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SERŠ Maribor 
Smetanova ulica 6, 2000 Maribor 

T 02 234 19 10  
E sers@sers.si S www.sers.si 

 

Številka: 900-2/2021/3 

Maribor, 24. 5. 2022 

 

ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV 
 

Čas in kraj sestanka: torek, 24. 5. 2022, 18.00, v učilnici K4 na Gosposvetski 9. 
 
Prisotni: predstavniki staršev - po listi prisotnosti, Irena Srša Žnidarič, ravnateljica, Vida Motaln, 
pomočnica ravnateljice, Iris Vinko, svetovalna delavka, Lara Jug, svetovalna delavka, Marina 
Kaučič, svetovalna delavka, Rudolf Weinzerl, predsednik Komisije za kakovost, Anastazija Brkljačič, 
skrbnica učbeniškega sklada 
 
Dnevni red: 
 

1. Otvoritev in potrditev predlaganega dnevnega reda 2. seje Sveta staršev SERŠ Maribor v 

šolskem letu 2021/22 

2. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev SERŠ Maribor v šolskem letu 2021/22 

3. Pregled in potrditev delovnih zvezkov, dodatnih gradiv in učnih pripomočkov za šolsko leto 

2022/23 ter seznanitev z učbeniki učbeniškega sklada 

4. Pregled in potrditev predloga nadstandardnega programa za šolsko leto 2022/23 (ekskurzije 

v okviru OIV/ID, ostale aktivnosti) 

5. Poročilo Šolskega sklada 

6. Poročilo Komisije za kakovost 

7. Poročilo o zadovoljstvu dijakov s šolsko prehrano, strokovno spremljanje hrane v SERŠ 

8. Pripombe, predlogi, pohvale in pobude predstavnikov staršev posameznih oddelkov. 

9. Razno: poročilo o tekočih zadevah glede delovanja šole (potek sanacij in drugih naložb, 

koronavirus), drugo.      

Ad1) 

Predsednik Sveta staršev in ravnateljica pozdravita predstavnike sveta staršev. Predsednik Sveta 
staršev predstavi predlagani dnevni red. 
Sklep 1: Starši potrdijo predlagan dnevni red 2. seje Sveta staršev v šolskem letu 2021/2022. 
Glasovanje: Vsi prisotni predstavniki staršev oddelkov po spisku ZA. 
 
Ad2) 
Predsednik povzame zapisnik 1. seje. 
Sklep 2: Starši potrdijo zapisnik 1. seje Sveta staršev v šolskem letu 2021/2022. 
Glasovanje: Vsi prisotni predstavniki staršev oddelkov po spisku ZA. 
 
Ad3) 
Ga. Anastazija Brkljačič predstavi učbeniški sklad (priloga 1 – KOMPLET UČBENIKOV 2022-2023). 

Komplete učbenikov izbere šola. V učbeniške komplete niso vključeni delovni zvezki in učbeniki za 

tuji jezik. 

Dijaki si lahko izposodijo le celotni komplet učbenikov. Pogoj za izposojo kompleta je plačilo 

izposojevalnine, ki se zaračunava v skladu z 11. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov. 

Izposojevalnina za učbenike, ki se izposojajo prvič, drugič ali tretjič, znaša 30 % nabavne cene 
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učbenika. Izposojevalnina za učbenike, ki se izposojajo četrtič, znaša 20 % nabavne cene učbenika. 

Izposojevalnina za učbenike, ki se izposojajo petič ali morda več (če so učbeniki še ohranjeni in 

veljavni), znaša 10 % nabavne cene učbenika. Izposojevalnina se plača po vročeni položnici do 30. 

8. 2022. 

Učbenike dobijo učenci v prvem oz. drugem tednu septembra. Prevzem učbenikov poteka po 

seznamu in urniku. Če učenca takrat ni, lahko učbenike prevzame konec septembra. Pri prevzemu 

učbenikov morajo pokazati potrdilo o plačilu izposojevalnine (plačano položnico). 

Ob izteku šolskega leta dijaki učbenike vrnejo. Ob vračilu vseh učbenikov prejmejo položnico za 

prihodnje šolsko leto. Dokler dijaki ne vrnejo vseh učbenikov, ne prejmejo nove položnice in 

učbenikov za novo šolsko leto. Če ima dijak popravne izpite, vrne učbenike po opravljenih 

obveznostih. 

V skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov šola zaračuna odškodnino za 

učbenik, ki ga učenec poškoduje, uniči, izgubi ali obdrži. 

Če je bil učbenik izposojen enkrat, učenec plača nabavno ceno učbenika. 

Če je bil učbenik izposojen dvakrat, učenec plača 2/3 nabavne cene učbenika. 

Če je bil učbenik izposojen trikrat ali več, učenec plača 1/3 nabavne cene učbenika. 

Starši so kot prilogo vabilu prejeli sezname učbenikov, delovnih zvezkov in učnega gradiva za šolsko 

leto 2022/23.  

Starš opozori na dva učbenika za 2. letnik tehniške gimnazije. Ga. Brkljačič pojasni, da sta v uporabi 

oba, saj se snov prepleta. Pri geografiji je situacija ista. 

Več staršev opozori na nepopolne informacije o učbenikih. Pogosto se jim zgodi, da kupijo napačen 

DZ oziroma napačno izdajo, saj niso povsod napisane letnice. Priporočilo: na seznam DZ se doda 

koda ISBN. 

Pod druga učna gradiva spada tudi orodje, ki je obvezno za dijake programov elektrotehnik, 

elektrikar in računalnikar. Orodje si nabavijo v pričetku 1. letnika. G. Vergles, organizator praktičnega 

pouka staršem pove, katera orodja dijaki potrebujejo, kje najdejo seznam (na spletu) in predstavi 

nekatere ponudnike. 

Sklep 3: V skladu z 11. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov Svet staršev SERŠ-a 
soglaša s skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za vse programe in letnike 
za šolsko leto 2022/23.  
Glasovanje: Vsi prisotni predstavniki staršev oddelkov po spisku ZA. 
 
Ad4) 

Načrtovanje ekskurzij v okviru interesnih dejavnosti in obveznih izbirnih vsebin 

Program Letnik Dejavnost Predvidena 

cena 2022/223 

Srednje 

strokovno 

izobraževanje 

1. Kulturno-zgodovinska ekskurzija MNOM 5 EUR 

 1. Kulturne dejavnosti (galerija, kino, muzej…) 15 EUR 

 1. Naravoslovne dejavnosti 10 EUR 

 2. Kulturne dejavnosti (galerija, kino, muzej…) 20 EUR 

 1. – 3. Kulturne dejavnosti (gledališka predstava in podobno) 10 EUR 

 2. - 4. 
Strokovna ekskurzija –Tehnopark Celje, Tehniški muzej 

Bistra, NEK ali drugo 
25 EUR 

 3. 
Obisk Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in 

informatiko MB 
0 EUR 

 3. – 4. 
Obisk podjetja GVO, Elektro, Izoelektro, Palfinger, 

Comtrade, Izum ali drugo 
0 EUR 
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Srednje 

poklicno 

izobraževanje 

1. 

Kulturno-zgodovinska ekskurzija  

Pokrajinski muzej Celje in Muzej motociklov Vransko ali 

drugo 

20 EUR 

 2. Strokovna ekskurzija – Ekskurzija Fala ali drugo 15 EUR 

 2.  Kulturne dejavnosti 8 EUR 

 3.  Ogled podjetja 0 EUR 

Poklicno-

tehniško 

izobraževanje 

1. 
Strokovna ekskurzija –Tehnopark Celje, Tehniški muzej, 

NEK ali drugo 
20 EUR 

  Naravoslovna dejavnost 5 EUR 

 1. 
Obisk Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in 

informatiko MB0 EUR 
 

Tehniška 

gimnazija   
1. – 3.  Športni dan na Pohorju (vzpenjača, kosilo) 10 EUR 

 1. – 4. Ekskurzija Ljubljana, Prekmurje, Celje, Zagreb ali drugo 30 EUR 

 1. – 3. 
Športni tabor in šola v naravi – Bohinj, Planica, Fara, 

Radenci, Javorniški Rovt ali drugo 
130 EUR 

 1. – 3. Kulturna prireditev, gledališka predstava ali drugo 10 EUR 

 
Denar za višje zneske bi se zbiral od pričetka šolskega leta. Sprememba predvidene cene je možna 

ob spremembi cene prevoza in vstopnin, ki za prihodnje šolsko leto še niso določene. Vstopnine se 

določajo januarja, tako da lahko pride do sprememb, vendar predvidoma ne bo velikih odstopanj. 

Sklep 4: Starši se strinjajo z načrtovanim in predstavljenim nadstandardnim programom v okviru OIV 
in ID.  
Glasovanje: Vsi prisotni predstavniki staršev oddelkov po priloženem spisku glasujejo ZA. 
 
Ad5)  

Pregled prilivov in odlivov šolskega sklada na dan 13. 5. 2022 

NAZIV PRILIVI  STROŠEK 

Stanje 13. 5. 2021  3.031,11  

Prilivi do 31. 12. 2021  641,15  

skupaj  3.672,26  

Prilivi do 13. 5. 2022 20,00  

skupaj 3.692,26  

Računalnik Apple  2.635,40 

Saldo na dan 13. 5. 2022 1.056,86  

 

Naveden znesek se prenese v naslednje obdobje, če dijaška skupnost ne bo predlagala drugače. 
Sklep 5: Starši so seznanjeni s poročilom šolskega sklada na dan 13. 5. 2022. 

Glasovanje: Vsi prisotni predstavniki staršev oddelkov po priloženem spisku glasujejo ZA. 

 

Ad6) 

Predsednik komisije za kakovost Rudolf Weinzerl predstavi rezultate izvedenega vprašalnika, ki ga 
je reševal vzorec dijakov 2. in 3. letnika štiriletnih programov junija 2021 (priloga 2 – Komisija za 
kakovost poročilo SERŠ za 2020-21). Povprečne ocene so zadovoljivo visoke. Med ocenami po 
letnikih ni bilo izrazitih odstopanj, je bilo pa odstopanje med programi – izrazito negativno v programu 
elektrotehnike in izrazito pozitivno v programu gimnazije. Dijaki so ocenjevali delo v šoli in ne delo 
na daljavo. 
Ravnateljica pove, da smo anketni vprašalnik obravnavali in analizirali tako na dijaški skupnosti kot 
na konferenci učiteljskega zbora. Vprašalnik je objavljen na spletni strani šole: 
https://www.sers.si/sola-2/informacije-javnega-znacaja/ 
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Starš opozori na sedanji ''postcovidni''čas – dijaki se morajo ponovno privaditi na disciplino in pouk 
v šoli. Dijaki imajo to šolsko leto večje težave, saj so zahteve učiteljev velike, razlaga snovi poteka 
zelo hitro in snovi je veliko, zato ga zanima, ali se lahko dijakom pri tem pride nasproti in se delo 
upočasni oziroma prilagodi. Ravnateljica odgovarja, da morajo sedaj obravnavati vso snov 
strokovnih predmetov, ki je na daljavo niso mogli tako učinkovito obravnavati. Glede hitrosti 
podajanja snovi pove, da je to stalni problem, saj v razredih sedijo dijaki, ki jim je pouk prehiter ter 
tudi tisti, ki jim je prepočasen. Težave so tudi zaradi pogostih kršitev šolskega reda. Učitelji so jim 
na voljo za učno pomoč, vendar morajo dijaki povedati, da jo potrebujejo. Prav tako se lahko obrnejo 
na svetovalno službo in na učitelje v času govorilnih in razrednih ur. G. Weinzerl dodaja, da dijaki ne 
obiskujejo dopolnilnega pouka in krožkov, čeprav so jim na voljo. Opaža veliko pasivnost in da si 
dijaki med seboj ne pomagajo. 
 
Mama, predstavnica 3br. Vprašanje: smernice za zmanjšanje količine snovi in prenos snovi v 
naslednje šolsko leto. Da bi se posvetili vsebinam, ki so težje. Na OŠ imajo tudi zmanjšanje števila 
ocen. Ravnateljica: Po smernicah smo zožili obseg snovi in število ocen. Bilo je enako kot v OŠ. 
Starša zanima, ali je pasivnost učencev sedaj večja kot pred covidom. Ravnateljica odgovori, da 
imajo dijaki sedaj manj motivacije in slabšo pozornost, za kar je krivo predvsem to, da premalo spijo, 
ker so ponoči na telefonih in računalnikih, kar povejo sami. Starš meni, da bi morali učitelji biti vzor, 
vendar opozarja na neresnost učiteljev v 3-letnih in PTI programih, saj jim učitelji dovolijo biti na 
telefonih, pogosto ne dobijo ustrezne zaposlitve. Ravnateljica želi, da se jo v primeru takšnega 
dogajanja o tem takoj obvesti, tudi poimensko, da lahko reagira. Starš izpostavi, da dijakom pogosto 
odpadajo ure ali pouk izvajajo nadomestni učitelji, pri katerih se ne dela tako dobro. Glede odpadanja 
ur in nadomeščanja pove, da je nekaj zaposlenih že starejših, ki imajo razne zdravstvene težave, 
tako da nadomeščajo tisti, ki so takrat prosti. Če je predvidena daljša odsotnost, urnik spremenimo, 
da lahko nadomešča učitelj z ustrezno izobrazbo. Starš opozori na splošen nižji nivo pri predmetih, 
ki niso na maturi (izpostavi slabše delo na daljavo pri predmetu geografije). Ravnateljica pove, da 
naših dijakov družboslovni predmeti na splošno ne zanimajo, vendar starš odvrne, da bi jih zanimali, 
če bi bili predavani na ustrezen, zanimiv način. Tehniki morajo biti tudi splošno izobraženi ne samo 
strokovno. S tem se v SERŠ-u strinjamo. 
 
Ad7) 

Šolska prehrana, RFID ključek 

Lara Jug predstavi rezultate ankete o zadovoljstvu dijakov s šolsko prehrano. Odstotek dijakov, ki 

hodi na šolsko malico je v zadnjih letih malce padel (letno pribl. 5%). Razlogi, zakaj dijaki ne 

prevzemajo malice v šolski kuhinji so primerljivi s prejšnjimi leti: kupovanje malice v Hoferju (dijaki 

izpostavljajo ugodnejše izdelke), pekarni; premajhne porcije, hrana jim ni okusa, gneča, nekateri ne 

malicajo, sprehod po mestu…Zvišal se je odstotek dijakov, ki v šoli malicajo toplo malico. Pri 

zadnjem vprašanju, ker lahko dijaki podajo svoje komentarje jih je nekaj hrano pohvalilo; želeli bi 

»repeteje« (v povezavi s tem smo s Skalino že govorili, kjer smo prejeli pojasnilo, da omogočajo 

»repete«, kadar je to mogoče, poleg tega imajo dijaki tudi možnost, da v šolski kuhinji po 12. uri 

preverijo, če je kaj hrane ostalo); nekateri so pohvalili osebje, drugi pa izpostavili previsoko ceno 

malice (ceno postavlja MIZŠ); želijo bolj soljeno hrano (upoštevanje Smernic o zdravi prehrani), 

okusnejše sadje ter bolj sočne zrezke in pomfrit. Z rezultati ankete smo seznanili ponudnika 

prehrane. 

V mesecu novembru 2021 je v okviru rednega programa NIJZ opravil strokovno spremljanje hrane 

v SERŠ. Preverjali so, kako uspešno je udejanjenje strokovnih priporočil in smernic zdrave prehrane 

v praksi. Strokovno mnenje je bilo podano na osnovi razgovora z vodjo kuhinje Skalina d.o.o., 

razgovora z organizatorico prehrane ter prehranske analize jedilnika (malica 1) za oktober 2021. V 

poročilu je bilo ugotovljeno, da si šolska kuhinja prizadeva k upoštevanju Smernic o zdravem 

prehranjevanju pri organizaciji, nabavi ter pripravi šolske malice. Za ustreznejše slednje Smernicam 

so pripravili nekaj priporočil, ki jih ponudnik šolske prehrane že vključuje pri pripravi malic. 

Dejavnosti, ki potekajo na šoli in spodbujajo zdravo prehranjevanje ter zdrav življenjski slog so b ile 
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ocenjene kot ustrezne, prav tako je ustrezen režim prehranjevanja ter spremljanje zadovoljstva 

uporabnikov s šolsko prehrano. 

Zaradi zvišanja nabavnih cen bo znesek RFID ključka naslednje šolsko leto znašal 1,59 €. Poleg 

tega bo na ključku navedena koda, kar zmanjša pojavnost napak pri pripravi baze. 

Sklep 7: Starši so seznanjeni. 

Glasovanje: Vsi prisotni predstavniki staršev oddelkov po spisku glasujejo ZA. 

 
Ad8) Pripombe, predlogi, pohvale in pobude predstavnikov staršev posameznih oddelkov. 
Razredne ure so v urniku označene z RU. Posamezne razredne ure se izvaja v času malice, 
enkrat v tednu, največ 20 minut, razen, če se dijaki in razrednik dogovorijo drugače. Razredna ura 
ne sme trajati cel čas malice. Starš opozori, da na straniščih ne delajo sušilci rok in da ni papirja. 
Ravnateljica odgovarja, da mora biti sušilec izključen zaradi NIJZ priporočil. Papir je, zgodi pa se, 
da ga dijaki uporabijo za vandalizem zaradi česar papirja zmanjka. Ravnateljica pove več o 
vandalizmu na straniščih, ki se dogaja kar pogosto (uničevanje, metanje papirja v stranišče,…). O 
tem se obvesti tudi dežurno snažilko, ki prinese nov papir. 
 

Ad9) Razno: poročilo o tekočih zadevah glede delovanja šole (potek sanacij in drugih naložb, 
koronavirus), drugo.     
Maturantski ples  
Smo uspešno izvedli 1. 4. 2022. Predaja ključa je potekala 20. 5. 2022.  
OIV in ID 
V letošnjem šolskem letu smo bili na načrtovanih ekskurzijah. Edina izjema je predviden obisk JE 
Krško, kjer nas še niso sprejeli. 
V zadnjih 4 letih smo neuspešno poskusili pripraviti dvodnevno ekskurzijo za dijake, pa dijaki niso 
želeli na Primorsko in Kras, Idrijo, Cerkno in Ljubljano. 
V letošnjem letu opažam v posameznih oddelkih ogromno nenapovedanih odsotnosti, tudi do 20% 
v oddelku. Kdo bo plačeval prevoze: dijaki, ki se udeležijo, dijaki, ki se ne udeležijo, šola? 
Pripravljajo se spremembe za prenos nekaterih dejavnosti v druge oblike vzgojno-izobraževalnega 
dela, npr. projektno delo. 
Ostale OIV in ID smo uspešno izvedli. Krajše strokovne ekskurzije tečejo v skladu z LDN SERŠ. 
Praktično usposabljanje pri delodajalcu (PUD) 
V letošnjem šolskem letu 2021/2022 epidemiološke razmere niso vplivale na izvajanje praktičnega 
usposabljanja z delom in PUD poteka v predvidenih terminih. Tako bodo vsi napoteni dijaki tudi 
opravili praktično usposabljanje do zaključka šolskega leta. Zato letos ni potrebe po podaljšanju 
ocenjevalnega obdobja zaradi PUD-a. Opravljanje PUD-a je bilo v celoti izvedeno na delovnih mestih 
pri delodajalcih. Veliko dijakov se je odločilo opravljati PUD v tujini preko programa ERASMUS+. 
Razlogi za odločitev o potrebi po opravljanju PUD v celoti so: program SPI temelji na praktičnih 
znanjih, sklenjene pogodbe z delodajalci, sklenjene pogodbe o nadomestilu mentorstva, pomoč 
dijakov na PUD-u pri izvedbi projektov delodajalcev.   
Ravnateljica pove, da zaradi Erasmusa občasno učitelji manjkajo v šoli, saj spremljajo dijake v tujino. 
Učitelji ne želijo iti na večdnevno potovanje, saj jim je to naporno in je zelo odgovorno. Težko dobimo 
učitelje za spremstvo, ki ne predavajo maturitetnih predmetov. 
Navodila glede koronavirusa 
V SERŠ-u veljajo naslednji varnostni ukrepi: 

- Razkuževanje rok ob vstopu v šolo, medsebojna razdalja vsaj 1,5 metra, dosledna higiena 

rok in kašlja, zračenje učilnic in drugih šolskih prostorov. 

- Navodila so objavljena na spletni strani SERŠ, v sanitarijah in v avli šole 

- Toplo vodo, milo in papir imajo dijaki v sanitarijah v vsakem nadstropju. Milo je nastavljeno v 

vseh učilnicah. Po uporabi tipkovnic si dijaki umivajo roke. 

- Ob slabem počutju so tako zaposleni kot dijaki dolžni zapustiti šolo in o tem obvestiti 

osebnega zdravnika ter nato upoštevati navodila. 

- Če gre za koronavirus so o tem dolžni obvestiti tudi vodstvo šole. 

- Čistilni servis, ki čisti šolo je pripravil ukrepe dodatnega čiščenja šolskih prostorov za 

preprečevanje okužb (kljuke, fitnes, jedilnica...).  
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Potek sanacij in drugih naložb 
 
Večja investicijska in vzdrževalna dela: 

VEČJA INVESTICIJSKA IN VZDRŽEVALNA DELA V LETU 2021  
Obnova električnih inštalacij v učilnicah in kabinetih B1, C1,  C4, C9, C11, E5, E9, E11, E14, 
A10, K2, K3, K4, K6, K7,M5, hodnikih v A, K, L, M -etaži, stopnišču, sanitarijah, arhivu, zbornici 
in sejni sobi, telovadnici, zamenjava elektro omaric in 118 svetil z LED razsvetljavo… 

Pleskarska dela v učilnicah in kabinetih C9, C10, C11, E14,  B1, E9, E11, E13, L8, C4, K3, K4, 
K6, K7, L3, L5,M1, M5, A9, A10, v računovodstvu, prostorih čistilk, , zbornici, sejni sobi, 
stranskem stopnišču, stopnišču med M in N etažo, popravila v učilnicah M in N etaže 

Obnova tal v učilnicah C9,C11,E11,A10,K3,zbornici, sejni sobi, pisarni B1, F2 

Obnovitvena dela - keramične obloge E14,C9,C11,E9,A10,L5, stenske obloge v C-etaži, 
zapiranje vitrin L1,L3,L8,L9,L11, M1, M3,M5,M10,M12,zapiranje nadsvetlob v L hodniku, 
obešalniki v učilnicah, obdelava podbojev-izolacija                                            

Obnova stropnih oblog – izvedba armstrong stropa v E14, K4, K6, K7                                             

Zamenjava vrat, podbojev in nadsvetlob v najemnih prostorih FS, v B in E , etaži učne pomoči 
in kletni etaži  

Zunanje žaluzije na zahodni strani G9 v dveh etažah, notranje žaluzije v zbornici in delno D-
etaži   

Predelava strojnih inštalacij, pomivalna korita v dveh učilnicah FIZ in BIO, odstranjevanje 
neuporabnih inštalacij 

 
Za nakup opreme smo porabili 278.456,50 €. 
Šola je pridobila 80.000,00€ dodatnih sredstev za investicijsko vzdrževanje stavbe šole za obnovo 
električnih inštalacij ter podov.  
 
Stališča dijakov o morebitnem poimenskem ocenjevanju učiteljev. Od 25 predstavnikov oddelkov sta 

se dva predstavnika strinjala z ocenjevanjem učiteljev. Ostali so mnenja, da takšne odgovornosti ne 

želijo sprejeti, saj so mnenja, da za takšno ocenjevanje niso kompetentni in da je to odgovornost in 

naloga ga. ravnateljice. Ga. ravnateljica pozove dijake, da potrdijo naslednji sklep: »stališče DS je, 

da se učiteljev poimensko ne ocenjuje«. S 23 glasovi za, nobenim vzdržanim in 2 proti, je sklep bil 

sprejet.  

Ravnateljica je vprašala dijake za mnenje o načinu prezračevanja šolskih prostorov. DS je mnenja, 

da se učilnice še naprej zračijo na klasičen način z rednim odpiranjem/zapiranjem oken. DS se 

strinja, da se jedilnica in določni prostori na šoli, kjer je to potrebno, uredijo z dvocevnim 

prezračevalnim sistemom. V 3 prostorih (jedilnica, dvorana in učilnica, kjer je oteženo odpiranje 

oken) bomo uredili prezračevanje. Prejeli smo že predračun v višini 17.000 eur. 

Dijake ravnateljica posebej pohvali za odlične rezultate na državnem tekmovanju iz elektro in 

računalniške stroke, ki smo ga 15. marca 2022 organizirali na naši šoli. V soboto, 23. aprila, smo 

gostili državno tekmovanje iz matematike. Uvrstilo se je kar 19 naših dijakov, rezultati pa že 

tradicionalno dobri. V petek, 6. maja, smo organizirali SERŠRock, kakovostna glasba, dobra zabava 

in vzorno vedenje dijakov. Naše dijake so za vzorno vedenje pohvalili tudi na strokovnih ekskurzijah. 

25. maja imajo najboljši dijaki SERŠ-a nagradni izlet. 

 
Zapisnik napisali: 
Marina Kaučič, svetovalna delavka 
Iris Vinko, svetovalna delavka 
 
                                                                                                         Predsednik Sveta staršev SERŠ: 
  Darko Dolinšek 
 
 




