobraževanja. Obvezne izbirne vsebine so del predmetnika gimnazijskega programa. Pomenijo 

enega od načinov za razširjanje in poglabljanje splošnega in posebnega znanja, povezanega s cilji 

izobraževalnih programov, še posebej pa z uresničevanjem ciljev ključnih kompetenc. Hkrati je 

dijakom omogočeno, da odkrivajo tudi področja, ki niso opredeljena s programom, po katerem se 

izobražujejo, da spoznavajo svoje talente in jih razvijajo. OIV in ID se štejejo za opravljene, če je 

dijak prisoten najmanj 80 % ur in so ostale ure opravičene. Organizator OIV in ID je Borut Breščak. 
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12.1 Interesne dejavnosti in obvezne izbirne vsebine 

12.1.1 Srednje poklicno izobraževanje 

1. LETNIK           

Vsebina Organizator, 
izvajalec 

Čas izvedbe odd. Predvideni 
prispevki 
staršev  

Št. 
ur 

ŠPORTNI DNEVI           

Športni dan  aktiv ŠVZ v času mature     8 

Športni dan  aktiv ŠVZ torek, 19. januar 
2021 

    8 

Športni dan  aktiv ŠVZ v času mature     8 

KULTURNE 
DEJAVNOSTI 

          

Kulturne prireditve  DOS, sprejem 
novincev - v šoli 

torek, 1. september 
2020 

    3 

Kulturne prireditve  aktiv SLO, dan 
samostojnosti - v šoli 

četrtek, 24. 
december 2019 

    3 

Kulturne prireditve  aktiv SLO, pustovanje torek, 16. februar 
2021 

      

Kulturne prireditve  aktiv SLO, 
Prešernova proslava - 
v šoli 

petek, 5. marec 
2021 

    3 

Kulturne prireditve  aktiv SLO, dan 
državnosti - v šoli 

četrtek, 24. junij 
2021 

    3 

Kulturne dejavnosti -  
Pokrajinski muzej 
Celje in Muzej 
motociklov Vransko 

Papić sreda, 31. marec 
2021 

1.ap 15,00 €  9 

  četrtek, 1. april 
2021 

1.bp     

            

METODE UČENJA           

Učenje učenja  Kolbl oktober 2020 1.ap   2 

  Jug oktober 2020 1.bp   2 

  Srša       2 

NARAVOSLOVNE 
DEJAVNOSTI 

          

Ogled čistilne naprave Ferlež oktober 2020     6 

SKUPAJ       15,00 €  57 

 
2. LETNIK 

          

Vsebina Organizator, 
izvajalec 

Čas izvedbe   Predvideni 
prispevki 
staršev  

Št. 
ur 

ŠPORTNI DNEVI           

Športni dan  aktiv športne vzgoje november 2020     8 

Športni dan  aktiv športne vzgoje v času mature     8 

Športni dan  aktiv športne vzgoje torek, 16. marec 
2021 

    8 
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KULTURNE 
DEJAVNOSTI 

          

Kulturne prireditve  aktiv SLO, dan 
samostojnosti - v šoli 

četrtek, 24. 
december 2020 

    3 

kulturne prireditve  aktiv SLO, pustovanje torek, 16. februar 
2021 

    3 

kulturne prireditve  aktiv SLO, 
Prešernova proslava - 
v šoli 

petek, 5. marec 
2021 

    3 

kulturne prireditve  aktiv SLO, dan 
državnosti - v šoli 

četrtek, 24. junij 
2021 

    3 

NARAVOSLOVNE 
DEJAVNOSTI 

          

Ogled čistilne naprave Ferlež četrtek, 8. oktober 
2020 

    6 

STROKOVNA 
EKSKURZIJA 

          

Strokovna ekskurzija - 
Fala 

Vergles maj 2021                    
5,00 €  

10 

PROSTA IZBIRA           

Sprejem dijakov   torek, 1. september 
2020 

      

informativni dan - 
dijaki prinesejo 
dokazilo o dejavnosti 
proste izbire 

  petek, 12. februar 
2021 

    6 

preventivne dejavnosti 
- Prepovedane 
substance, predavanje 
Matije Duha 

Papić, zunanji 
izvajalec 

ponedeljek, 15. 
februar 2021 

    2 

Varnost na internetu Krajnc, zunanji 
izvajalec 

ponedeljek, 15. 
februar 2021 

    2 

preventivne dejavnosti 
- Vozim, vendar ne 
hodim 

Krajnc, zunanji 
izvajalec 

ponedeljek, 15. 
februar 2021 

    2 

SKUPAJ                        
5,00 €  

64 

3. LETNIK           

Vsebina Organizator, 
izvajalec 

Čas izvedbe   Predvideni 
prispevki 
staršev  

Št. 
ur 

OBVEZNI DEL           

Športni dan  aktiv športne vzgoje torek, 5. januar 
2021 

    8 

Športni dan +  ogled 
podjetja OCV 

aktiv športne vzgoje + 
Vergles 

četrtek, 7. januar 
2021 

    8 

Športni dan  aktiv športne vzgoje petek, 8. januar 
2021 

    8 

KULTURNE 
DEJAVNOSTI 

          

  aktiv SLO, dan 
samostojnosti -  v šoli 

četrtek, 24. 
december 2020 

    3 
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PROSTA IZBIRA           

Sprejem dijakov   torek, 1. september 
2020 

      

Zdravstveni pregled Romih, zdravstveni 
dom 

oktober - januar     3 

Zobozdravstveni 
pregled 

Romih, zdravstveni 
dom 

oktober - januar     2 

SKUPAJ         32 

 
 
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 
 
1. LETNIK           

Vsebina Organizator, izvajalec Čas izvedbe odd Predvideni 
prispevki 
staršev 

Št. 
ur 

ŠPORTNE DEJAVNOSTI         

Športni dan  aktiv športne vzgoje v času mature     8 

Športni dan  aktiv športne vzgoje torek, 19. januar 2021     8 

Športni dan  aktiv športne vzgoje v času mature     8 

Športni dan  aktiv športne vzgoje s kino predstavo     4 

Športni dan  aktiv športne vzgoje v času mature     4 

Skupaj           

KULTURNE DEJAVNOSTI         

Kulturne 
dejavnosti 

DOS, sprejem 
novincev - v šoli 

torek, 1. september 2020     3 

Kulturne 
dejavnosti 

aktiv SLO, dan 
samostojnosti - v šoli 

četrtek, 24. december 
2020 

    3 

Kulturne 
dejavnosti 

aktiv SLO, pustovanje torek, 16. februar 2021       

Kulturne 
dejavnosti 

aktiv SLO, Prešernova 
proslava - v šoli 

petek, 5. marec 2021     3 

Kulturne 
dejavnosti 

aktiv SLO, dan 
državnosti - v šoli 

četrtek, 24. junij 2021     3 

Kulturne 
dejavnosti 

Rupnik, Enimation 9. - 13. 11. 2020     4 

Kulturne 
dejavnosti 

Obisk knjižnice, 
Brkljačič 

      4 

Kulturne 
dejavnosti 

Ekskurzija       6 

Kulturne 
dejavnosti 

Predstava - Tesla,      5,00 € 4 

Kulturne 
dejavnosti 

Brkljačič, Kino 
predstava 

    5,00 € 6 

Skupaj           

NARAVOSLOV
NI DAN 

          

Ogled čistilne 
naprave 

Ferlež oktober 2020     6 

Naravoslovna 
dejavnost 

        6 
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SEZNANITEV S KULTURNIMI IN ZGODOVINSKIMI ZNAMENITOSTMI     

Ekskurzija Pušnik, Marčič, 
razrednik 

marec, april 2021  15,00 € 6 

+kulturne 
dejavnosti 

Fugina       

ZDRAVSTVENA VZGOJA         

Vozim, vendar 
ne hodim 

Krajnc ponedeljek, 15. februar 
2021 

    2 

Odvisnost od 
drog, M. Duh 

Krajnc ponedeljek, 15. februar 
2021 

    2 

Mariborski dnevi 
zdravja, sejem 

Mariborski dnevi 
zdravja, sejem 

oktober     2 

Zdravstvena 
vzgoja 

učitelji ŠVZ+ 
Zdravstveni dom 

      2 

Zdravstvena 
vzgoja 

učitelji ŠVZ+ 
Zdravstveni dom 

      2 

Zdravstvena 
vzgoja 

učitelji ŠVZ+ 
Zdravstveni dom 

      2 

Zdravstvena 
vzgoja 

učitelji ŠVZ+ 
Zdravstveni dom 

      2 

Zdravstveni 
pregled 

Romih, zdravstveni 
dom 

oktober - januar     1 

Zobozdravstveni 
pregled 

Romih, zdravstveni 
dom 

oktober - januar     1 

VSEBINE POVEZANE S PROGRAMOM       

Učenje učenja  Kolbl isti dan kot knjižnična 
vzgoja 

    2 

Učenje učenja  Jug isti dan kot knjižnična 
vzgoja 

    2 

Učenje učenja  Srša isti dan kot knjižnična 
vzgoja 

    2 

            

SPOZNAVANJE POKLICNEGA PODROČJA       

Raziskovalna 
dejavnost 

Štrucl sreda, 9.9.2020 1.ar   4 

    sreda, 9.9.2020 1.br     

    sreda, 9.9.2020 1.cr     

    ponedeljek, 7.9.2020 1.dr     

    ponedeljek, 7.9.2020 1.at     

    ponedeljek, 7.9.2020 1.bt     

Varnost na 
internetu 

Krajnc ponedeljek, 15. februar 
2021 

    2 

PROSTA 
IZBIRA 

          

Zdravstveni 
pregled 

Romih, zdravstveni 
dom 

oktober - januar     5 

Zobozdravstveni 
pregled 

Romih, zdravstveni 
dom 

oktober - januar     2 

Informativni dan  razrednik dijaki prinesejo dokazilo o 
dejavnosti proste izbire 

    6 
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Razvijanje 
odgovornosti 

Srša četrtek, 12. november 
2020 

    1 

            

SKUPAJ       25,00 € 12
8 

           

2. LETNIK           

Vsebina Organizator, izvajalec Čas izvedbe odd Predvideni 
prispevki 
staršev 

Št. 
ur 

ŠPORTNE DEJAVNOSTI         

Športni dan  aktiv športne vzgoje v času mature     8 

Športni dan    torek, 19. januar 2021     8 

Športni dan    v času mature     8 

Športni dan    v času mature     8 

KULTURNE DEJAVNOSTI         

Kulturne 
prireditve  

aktiv SLO, dan 
samostojnosti - v šoli 

četrtek, 24. december 
2020 

    3 

Kulturne 
prireditve  

aktiv SLO, pustovanje torek, 16. februar 2021       

Kulturne 
prireditve  

aktiv SLO, Prešernova 
proslava - v šoli 

petek, 5. marec 2021     3 

Kulturne 
prireditve  

aktiv SLO, dan 
državnosti - v šoli 

četrtek, 24. junij 2021     3 

Kulturne 
prireditve  

Predstava Tesla       5 

SPOZNAVANJE POKLICNEGA 
PODROČJA 

        

Ekskurzija   marec - maj 2021  17,00 € 8 

PROSTA 
IZBIRA 

          

Dijaki prinesejo 
dokazilo o 
dejavnosti 
proste izbire 

  torek, 1. september 2020     4 

Informativni dan 
- dijaki prinesejo 
dokazilo o 
dejavnosti 
proste izbire 

  petek, 12. februar 2021     6 

SKUPAJ       17,00 € 64 

3. LETNIK           

Vsebina Organizator, izvajalec Izvajalec odd Predvideni 
prispevki 
staršev 

Št. 
ur 

ŠPORTNE DEJAVNOSTI         

Športni dan + 
ogled podjetja 

aktiv športne vzgoje torek, 4. maj 2021     8 

KULTURNE DEJAVNOSTI         
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Kulturne 
prireditve  

aktiv SLO, dan 
samostojnosti - v šoli 

četrtek, 24. december 
2020 

    3 

Kulturne 
prireditve  

aktiv SLO, Prešernova 
proslava - v šoli 

petek, 5. marec 2021     3 

Kulturne 
prireditve  

aktiv SLO, pustovanje torek, 16. februar 2021       

Kulturne 
prireditve  

DOS, predaja ključa - v 
šoli 

petek, 22. maj 2020     3 

Kulturne 
prireditve  

aktiv SLO, dan 
državnosti - v šoli 

četrtek, 24. junij 2021     3 

Kulturna 
dejavnost po 
izbiri  

  na dan nabora     6 

SPOZNAVANJE POKLICNEGA 
PODROČJA 

        

+ ogled podjetja Vergles + aktivi ele, 
rač, mul 

torek, 4. maj 2021     4 

Ogled FERI-ja, 
predavanje 

Uranjek petek, 29. januar 2021     6 

OGLED SEJMA, OBRATOV         

Ekskurzija Šarman Šumandl maj 2021   15,00 € 11 

ZDRAVSTVENA VZGOJA         

Zdravstveni 
pregled 

Romih, zdravstveni 
dom 

oktober - januar     1 

Zobozdravstveni 
pregled 

Romih, zdravstveni 
dom 

oktober - januar     1 

PROSTA 
IZBIRA 

          

Dijaki prinesejo 
dokazilo o 
dejavnosti 
proste izbire 

        2 

Informativni dan 
- dijaki prinesejo 
dokazilo o 
dejavnosti 
proste izbire 

razrednik       6 

Zobozdravstveni 
pregled 

Romih, zdravstveni 
dom 

oktober - januar     2 

Zdravstveni 
pregled 

Romih, zdravstveni 
dom 

oktober - januar     5 

SKUPAJ       15,00 € 64 

4. LETNIK           

Vsebina Organizator, izvajalec Izvajalec odd Predvideni 
prispevki 
staršev 

Št. 
ur 

ŠPORTNE DEJAVNOSTI         

Športni dan  aktiv športne vzgoje torek, 19. januar 2021     8 

Športni dan  aktiv športne vzgoje torek, 4. maj 2021     8 
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KULTURNE DEJAVNOSTI         

Kulturne 
prireditve  

aktiv SLO, dan 
samostojnosti - v šoli 

četrtek, 24. december 
2020 

    3 

Kulturne 
prireditve  

aktiv SLO, Prešernova 
proslava - v šoli 

petek, 5. marec 2021     3 

Kulturne 
prireditve  

aktiv SLO, pustovanje torek, 16. februar 2021       

Kulturne 
prireditve  

DOS, predaja ključa - v 
šoli 

petek, 22. maj 2020     3 

NARAVOSLOVNI DAN         

Svet energije, 
NEK 

Dežman četrtek, 4. marec 2021 4.ar 12,00 € 10 

    četrtek, 11. marec 2021 4.br     

    četrtek, 18. marec 2021 4.cr     

    četrtek, 25. marec 2021 4.at     

    četrtek, 1. april 2021 4.bt     

POKLICNO USMERJANJE         

  Krajnc januar, februar, ob pouku     4 

OGLED SEJMA, OBRATOV         

+ ogled podjetja +Vergles + ogled podjetja     4 

  + aktiv računalništva         

PROSTA 
IZBIRA 

          

Sprejem dijakov 
+ pouk 

  torek, 1. september 2020       

Informativni dan 
- obisk fakultet 

Vergles + aktivi ele, 
rač, mul 

torek, 4. maj 2021     6 

Maturantski ples 
in plesni tečaj ali 
dokazilo o 
dejavnosti 
proste izbire 

Razrednik februar, marec     47 

SKUPAJ       12,00 € 96 

12.1.2 Poklicno-tehniško izobraževanje 

1. LETNIK           

Vsebina Organizator, izvajalec Čas izvedbe odd Predvideni 
prispevki 
staršev 

Št. 
ur 

ŠPORTNE DEJAVNOSTI         

Športni 
dan  

aktiv športne vzgoje torek, 19. januar 
2021 

    8 

Športni 
dan + 
ogled 
podjetja 

aktiv športne vzgoje torek, 4. maj 2021     2 

KULTURNE DEJAVNOSTI         
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Kulturne 
prireditve  

aktiv SLO, dan samostojnosti - v 
šoli 

četrtek, 24. 
december 2020 

    3 

Kulturne 
prireditve  

aktiv SLO, pustovanje torek, 16. februar 
2021 

      

Kulturne 
prireditve  

aktiv SLO, Prešernova proslava - 
v šoli 

torek, 16. februar 
2021 

    3 

Kulturne 
prireditve  

DOS, predaja ključa - v šoli torek, 18. maj 
2021 

    3 

Kulturne 
prireditve  

aktiv SLO, dan državnosti - v šoli sreda, 24. junij 
2020 

    3 

OGLED ŠTUDIJSKE KNJIŽNICE         

Ogled UK Brkljačič sreda, 18.11.2020 1.d   6 

sreda, 25.11.2020 1.e     

SPOZNAVANJE ORGANIZACIJE PANOGE, STROKOVNA EKSKURZIJA 

Strokovna 
ekskurzija,  

 marec-maj 2021   15,00 € 12 

ORGANIZIRANO PREDAVANJE STROKOVNEGA PODROČJA       

Ogled 
FERI-ja, 
predavanj
e 

Uranjek petek, 29. januar 
2021 

    6 

Ogled 
podjetja 

Vergles torek, 4. maj 2021     2 

EKOLOŠKE DEJAVNOSTI         

Snaga + 
naravoslo
vje 

Bartók, Jagarinec april     6 

PROSTA 
IZBIRA 

          

Sprejem 
dijakov 

razrednik  torek, 1. 
september 2020 

    0 

informativ
ni dan - 
dijaki 
prinesejo 
dokazilo o 
dejavnosti 
proste 
izbire 

  petek, 12. februar 
2021 

    6 

        15,00 € 60 

SKUPAJ           

2. LETNIK           

Vsebina Organizator Izvajalec    Št. 
ur 

OBVEZNI 
DEL 

          

ŠPORTNE DEJAVNOSTI         

Športni 
dan  

aktiv športne vzgoje torek, 19. januar 
2021 

    8 

KULTURNE DEJAVNOSTI         
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Kulturne 
prireditve  

aktiv SLO, dan samostojnosti - v 
šoli 

četrtek, 24. 
december 2020 

    3 

Kulturne 
prireditve  

aktiv SLO, pustovanje torek, 16. februar 
2021 

      

Kulturne 
prireditve  

aktiv SLO, Prešernova proslava - 
v šoli 

petek, 5. marec 
2021 

    3 

PROSTA 
IZBIRA 

          

Sprejem 
dijakov 

  torek, 1. 
september 2020 

      

Maturants
ki ples in 
plesni 
tečaj ali 
dokazilo o 
dejavnosti 
proste 
izbire 

razrednik sobota, 9. maj 
2020 

    12 

Informativ
ni dan - 
obisk 
fakultet 

samostojno obiščejo fakultete petek, 14. februar 
2020 

    6 

SKUPAJ              0,00 € 32 

12.2 Obvezne izbirne vsebine v tehniški gimnaziji (OIV) 

1. LETNIK         

Vsebina Organizator, 
izvajalec 

Čas izvedbe Predvideni 
prispevki 
staršev  

Št. 
ur 

ŠPORTNE DEJAVNOSTI       

Športni dan  aktiv športne vzgoje torek, 19. 
januar 2021 

  8 

Športni dan  aktiv športne vzgoje v času 
mature 

10,00 €  8 

KULTURNO-UMETNIŠKE VSEBINE  
 

    

Kulturne prireditve  DOS, sprejem 
novincev - v šoli 

sreda, 1. 
september 
2021 

  3 

Kulturne prireditve  aktiv SLO, dan 
samostojnosti - v šoli 

četrtek, 24. 
december 
2020 

  3 

Kulturne prireditve  aktiv SLO, Prešernova 
proslava - v šoli 

petek, 5. 
februar 2021 

  3 

Kulturne prireditve  aktiv SLO, pustovanje 
- v šoli 

torek, 16. 
februar 2021 

    

Kulturne prireditve  aktiv SLO, dan 
državnosti - v šoli 

petek, 24. 
junij 2022 

  3 

Kulturne prireditve  Ekskurzija v Ljubljano     4 

KNJIŽNIČNO-INFORMACIJSKA ZNANJA     
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Knjižnična vzgoja Anastazija Brkljačič sreda, 
21.10.2020 

  2 

Knjižnična vzgoja, ogled UKM sreda, 
28.10.2020 

  2 

Knjižnična vzgoja, svetovanje v 
knjižnici 

vsak dan po 
potrebi 

  9 

VZGOJA ZA DRUŽINO, MIR IN NENASILJE     

Vzgoja za družino, mir in nenasilje Papić oktober 2020   3 

Vzgoja za družino, mir in nenasilje   oktober 2020   3 

Vzgoja za družino, mir in nenasilje   oktober 2020   3 

DEJAVNOSTI S PROJEKTNIM DELOM     

Športni tabori in šola v naravi Gajšek, Bezjak junij 2021 90,00 €  10 

PROSTA IZBIRA         

MEDPREDMETNE EKSKURZIJE       

Ekskurzija v Ljubljano Gajšek, Pušnik 
Bruderman 

petek, 11. 
september 
2020 

20,00 €  3 

METODOLOGIJA RAZISKOVALNEGA DELA     

Raziskovalno delo Sternad     5 

UČENJE UČENJA          

Učenje učenja  Srša oktober – 
december 
2020 

  1 

Učenje učenja  Kolbl oktober – 
december 
2020 

  1 

Učenje učenja  Jug oktober – 
december 
2020 

  1 

ZDRAVSTVENA VZGOJA       

Zdravstveni pregled, 
zobozdravstveni pregled 

Papić, ŠVZ, 
Zdravstveni dom 

ob pouku   2 

Zdravstveni pregled Romih, zdravstveni 
dom 

oktober - 
januar 

  5 

Zobozdravstveni pregled Romih, zdravstveni 
dom 

oktober - 
januar 

  2 

Informativni dan - dijaki prinesejo 
dokazilo o dejavnosti proste izbire 

razrednik     6 

SKUPAJ     120,00 €  90 

2. LETNIK         

Vsebina Organizator, 
izvajalec 

Čas izvedbe Predvideni 
prispevki 
staršev  

Št. 
ur 

ŠPORTNE DEJAVNOSTI       

Športni dan  aktiv športne vzgoje torek, 19. 
januar 2021 

  8 

Športni dan  aktiv športne vzgoje v času 
mature 

  8 

KULTURNO-UMETNIŠKE VSEBINE        
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Kulturne prireditve  aktiv SLO, dan 
samostojnosti - v šoli 

četrtek, 24. 
december 
2020 

  3 

Kulturne prireditve  aktiv SLO, Prešernova 
proslava - v šoli 

petek, 5. 
februar 2021 

  3 

Kulturne prireditve  aktiv SLO, pustovanje 
- v šoli 

torek, 16. 
februar 2021 

    

Kulturne prireditve  aktiv SLO, dan 
državnosti - v šoli 

četrtek, 24. 
junij 2021 

  3 

Kulturne prireditve  Predstava Tesla   5,00 €  4 

VZGOJA ZA DRUŽINO, MIR IN NENASILJE     

Vzgoja za družino, mir in nenasilje 
- Preventivne dejavnosti 

Krajnc ponedeljek, 
15. februar 
2021 

  6 

DRŽAVLJANSKA KULTURA       

Marčič Najžar Marčič Najžar ob pouku   15 

DEJAVNOSTI S PROJEKTNIM DELOM       

Športni tabori in šola v naravi Gajšek, Bezjak junij 2021 90,00 €  10 

ZDRAVSTVENA VZGOJA       

Zdravstvena vzgoja Papić, ŠVZ, 
Zdravstveni dom 

ob pouku   9 

Zdravstvena vzgoja Papić seminarska 
naloga 

  4 

Zdravstvena vzgoja , sejem Mariborski dnevi 
zdravja, sejem 

oktober 2020   2 

MEDPREDMETNE EKSKURZIJE       

Ekskurzija v Ljubljano Gajšek, Pušnik 
Bruderman 

petek, 11. 
september 
2020 

20,00 €  9 

Sprejem dijakov + pouk razrednik torek, 1. 
september 
2020 

    

informativni dan - dijaki prinesejo 
dokazilo o dejavnosti proste izbire 

razrednik petek, 12. 
februar 2021 

  6 

SKUPAJ     115,00 €  90 

3. LETNIK         

Vsebina Organizator, 
izvajalec 

Čas izvedbe Predvideni 
prispevki 
staršev  

Št. 
ur 

ŠPORTNE DEJAVNOSTI       

Športni dan  aktiv športne vzgoje v času 
mature 

  8 

KULTURNO-UMETNIŠKE VSEBINE      

Kulturne prireditve  aktiv SLO, dan 
samostojnosti - v šoli 

četrtek, 24. 
december 
2020 

  3 

Kulturne prireditve  aktiv SLO, Prešernova 
proslava - v šoli 

petek, 5. 
februar 2021 

  3 

Kulturne prireditve  aktiv SLO, pustovanje 
- v šoli 

torek, 16. 
februar 2021 
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Kulturne prireditve  aktiv SLO, dan 
državnosti - v šoli 

četrtek, 24. 
junij 2021 

  3 

KNJIŽNIČNO-INFORMACIJSKA ZNANJA     

Pomoč pri iskanju virov za 
projektno, seminarsko, 
raziskovalno nalogo 

Anastazija Brkljačič ob pouku   1 

DEJAVNOSTI S PROJEKTNIM DELOM       

Športni tabori in šola v naravi Gajšek, Bezjak junij 2021 90,00 €  10 

MEDPREDMETNE EKSKURZIJE       

Ekskurzija  Gajšek, Pušnik 
Bruderman 

september 
2020 

60,00 €  9 

Podjetništvo Lesjak ob pouku   20 

Podjetništvo, seminarska naloga   ob pouku   10 

PROSTA IZBIRA         

Zdravstveni pregled Romih, zdravstveni 
dom 

oktober - 
januar 

  6 

Zobozdravstveni pregled Romih, zdravstveni 
dom 

oktober - 
januar 

  3 

Nabor ali dokazilo o dejavnosti 
proste izbire 

      8 

Sprejem dijakov + pouk razrednik torek, 1. 
september 
2020 

    

Informativni dan - dijaki prinesejo 
dokazilo o dejavnosti proste izbire 

razrednik 13. februar 
2021 

  6 

SKUPAJ     150,00 €  90 

4. LETNIK         

Vsebina Organizator, 
izvajalec 

Čas izvedbe Predvideni 
prispevki 
staršev  

Št. 
ur 

Kulturne prireditve  aktiv SLO, dan 
samostojnosti - v šoli 

četrtek, 24. 
december 

  3 

Kulturne prireditve  aktiv SLO, Prešernova 
proslava - v šoli 

petek, 5. 
marec 2021 

  3 

Kulturne prireditve  aktiv SLO, pustovanje 
- v šoli 

torek, 16. 
februar 2021 

    

Kulturne prireditve  DOS, predaja ključa - 
v šoli 

    3 

MEDPREDMETNE EKSKURZIJE         

Ekskurzija po Mariboru Pivko, Marčič Najžar   10,00 €  9 

PROSTA IZBIRA         

Sprejem dijakov + pouk razrednik torek, 1. 
september 
2020 

    

Maturantski ples ali dejavnost 
proste izbire 

razrednik februar, 
marec 

  6 

informativni dan - obisk fakultet samostojno obiščejo 
fakultete 

petek, 12. 
februar 2021 

  6 

SKUPAJ     10,00 €  30 
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Zdravstvena vzgoja 
 
Ime mentorja: Aktiv ŠVZ 
Ciljna skupina: vsi dijaki od 1. letnika SSI 
Termini in prostor krožka/dejavnosti: 1 x tedensko 2 šolski uri po pouku, učilnica šole 
Opis načrtovanih dejavnosti:  
 
ZDRAVSTVENA VZGOJA V OKVIRU OIV 
Zdravje je opredeljeno kot blaginja, saj pomeni pozitivno osebno in družbeno vrednoto. Zdravje ni 
samo stanje brez bolezni, ampak govorimo o njem šele takrat, ko doseže človek v določenem 
obdobju najvišjo možno stopnjo svojega telesnega in duševnega razvoja, za kar je odgovoren 
deloma sam, predvsem pa družba. Zdravje ne pomeni samo odsotnosti bolezni in invalidnosti, 
temveč pomeni stanje čim boljše telesne in duševne kondicije ter socialno blaginjo v danem okolju. 
¸ 
Duševna blaginja se izraža v skladno razviti duševnosti brez duševnih motenj in v sproščenih 
medsebojnih odnosih.  
V zdravstveni vzgoji skušamo:  

- doseči da bosta posameznik in družba vrednotila zdravje kot eno največjih dobrin;  
- usposobiti dijake, da bodo v okviru možnosti samostojno skrbeli za zdravje;  
- doseči, da bodo mladi začeli vrednotiti in upoštevati pozitivno zdravje;  
- uporabnike zdravstvenih storitev seznanjati s smotrnimi potrebami po razvoju zdravstvene 

dejavnosti in ustreznem uporabljanju posameznih služb.  
Pri ohranjanju in utrjevanju zdravja ima zdravstvena vzgoja pomembno vlogo, prav tako pa tudi pri 
dvigovanju higienske ravni prebivalstva, osveščanju o vrednosti zdravja, usmerjanju v zdrav način 
življenja, na področju krepitve duševnega zdravja in smotrne izrabe prostega časa.  
Pri preprečevanju bolezni ima zdravstvena vzgoja izreden pomen v miru in izjemnih okoliščinah zlasti 
pri preprečevanju epidemij in nalezljivih bolezni, preprečevanju nezgod in poklicnih bolezni, bolezni 
zaradi preslabe prehrane, pri preprečevanju socialnih bolezni in družbeno negativnih pojavov 
(mladinske delinkvence, alkoholizma, kajenja, narkomanije in drugih oblik zasvojenosti ter asocialnih 
vzorcev vedenja).  
Vsebine:  

1. Kaj je pozitivno zdravje  
2. Higiena telesa, obleke in obutve  
3. Skrb za zdravje zob in ustne votline  
4. Spolna vzgoja  
5. Prehrana  
6. Toksikomanije  
7. Nalezljive bolezni  
8. AIDS 

12.3 Kulturne dejavnosti  

V SERŠ bomo organizirali štiri kulturne prireditve oz. proslave: 
- 1. 9. 2020 sprejem novincev 
- 24. 12. 2020 pred dnevom samostojnosti, božično-novoletna prireditev 
- 5. 2. 2021 pred slovenskim kulturnim praznikom: individualno po oddelkih pod vodstvom 

slavistk 
- 24. 6. 2021 pred dnevom državnosti, zaključek pouka, razdelitev spričeval 

 
Poleg obveznih proslav, sprejema novincev, novoletne prireditve, bomo izvedli še predajo ključa in 
glasbene nastope dijakov v okviru prireditev v Mariboru. Več kulturnih dejavnosti je predvidenih v 
razporedu OIV in ID. 
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13 Mreženje z ERASMUS+ 

Ime mentorja: Suzana Rehberger 
Ciljna skupina: dijaki in vpleteni učitelji SERŠ-a. 
Termini in prostor krožka/dejavnosti:  
Tedensko; e-pošta, videokonference in po dogovoru po potrebi. Prostor: M6, M5. Uradne ure krožka: 
sreda, 7.50. 
Opis načrtovanih dejavnosti: 
Erasmus+; Meet the Native. V sodelovanju z Univerzo v Mariboru bomo gostili tuje študente. Vključili 
jih bomo v pouk angleščine in nemščine.  
Erasmus+ KA229. Področje partnerstva v šolskem izobraževanju, partnerstva med šolami. Aktualni 
projekt »Zeleni podjetnik«. Zaradi nepredvidene situacije Covida 19, se bo projekt, ki bi se moral 
zaključiti oktobra 2020, podaljšal do 31. 8. 2021. Nismo mogli izvesti tretje izmenjave v Sloveniji, ko 
bi naša šola morala gostiti partnerje v maju 2020 in v oktobru 2020 bi morali izvesti še zadnjo 
mobilnost v Latvijo in projekt zaključiti. Vse dejavnosti se prestavijo do 31. 8. 2021. Z nacionalne 
agencije CMEPIUS še nismo prejeli Sklepa o podaljšanju projekta, zato dejavnosti še ne moremo 
načrtovati.  
Erasmus+ KA202. Področje strateška partnerstva na področju izobraževanja in usposabljanja v PIU. 
Prijaviteljica projekta je tehniška fakulteta iz Prage na Češkem, ki so k sodelovanju povabili še: 
SERŠ, Tehniško fakulteto iz Maribora, Tehniško fakulteto in tehniško srednjo šolo iz Lizbone ter 
tehniško srednjo šolo iz Prage. Naslov projekta »Technologies for Technical Education« sporoča 
pripravo učnih programov in gradiv v računalništvu. Projekt je zasnovan do vključno 2022. O 
odobritvi projekta bomo obveščeni v juliju 2020. 
Erasmus+ KA201. Področje strateška partnerstva v šolskem izobraževanju. Prijaviteljica projekta je 
višja šola s Švedske, ki so k sodelovanju povabili še: SERŠ, gimnaziji s Poljske in Bolgarije. Naslov 
projekta »science4girls - Making science attractive to female students through open science 
schooling focused on climate change” vabi k sodelovanju predvsem dekleta, ki se odločajo za poklic 
tehniških strok. Projekt je zasnovan do vključno 2022. O odobritvi projekta bomo obveščeni v juliju 
2020. 
Erasmus+ KA229. Področje partnerstva v šolskem izobraževanju, partnerstva med šolami. 
Prijaviteljica projekta je gimnazija iz Istanbula, ki je k sodelovanju povabila še: SERŠ in druge 
parnterice. Naslov projekta »Effective use of cheap, accessible and reliable natural water resources” 
je osredotočena na pomembnost vodnih rezervatov v Sloveniji. Projekt je zasnovan do vključno 
2022. O odobritvi projekta bomo obveščeni v juliju 2020. 
Erasmus+ KA102. Področje mobilnosti posameznikov na področju izobraževanja in usposabljanja, 
osebje in dijaki v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. S šolskim centrom KEUDA s Finske 
smo dogovorili, da bi v aprilu 2020 gostili dva učitelja tehniške stroke. Učitelja bi v okviru spremljanja 
poteka dela, ali »Job shadowing«, 5 delovnih dni preživela na naši šoli. Za dva dijaka – smer 
elektrikar - bi organizirali 4-tedensko praktično usposabljanje pri delodajalcu. Zaradi nastale situacije 
COVID 19, načrtujemo izvedbo v 2020/2021. 
Erasmus+ KA102. Področje mobilnosti posameznikov na področju izobraževanja in usposabljanja, 
osebje in dijaki v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Z mariborsko agencijo SIMO Experience 
smo dogovorili in pripravili delovni načrt poteka dela sodelovanja za učitelji računalniške stroke s 
Portugalske. V drugi polovici marca bi gostili 3, učitelje ki bi v okviru spremljanja poteka dela, ali 
»Job shadowing«, 5 delovnih dni preživeli na naši šoli. Zaradi nastale situacije COVID 19, 
načrtujemo izvedbo v 2020/2021. Z agencijo bomo sodelovali tudi v drugih ERASMUS+ projektih, ki 
se bodo načrtovale. 
Erasmus+ KA102. Področje mobilnosti posameznikov na področju izobraževanja in usposabljanja, 
osebje in dijaki v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Z ravnateljem srednje elektro-tehniške 
šole iz Srbije smo dogovorili načrt poteka dela sodelovanja za učitelje stroke, vendar projekt niso 
uspeli zapisati. Načrtovane dejavnosti bomo prenesli v projekt razpisanega projekta Call 2021.  
Erasmus+; druženje v prostem času s partnerji šolskega centra KEUDA s Finske. S koordinatorico 
s Finske bova organizirali srečanja na daljavo z dijaki in učitelji. Z oddelkom multimedije načrtujemo 
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nadaljevanje sodelovanja v tekmovanju v spletnih igrah, izmenjava izkušenj s področja naravne in 
kulturne dediščine, klimatskih sprememb, primerjali potek pouka, idr. 
Načrtovane dejavnosti bodo objavljene na spletni strani SERŠ, v šolskem časopisu Stik, v učilnici 
M5, kabinetu M6 in na hodniku v etaži M. Mentorji bomo z dijaki pripravili predstavitveni video in 
poročila opravljenih dejavnosti. 
Predviden prispevek krožka na informativnem dnevu, promociji ipd.:  
pripraviti video, plakate in letake.  
Predviden nakup potrebnih materialnih sredstev in opreme, z oceno stroškov:  
okvirje in material za plakate, material za letake. V kabinetu M6: pisalna miza, ergonomska 
tipkovnica in podlaga za miško, brezžična miška, slušalke za potrebe videokonferenc. V primeru več 
odobrenih projektov tudi: multifunkcijska naprava – barvni in laserski tiskalnik, skener, nižja omarica 
za shranjevanje osnovnih sredstev, stacionarni računalnik, 2 velika monitorja. 
Predvideni stroški z udeležbo na tekmovanju: prijavnine, potni stroški:  
stroški bodo kriti iz sredstev ERASMUS+. 

14 ŠOLSKA MALICA 

Organizatorica šolske prehrane bo Lara Jug. Ponudnik šolske prehrane ostaja enak. Iz aplikacija 
CEUVIZ, iz katere šola pridobiva podatke o subvencijah smo prejeli že večino podatkov o 
upravičenosti do subvencije. Opravili smo anketo o zadovoljstvu dijakov s šolsko prehrano. Rezultati 
so objavljeni na spletni strani SERŠ. V šoli malica okrog 47% anketiranih dijakov, zadovoljnih je nad 
80% dijakov. 

15 NAČRT PROMOCIJE SERŠ 

Tečaji za osnovnošolce 
V tem šolskem letu jih zaradi epidemije in zdravstveno varnostnih ukrepov ne bomo izvajali. 
 
Robosled 
- izvedba delavnice za učence in mentorje: Aleš Pukšič, Jernej Krajnčan 
- izvedba tekmovanja: Pukšič, Krajnčan in skupina 
 
Promocijsko gradivo:  
- publikacije: Letopis in publikacija zaključnih letnikov, Informativni bilten 
- zloženke, mape, samostoječi plakati 
- tehnični material za promocijo: laserji ipd. 
Izvedba tržnic poklicev, razrednih ur na OŠ in tehničnih dni pri nas. 
 
Informativni dan: v celoti načrtovan in izveden s strani dijakov in zaposlenih SERŠ-a. vključuje 
snemanje predstavitvenih filmov, priprava programa v telovadnici (dijaki napovedovalci, glasbeniki, 
gostje), predstavitev po učilnicah. 
Urejanje učilnic in drugih prostorov šole. 
Uspehi na tekmovanjih, krožki, raziskovalna dejavnost – finančna podpora 
 
Pri promocijskih dejavnostih bodo zaposlenim pomagali demonstratorji. Naloge demonstratorjev: 
- plakati za informativni dan in za druge dejavnosti šole (npr. knjižni sejem, novoletna proslava, 

robosled itd.), 
- pomoč pri izdelavi publikacij, 
- sodelovanje na naravoslovnih dneh, 
- izdelava videov: tečaji, tehniške delavnice, statusi. 
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16 ŠOLSKI KOLEDAR 2020/21   

OCENJEVALNA OBDOBJA IN KONFERENCE 
 

Začetek pouka torek, 1. september 2020 

 
NEZAKLJUČNI ODDELKI  

Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja  petek, 15. 1. 2021 

Konferenca petek, 15. 1. 2021, ob 14.00  

Delitev obvestil o uspehu ponedeljek, 18. 1. 2021 

Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja sreda, 23. 6. 2021 

Konferenca  sreda, 23. 6. 2021, ob 14.00 

Zaključek pouka in delitev spričeval/obvestil o 
uspehu 

četrtek, 24. 6. 2021 zaključek pouka, proslava 
pred dnevom državnosti, razdelitev spričeval 

 
ZAKLJUČNI ODDELKI   

Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja za vse petek, 15. 1. 2021 

Konferenca petek, 15. 1. 2021, ob 14.00  

Delitev obvestil o uspehu ponedeljek, 18. 1. 2021 

Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja in pouka za 
zaključne letnike ter razdelitev spričeval 

petek, 21. 5. 2021 

Konferenca  petek, 21. 5. 2021, ob 7.30 

Delitev spričeval/obvestil o uspehu petek, 21. 5. 2021, od 10.00 do 12.00 

 
Ocene morajo biti zaključene 24 ur pred konferenco, pisna ocenjevanja pa 10 dni pouka pred 
konferenco (razen ponavljanj).  
 
KONFERENCE PO ZAKLJUČKU POUKA 

Zaključna konferenca po spoml. izp. roku sreda 7. 7. 2021, ob 12.00 

Konferenca pred jesenskim izpitnim rokom ponedeljek, 16. 8. 2021, ob 8.00 

Uvodna konferenca ponedeljek, 30. 8. 2021, ob 12.00 

 
TEMATSKE KONFERENCE  

eAsistent za razrednike ponedeljek, 31. 8. 2020, ob 8.00 in 11.00 

LDN SERŠ-a ponedeljek, 21. 9. 2020, 13.45 

Dijaki s posebnimi potrebami ponedeljek, 5. 10. 2020, ob 13.45 

Kakovost dela v šoli november 2020 

Aktualne pedagoške teme ponedeljek, januar 2021 

eAsistent za razrednike avgust 2021 

 
POČITNICE 

Jesenske 
5 dni  

od ponedeljka 26. oktobra do petka 30. oktobra 2020 
(prazniki: Dan reformacije – 31. 10., Dan spomina na mrtve – 1. 11.) 
 – skupaj 9 prostih dni  

Novoletne 
4 dni 

od ponedeljka, 28. 12. 2020 do četrtka,31. 12. 2020 
(prazniki: Božič – 25. 12. 2020, Dan samostojnosti – 26. 12. 2020 in 
Novo leto – 1. in 2. 1. 2021) - skupaj 10 prostih dni 

Zimske  
5 dni 

od ponedeljka, 15. 2., do petka, 19. 2. 2021 - skupaj 8 prostih dni  
13. 2. - Informativni dan 

Prvomajske 
4 dni (26., 28., 29. in 30. 4) 

od srede, 28. 4. do petka 30. 4. 2021 
(ponedeljek, 26. 4. pouka prost dan po ŠK, prazniki: Dan upora proti 
okupatorju – torek, 27. 4. 2021, 
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Praznik dela - 1. 5. in 2. 5. 2021) – skupaj 9 prostih dni 

Poletne od ponedeljka, 28. 6. do torka, 31. 8. 2021 

 
POUKA PROSTI DNEVI 

sobota, 31. 10. 2020: Dan reformacije;  
nedelja, 1. 11. 2020: Dan spomina na mrtve; 
petek, 25. 12. 2020: Božič;  
sobota, 26. 12. 2020: Dan samostojnosti  
petek in sobota 1. in 2. 1. 2021: Novo leto;  
ponedeljek, 8. 2. 2021 : Prešernov dan;  
ponedeljek, 5. 4. 2021: Velikonočni ponedeljek; 
ponedeljek, 26. 4. 2021: Pouka prost dan po ŠK;  
torek, 27. 4. 2021: Dan upora proti okupatorju;  
sobota in nedelja 1. in 2. 5. 2021: Praznik dela;  
petek, 25. 6. 2021: Dan državnosti;  
nedelja, 15. 8.2021: Marijino vnebovzetje 

 
GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI 
 
Roditeljski sestanki za starše prvih letnikov: od 7. do 11. 9. 2020 ob 16.00 in 18.00 po razporedu, 
posamezno po oddelkih, v konferenčni dvorani. 
Za višje letnike in PTI-program v torek, 15. 9. 2020 sestanki na daljavo.  
Govorilne ure vseh učiteljev so v urniku GUS in GUG. Večina se jih opravi na daljavo, po potrebi in 
dogovoru v šolskih prostorih. 
      
IZPITI 
 
PRIPRAVE 

Organizirana priprava na vse vrste izpitov in 
realizacija manjkajočih obveznosti (PP, LAV, 
OIV, ID…) 

od 24. do 28. 5. 2021 za zaključne letnike 
ter od 28. do 30. 6. 2021 za nezaključne oddelke 

Organizirana priprava na zaključne 
preizkuse znanja (SM, PM, ZI) 

od ponedeljka, 24. 5. do petka, 28. 5. 2021 

 
DATUMI IZPITNIH ROKOV 

od ponedeljka, 16. 11. do petka, 20. 11. 2020 Vse vrste izpitov 

od ponedeljka, 1. 2. do ponedeljka,  1. 3. 2021 Zimski izpitni rok, vse vrste izpitov 

od ponedeljka, 6. 4. do petka, 10. 4. 2021 Vse vrste izpitov 

ponedeljek, 24. 5. do srede, 26. 5. 2021 
Izpitni rok za izboljšanje ocen za zaključni 
letnik 

od srede, 26. 5. do srede, 2. 6. 2021 
Vse vrste izpitov zaključnih letnikov poklicnih 
programov 

od srede, 30. 6. do torka, 6. 7. 2021 Spomladanski izpitni rok 

od ponedeljka, 16. 8. do petka, 20. 8. 2021 Jesenski izpitni rok 

petek, 27. 8. 2021  
Naknadni izpiti za vse tiste, ki se niso mogli 
udeležiti avgustovskega roka zaradi 
objektivnih razlogov, npr. bolezni 

 
 
PRIJAVA NA IZPITE 
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Kandidati se na popravne/dopolnilne/predmetne izpite prijavijo najkasneje sedem dni pred izpitnim 
rokom, odjavijo pa se lahko najkasneje tri dni pred dnevom, ko izpit iz prijavljenega predmeta poteka. 
 
IZPITNI ROKI ZA UDELEŽENCE IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH za vse vrste izpitov 
- od ponedeljka, 12. 10. 2020, do srede, 21. 10. 2020; 
- od ponedeljka, 7. 12. 2020, do srede, 16. 12. 2020; 
- od ponedeljka, 1. 2. 2021, do srede, 10. 2. 2021; 
- od ponedeljka, 12. 4. 2021, do srede, 21. 4. 2021; 
- od ponedeljka, 7. 6. 2021, do srede, 16. 6. 2021; 
- od ponedeljka, 16. 8. 2021, do srede, 25. 8. 2021; 
- od ponedeljka, 6. 9. 2021, do petka, 10. 9. 2021. 
 
Kandidati se prijavijo k izpitu najkasneje sedem dni pred izpitnim rokom, odjavijo pa se lahko 
najkasneje tri dni pred dnem, ko poteka izpit iz ustreznega predmeta. Obravnavali bomo prijave, ki 
bodo oddane pravočasno, bodo pravilno izpolnjene (natančen naziv predmeta, letnik, pravilno 
označeno delni, končni izpit) in bodo imele priloženo potrdilo o plačilu. 
 
KOLEDAR ZAKLJUČNEGA IZPITA 2020/21 
 

ZIMSKI ROK  

4. januar 2021 Prijava k zaključnemu izpitu 

4. februar 2021 Slovenščina – pisni del 

3. februar 2021 Izdelek oziroma storitev in zagovor 

5. februar 2021 Slovenščina – ustni del 

10. februar 2021 Delitev spričeval 

SPOMLADANSKI ROK  

7. maj 2021 Prijava k zaključnemu izpitu 

7. junij 2021 Slovenščina – pisni del 

8. junij 2021  Izdelek oziroma storitev in zagovor 

9. do 11. junij 2021 Slovenščina – ustni del 

17. junij 2021 Delitev spričeval 

JESENSKI ROK  

26. julij 2021  Prijava k zaključnemu izpitu 

24. avgust 2021 Slovenščina – pisni del 

27. avgust 2021 Izdelek oziroma storitev in zagovor 

28. avgust 2021 Slovenščina – ustni del 

2. september 2021 Delitev spričeval 

 
KOLEDAR SPLOŠNE MATURE 
 
Spomladanski rok splošne mature 2021 

15. november 2020 Rok za oddajo predprijave in vloge za uveljavljanje pravic KPP 

30. marec 2021  Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz 
maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli 

15. april 2021 Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita 
na šoli 

29. april 2021 Rok za spremembo prijave (zamenjava izbirnega predmeta ali ravni 
zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode)  

4.maj 2021 Slovenščina kot materinščina (izpitna pola 1 – esej) 

17. maj 2021 Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega 
izpita 

19. maj 2021 Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov 

25. maj 2021 Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli 
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29. maj 2021 Angleščina  

31. maj 2021 Slovenščina (izpitna pola 2) 

4. junij 2021 Elektrotehnika, računalništvo 

5. junij 2021 Matematika 

8. junij 2021 Nemščina 

9.  junij 2021 Zgodovina 

11.  junij 2021 Fizika 

14. – 23. junija 2021 
(izjemoma 5. in 12. 6.) 

Ustni izpiti 

12. julij 2021 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi 

12. julij 2021 Zadnji rok za prijavo k mature na jesenski izpitni rok 

Od 12. do 14. julija 2021 E - vpogledi v izpitno dokumentacijo  

 
Jesenski rok splošne mature 2021 

13. julij 2021 Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz 
maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli 

14. avgust 2021 Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov 

20. avgust 2021 Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli.  

24. avgust 2021 Začetek SM v jesenskem izpitnem roku 

24. avgust 2021 Slovenščina kot materinščina (izpitna pola 1, esej, izpitna pola  

25. avgust 2021 Matematika 

26. avgust 2021 Tuji jeziki in izbirni predmeti 

27, avgust 2021 Tuji jeziki in izbirni predmeti 

28. avgust 2021 Tuji jeziki in izbirni predmeti 

30. avgust 2021  Tuji jeziki in izbirni predmeti 

3. september 2021 Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega 
izpita.  

od 24. 8 do vključno  
3. 9. 2021 

Ustni izpiti mature  

16. september 2021 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi na 
jesenskem izpitnem roku 

16. 9. - 18. 9. 2021  E - vpogledi v izpitno dokumentacijo 

od 23. do 30. 9. 2021  Vpogledi v izpitno dokumentacijo  

 
oba roka 

14. januar 2021 Zadnji rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije 
kandidatu splošne mature 2020 

 
KOLEDAR POKLICNE MATURE 
 
Zimski rok poklicne mature  
15. november 2020, rok za oddajo predprijav k POM 

1. februar 2021 Začetek PM v zimskem izpitnem roku 

3. december 2020 Zadnji rok za prijavo k PM 

22. januar 2021 Naknadna prijava iz upravičenih razlogov 

28. januar 2021 Zadnji rok za pisno odjavo od PM 

1. februar Slovenščina, pisni 

2. februar Matematika, angleščina, nemščina, pisni  

3. februar 2. predmet PM, pisni 

3. do 13. februar Ustni izpiti in 4. predmet PM 

3. marec 2021 Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM 
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Spomladanski izpitni rok poklicne mature 

29. maj 2021 Začetek spomladanskega izpitnega roka PM  

30. marec  Zadnji rok za prijavo k PM 

19. maj   Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov 

25. maj   Zadnji rok za pisno odjavo od PM 

29. maj   Angleščina – pisni izpit  

31. maj Slovenščina – pisni izpit 

5. junij   Matematika – pisni izpit 

8. junij Nemščina – pisni izpit 

10. junij   2. predmet PM – pisni izpit 

od 14. junija do 23. junija 
(izjemoma 5. in 12. 6.) 

Ustni izpiti in 4. predmet 

7. julij   Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi 

 
Jesenski izpitni rok poklicne mature 

8. julij 2021 Zadnji rok za prijavo k PM 

14. avgust   Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov 

20. avgust   Zadnji rok za pisno odjavo od PM 

24. avgust  Začetek PM v jesenskem izpitnem roku 

24. avgust   Slovenščina – pisni izpit 

25. avgust   Matematika – pisni izpit 

27. avgust   Angleščina, nemščina – pisni izpit 

31. avgust   2. predmet – pisni izpit 

od 24. avgusta do 
3. septembra   

Ustni izpiti in 4. predmet  

3. september Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi na jesenskem 
izpitnem roku 

 
ZAČETEK POUKA 
Pouk se začenja praviloma ob osmih zjutraj. Svet šole je v soglasju s svetom staršev, dijaško 
skupnostjo in učiteljskim zborom odločil, da zaradi organizacijskih potreb šole in želje vozačev 
(nimajo kasnejšega prevoza domov) pouk občasno pričnemo ob 7.00. 
 
PROSLAVE:  

četrtek, 24.12. 2020 pred dnevom samostojnosti in enotnosti 

petek, 5. 2. 2021 pred slovenskim kulturnim praznikom, pouk; 8. 2. Prešernov dan 

četrtek, 24. 6. 2021 pred dnevom državnosti 

 
RAZNO: 
Elektriada : v 2020 odpade zaradi varnostno zdravstvenih razlogov 
ROBOSled - Delavnica za učence in mentorje: v torek, 12. januarja 2021, ob 13.00 
ROBOSled - v četrtek, 8. aprila 2021 
Tekmovanje in srečanje poklicnih in tehniških šol: torek, 16. marec 2021 
Nagradni izlet dijakov: sreda, 26. maj 2021 
Strokovna ekskurzija za zaposlene: od 26. do 28. 6. 2021 
Informativni dan: 12. in 13. februarja 2021 (petek in sobota) 
Redni urnik bomo spremenili predvidoma 18. januarja 2021. 
Učilnice bomo prilagajali glede na oddelke, ki bodo na PUD-u. 
 
Organizacija in način izvedbe se lahko spremeni zaradi nevarnih okoliščin in preventivnih ukrepov. 
O tem vas bomo obveščali na spleti strani SERŠ Maribor. 


