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SREDNJA ELEKTRO-RAČUNALNIŠKA ŠOLA MARIBOR 
KOMISIJA ZA KAKOVOST 
 
 

 
 

POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST − SERŠ MARIBOR  
ZA ŠOLSKO LETO 2021/22 

 
 
 
 
 
Člani Komisije za kakovost v šolskem letu 2021/2022 smo bili: 
Rudolf Weinzerl, univ. dipl. inž., predsednik 
dr. Nataša Kralj, članica 
Martina Cizl, prof., članica  
Helena Sternad, mag. ek. in posl. ved., članica 
Dušan Kaiser, inž., član 
Darko Zinrajh, prof., član 
mag. Peter Kaube, univ.dipl.inž., Elektro Maribor d.d. – predstavnik delodajalcev 
Andreja Pignar Tomanič, predstavnica staršev, članica 
Patrik Riboli, član, predstavnik dijakov 

 

Splošni podatki o šoli 
 
V šoli je bilo tega leta zaposlenih 82 (stanje september 2021) delavcev, od tega 76 pedagoških 
delavcev. Šest zaposlenih ima višjo izobrazbo od zahtevane, trije imajo magisterij znanosti in 
trije doktorat. 
 
Srednjo elektro-računalniško šolo Maribor so v šolskem letu 2021/2022 obiskovali 1004 (stanje 
na dan 15. 9. 2021) dijaki, od tega 93 dijakov tehniško gimnazijo.  
 
Rezultati: 
 

dijaki Opravljalo: Opravilo: Opravilo (%) 

Poklicna matura 193 164 84,97 

Splošna matura 14 14 100 

Zaključni izpit (dijaki) 74 72 97,3 

 
 

Promocija in informativni dan 
 
Promocija 
 
V šolskem letu 2021/22 zaradi pandemije (COVID-19) nismo izvajali naravoslovno-tehniških 

dni, smo se pa predstavili na razrednih urah na 8 osnovnih šolah tako v živo kot tudi virtualno. 

Redno aktualiziramo spletno stran SERŠ-a in profil šole na Facebooku. 
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Objavili smo Bilten 2021/22 v fizični in spletni obliki za namen promocije in na virtualnem 

informativnem dnevu. Pripravili smo plakat za osnovnošolce in brošuro za izvedbo tehničnih 

dni na šoli za naslednje šolsko leto. 

Dijaki SERŠ-a so se udeleževali regijskih in državnih tekmovanj iz različnih področij. Dosežke 

smo redno objavljali na spletni strani šole. 

Na tekmovanju Mladi za napredek Maribora 2021 je Srednja elektro-računalniška šola Maribor 

osvojila 2. mesto v skupnem seštevku med srednjimi šolami. 

Sodelovali smo na virtualnem kariernem sejmu – sejmu poklicev in izobraževanja (15. 11. – 

21. 11. 2021), kjer smo predstavljali šolo. 

 

Cilji vseh naštetih dejavnosti so bili: 

1. Širšo javnost, zlasti pa osnovnošolce in njihove starše, seznaniti z dejavnostmi šole. 

2. Povečati zanimanje za izobraževanje na področju naravoslovja in tehnike. 

3. Izboljšati ugled šole v okolju. 

4. Povečati ali vsaj ohraniti vpis v programe, ki jih ponuja šola. 

 
Informativni dan 
 
Izvedli smo virtualni informativni dan (11. 2. in 12. 2. 2022). Predstavili smo programe 

(predmetnike), na ogled je promocijski material (zloženke, bilten, videi), osnovne informacije, 

nagovor ravnateljice, zaposlitvene možnosti, vpisni pogoji, pogosta vprašanja, video 

predstavitve dijakov in klepet v živo, kjer smo v različnih terminih v živo odgovarjali na 

vprašanja učencev in staršev. 

Podatkov glede zanimanja za vpis v šolsko leto 2022/2023, zaradi virtualnega informativnega 

dne, žal nismo mogli zbrati. 

Letna anketa Komisije za kakovost 
 
 
Čas anketiranja: maj, junij 2022 
Vzorec anketirancev: dijaki 2. in 3. letnikov štiriletnih programov 
Število anketirancev: 273 
Ocene: od 1 do 5 (1 pomeni absolutno nestrinjanje z izjavo, 5 pomeni absolutno strinjanje z  
                              izjavo) 
Anketiranje je bilo izvedeno v času pouka in vodeno s strani razredničark oz. razrednikov. 
 
 

IZJAVA  
            

ocena 

Učitelji pomagajo vsakemu dijaku, ki ima težave pri šolskem delu. 3,39 

Učitelji znajo vzpostaviti red in disciplino v razredu. 3,38 

Učitelji me pravično ocenjujejo. 3,64 

Učitelji cenijo moj trud. 3,20 

Z učitelji se dobro razumemo. 3,76 

V naši šoli se počutim varno. 4,12 

V naši šoli sem bil večkrat žrtev nasilja. 1,44 

Naša šola spodbuja sodelovanje dijakov v obšolskih dejavnostih.  3,46 

Pouk v naši šol se izvaja s sodobno opremo. 3,76 

Učilnice stroke so v naši šoli primerno opremljene. 3,86 
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Analiza rezultatov 
 

• Povprečne ocene so visoke (med 3 in 4) in podobne ocenam ankete 2021. 
• Pri petih izjavah so ocene nižje kot v letu 2021 (razlika od -0,02 do -0,19). 
• Pri dveh izjavah so ocene enake kot v letu 2021 (primerjava na dve decimalki 

natančno). 
• Pri treh izjavah so ocene višje kot v letu 2021 (razlika +0,04 do +0,07).  
• Velike razlike med maksimalno in minimalno oceno razredov (več kot 1) so pri petih 

izjavah.  
• Izrazito odstopanje po  programih: 

• izrazito negativno odstopanje je v programu elektrotehnike pri četrti izjavi, 
• izrazito pozitivno odstopanje je v programu gimnazije v tretji in šesti izjavi. 

• Med 2. letniki in 3. letniki ni opaznega odstopanja.  
• Z najnižjimi ocenami so ocenjevali največ v 2at-rač in 2bt,  z najvišjimi pa v 2br. 

 
 
 
Načrt ukrepov za izboljšanje: 
Vsakoletna tematska konferenca na temo kakovosti je bila izvedena 21.11.2022.  

• Predlog izboljšanja pri 4. izjavi: učitelji naj bodo pazljivi pri posredovanju izjav, ko gre 

za neformalno vrednotenje vloženega truda pri dijakih, ki so občutljivi in niso dovolj 

samokritični. 

• Predlog izboljšanja pri 8. izjavi:  na internetni strani naj bo o posameznem krožku več 

informacij, saj jih mentorji pri planiranju krožkov tudi podajajo (aktivnosti, ciljna 

skupina itd..) 

Anketa: Zadovoljstvo dijakov s subvencionirano šolsko malico 
v šol. l. 2021/22 
 
 
VZOREC 
 
V vzorec smo zajeli dijake drugih in tretjih letnikov. Anketne vprašalnike so dijaki reševali v 
drugi polovici januarja 2022. Anketiranje je bilo anonimno in je potekalo preko spleta. 
 

Letnik Skupaj 

2. 161 

3. 150 

Skupaj 311 

 
Vzorec zajema približno 30% populacije (vseh dijakov na šoli). 
 
 
VPRAŠANJE 1 
Ali hodiš na malico v šolsko kuhinjo? 
 

 DA % NE % Skupaj 

Skupaj  115 37 196 63 311 

 
Na šolsko subvencionirano malico hodi 37% anketiranih dijakov.  
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VPRAŠANJE 2 – odgovarjali dijaki, ki ne hodijo na subvencionirano malico 
Na šolsko malico ne hodim, ker: 
a) je predraga 
b) je v šolski jedilnici prevelika gneča 
c) je premajhna raznolikost jedilnika 
d) drugo 
 

 a % b % c % d % Skupaj 

Skupaj 45 23 38 20 36 19 74 38 193 

 
Odgovori d): 

• Malico kupujem drugje (Hofer, pekarna) – 10 odgovorov 

• Ni mi všeč hrana v šolski kuhinji – 12 odgovorov 

• Gneča v kuhinji – 4 odgovori 

• Sprehod na svežem zraku, zunaj se več dogaja – 3 odgovori 

• Premajhne porcije; za večje porcije sem pripravljen plačati več – 3 odgovorov 

• Vse zgoraj našteto – 2 odgovora 

• Slaba ponudba v šolski kuhinji – 2 odgovora 

• Ne malicam – 2 odgovora 

• Sistem prednaročil mi ne ustreza – 2 odgovora 

• Nimam časa 

• Sendviči pri novem dobavitelju mi niso všeč.  

• Pogrešam hamburgerje. 
 
 
 
 
TRDITVE – odgovarjali dijaki, ki koristijo subvencionirano malico 
 
TRDITEV 1 
Šolska malica je okusna. 

 Se v  
celoti 

ne 
strinjam 

% Se ne 
strinjam 

% Se 
delno 

strinjam 

% Se 
popolnoma 

strinjam 

% Skupaj 

Skupaj  7 6 16 14 77 67 15 13 115 

 
Večina dijakov (80 %) se delno oz. popolno strinja z izjavo, da je šolska malica okusna. 
 
 
TRDITEV 2 
Šolska malica je dovolj raznolika. 

 Se v 
celoti ne 
strinjam 

% Se ne 
strinjam 

% Se 
delno 

strinjam 

% Se 
popolnom
a strinjam 

% Skupaj 

Skupaj  5 4 20 17 55 48 35 30 115 

 
Večina dijakov (78 %) se delno oz. popolno strinja z izjavo, da je šolska malica dovolj 
raznolika. 
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TRDITEV 3 
Osebje v kuhinji je prijazno. 

 Se v  
celoti ne 
strinjam 

% Se ne 
strinja

m 

% Se delno 
strinjam 

% Se 
popolnoma 

strinjam 

% Skupa
j 

Skupaj  4 3 1 1 16 14 94 82 115 

 
Velika večina dijakov (96 %) se delno oz. popolno strinja z izjavo, da je osebje v kuhinji 
prijazno. 
 
 
TRDITEV 4  
Šolska malica ustreza zdravi prehrani (sadje, zelenjava, jogurti). 

 Se v  
celoti ne 
strinjam 

% Se ne 
strinjam 

% Se 
delno 

strinjam 

% Se 
popolnoma 

strinjam 

% Skupaj 

Skupaj  5 4 6 5 61 54 41 36 113 

 
Večina dijakov (90 %) se delno oz. popolno strinja z izjavo, da šolska malica ustreza zdravi 
prehrani. 
 
 
 
TRDITEV 5 
Jedilnica je urejena in čista. 

 Se v  
celoti ne 
strinjam 

% Se ne 
strinjam 

% Se 
delno 

strinjam 

% Se 
popolnoma 

strinjam 

% Skupaj 

Skupaj  8 7 7 6 49 43 50 44 114 

 
Večina dijakov (87 %) se delno oz. popolno strinja z izjavo, da je jedilnica urejena in čista. 
 

Izredno izobraževanje  
 
Izobraževanje smo izvajali v naslednjih programih: 

• ELEKTRIKAR – SPI (Elektronik, Elektroenergetik), 

• RAČUNALNIKAR – SPI (Vzdrževalec računalniške strojne in programske opreme), 

• ELEKTROTEHNIK – PTI (Operater avtomatiziranih postrojev, Sistemski elektronik, 
Sistemski elektroenergetik), 

• ELEKTROTEHNIK – SSI (Operater avtomatiziranih postrojev, Sistemski elektronik, 
Sistemski elektroenergetik), 

• TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI (Izdelovalec spletnih strani in Koder algoritmov, 
Skrbnik komunikacijskih in informacijskih sistemov), 

• TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – SSI (Izdelovalec spletnih strani in Koder algoritmov, 
Skrbnik komunikacijskih in informacijskih sistemov), 

• TEHNIŠKA GIMNAZIJA.  
 
V šolskem letu 2021/2022 smo izvajali le samostojno izobraževanje, saj za izobraževanje s 
predavanji ni bilo dovolj zanimanja. V okviru samostojnega izobraževanja kandidati opravljajo 
izpite s pomočjo konzultacij. Pri predmetih, kjer je potreben praktični pouk, jih priključimo 
rednim dijakom ali delo opravijo s pomočjo konzultacij. 
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Ugotavljamo, da je uspešnost kandidatov, ki si pridobivajo znanje s samostojnim 
izobraževanjem, nekoliko slabša, kot je bila uspešnost kandidatov, ki so znanje pridobivali s 
predavanji. 
 
Na področju elektrotehnike, in sicer v smereh Elektrotehnik (SSI), Elektrikar (SPI) in 
Elektrotehnik (PTI), smo izvajali prenovljene programe, prav tako pa tudi stare, saj imajo 
kandidati nadaljevalnih letnikov pravico dokončati šolanje še nekaj let po zaključku izvajanja 
starega programa. Kandidati so bili z vsem tem seznanjeni. 

 

Dodatno delo z dijaki  
 
 
Na šoli se še posebej posvečamo dijakom s posebnimi potrebami, nadarjenim dijakom, 
dijakom, ki jim slovenščina ni materni jezik, in drugim, ki so potrebni učne pomoči in spodbude 
za šolsko delo oziroma učenje. 
 
Število dijakov s posebnimi potrebami se iz leta v leto povečuje. V preteklem šolskem letu 
2021/2022 smo imeli na šoli 129 dijakov s posebnimi potrebami, kar sta 2 dijaka več kot leto 
pred tem. V primerjavi s šolskim letom 2009/10, ko smo začeli podatke spremljati, se je njihovo 
število v posameznih šolskih letih v nekaj zaporednih letih podvojilo. Trend spreminjanja števila 
tako povečevanja kot zmanjševanja je zelo nepredvidljiv, saj je med posameznimi šolskimi leti 
zaznati spremembe od nekaj dijakov do več kot 20 dijakov. 
 
Z odločbo določeno učno pomoč je imelo 54 dijakov s posebnimi potrebami, kar je primerljivo 
s preteklim šolskim letom. V organizirano pomoč so bili vključeni trije učitelji in tri zunanje 
izvajalke. Tedensko so imeli dijaki dodeljenih 98 ur učne pomoči pri različnih 
splošnoizobraževalnih predmetih in strokovnih modulih. 
 
Primerjava podatkov po letih  

Šolsko leto Število dijakov s 
posebnimi potrebami 

Število dijakov z 
učno pomočjo 

Število ur učne pomoči 
na teden 

2016/2017 106 48 92 

2017/2018 95 33 61 

2018/2019 104 26 51 

2019/2020 112 37 68 

2020/2021 127 53 97 

2021/2022 129 54 98 

 
V preteklem šolskem letu, tako kot že vrsto preteklih let, smo ponudili učno pomoč dijakom s 
slabšim učnim uspehom oziroma tistim, ki ne dosegajo ali le s težavo dosegajo minimalne 
standarde znanja. Te vrste pomoči v letu 2021/2022 nismo izvajali, saj zanjo ni bilo 
povpraševanja. 
 
V šolskem letu 2021/2022 je bilo na šoli 109 nadarjenih dijakov. Z njimi so bili v začetku 
šolskega leta opravljeni uvodni razgovori, v okviru katerih so jim bile predstavljene in ponujene 
aktivnosti ter dejavnosti, ki se izvajajo v okviru šole. Dana jim je bila tudi možnost, da 
predstavijo svoje želje in interese. Za slednje smo pripravili individualizirane programe dela na 
različnih strokovnih in interesnih področjih. Teh dijakov je bilo 15. Z njimi je bila ob koncu 
šolskega leta opravljena evalvacija individualiziranih programov. V delo z nadarjenimi dijaki so 
bili vključeni učitelji, ki so z dijaki sodelovali v obliki svetovalnih razgovorov, kariernega 
usmerjanja, mentorstva v okviru krožkov, raziskovalnih dejavnosti, tekmovanj, priprav na 
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tekmovanja, športnih dejavnosti, mobilnosti – Erasmus+,  promocije v OŠ ipd. Poleg 
dejavnosti, ki so potekale v šoli, smo dijake informirali o dejavnostih drugih institucij. 
 
V skupino dijakov, s katerimi se je šola intenzivneje ukvarjala, pa spadajo tudi vsi tisti, ki so 
uveljavljali prilagoditve šolskih obveznosti: 16 demonstratorjev, 4 kulturniki, 6 dijakov 
tekmovalcev, 8 dijakov s pravico do prilagoditev iz utemeljenih razlogov in 5 dijakov iz tujine. 
Delo s temi dijaki je potekalo z vključevanjem v krožke, organizacije šolskih prireditev, v tečaj 
slovenščine, izvajanja predstavitev šole in priprave na informativni dan ipd. 
Na šolo je bilo vpisanih tudi nekaj dijakov tujcev, ki jim slovenščina ni materni jezik in ki hkrati 
izpolnjujejo s predpisi določene pogoje za obiskovanje tečaja slovenščine za tujce. Za te dijake 
je bil organiziran in izveden tečaj slovenščine za tujce, ki ga je obiskovalo 5 dijakov. 
 
Pravico do prilagoditev na področju športa je v letu 2021/2022 uveljavljalo 110 dijakov, od 
katerih je vsaj polovica tekmovala na športnih tekmovanjih za šolo v naslednjih disciplinah: 
košarka, nogomet, odbojka, odbojka na mivki, rokomet, atletika, badminton in orientacijski 
tek. S temi dijaki so se intenzivneje ukvarjali vsi učitelji športne vzgoje.  
 
 

Dijaški parlament  
 
V šolskem letu 2021/2022 je bilo delo dijaške skupnosti zopet aktivno in neposredno. 
Dejavnosti skupnosti so ponovno zaživele v šoli v normalni obliki. To je dalo dijakom novega 
zagona in uresničene so bile vse aktivnosti po programu za to šolsko leto. 
 
Že v šoli se morajo dijaki naučiti prevzemanja odgovornosti. S tem se vzgajajo za aktivno 
soustvarjanje družbe kot celote. V procesu vzgoje in izobraževanja se moramo vsi zavedati 
pravic in dolžnosti, torej morajo tudi dijaki prevzeti odgovornost za delovanje šole, pri tem pa 
je zelo pomembno informiranje in dialog med vsemi udeleženci vzgojno izobraževalnega 
procesa.  
Dijaška skupnost šole dijakom omogoča sodelovanje pri upravljanju šole. Dijaki lahko vplivajo 
na to v kakšni šoli bodo živeli in kakšno bo njihovo počutje v šoli. Boljša šolska klima pa prav 
gotovo vodi k boljšemu uspehu in napredku vseh v šoli.  
V dijaški skupnosti SERŠ sodelujejo predstavniki iz vsakega oddelka, praviloma je to 
predsednik oddelčne skupnosti. Dijaško skupnost vodi predsednik dijaške skupnosti z ožjim 
vodstvom, ki ima pet članov. Sestanki so po potrebi mesečno, v tem šolskem letu je bilo skupaj 
18 sestankov skupnosti.  
Aktivnosti dijaške skupnosti zajemajo širok spekter interesnih dejavnosti od športa do kulture, 
sodelovanja pri promociji šole in udejstvovanja pri stroki.  
 
V preteklem letu so bile najpomembnejše dejavnosti dijaške skupnosti:  
· redno sodelovanje na sestankih in organih DOS,  
· aktivno delo v Dijaški skupnosti Maribor in sodelovanje s študentsko organizacijo,  
· sodelovanje pri upravljanju šolskega sklada in nabavi sredstev,  
· sodelovanje z vodstvom šole in izmenjava mnenj ter predlogov,  
· analiza šolske malice in kakovosti dela ter počutja v šoli,  
· pomoč pri organizaciji maturantskega plesa,  
· organizacija prireditve Predaja ključa, 
· sodelovanje pri pripravi novoletne prireditve,  
· sodelovanje na informativnem dnevu,  
· aktivno sodelovanje pri drugih interesnih dejavnostih na šoli,  
· pomoč dijakom pri zagotavljanju njihovih pravic v izobraževalnem procesu,  
· aktivno sodelovanje v svetu šole (2 dijaka). 
Po nekajletnem premoru je zopet uspela organizacija SERŠROCKA v Pekarni. 
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Uspehi dijakov in mentorjev  
 
Največji dosežek dijakov SERŠ-a v šolskem letu 2021/2022 so na naslednjih področjih: 
 

- Robotika 
- Različna tekmovanja 
- Šport 
- Nagradni natečaji 
- Mladi za napredek Maribora 
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USPEHI DIJAKOV IN MENTORJEV V ŠOLSKEM LETU 2021/22 DOSEŽEK 

ROBOTIKA Svetovno tekmovanje RoboCup Simulation 7. mesto 

Svetovno tekmovanje RoboCup Maze 18. mesto 

Evropsko tekmovanje RoboCup 2022 1.mesto 

Državno tekmovanje RoboCup Junior 
Simulacija 

1. mesto 

2. mesto  

Državno tekmovanje Robocup Junior Labirint 1. mesto  

Revialno državno tekmovanje RoboCup 
Simulacija 

1. mesto 

2. mesto  

TEKMOVANJA Državno tekmovanje elektro in računalniških 
šol 2022 

1. mesto (elektrikar) 

1. mesto (elektrotehnik) 

1. mesto (tehnik rač.) 

3. mesto (računalnikar) 

Državno tekmovanje iz angleškega jezika bronasto priznanje 

Državno tekmovanje iz matematike 2. mesto, 2. nagrada in 
zlato priznanje 

zlato priznanje 

srebrno priznanje 

srebrno priznanje 

srebrno priznanje 

srebrno priznanje 

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje srebrno priznanje 

Državno tekmovanje Bober 2. mesto 

Področno tekmovanje fizika bronasto priznanje 

17. tekmovanje ACM v znanju računalništva srebrno priznanje 

srebrno priznanje 

ŠPORT Atletika - posamično - področno 2. mesto - ekipno 
(štafeta 4x100m) 

3. mesto (400m) 

4. mesto (400m) 

6.mesto (100m) 



Poročilo komisije za kakovost Stran 10 

2. mesto (1000m) 

6. mesto (met kopja) 

7.mesto (100m) 

Atletika - posamično - državno tekmovanje 20. mesto (100m),  
7. mesto (400m), 
9. mesto (400m), 
9. mesto (1000m), 
štafeta 4x100m  

Atletika - Ekipno  - področno tekmovanje 3. mesto  

Ekipni kros - državno 8. mesto 

10. mesto 

6. mesto (skupno) 

Nogomet - področno tekmovanje 1. mesto (mariborsko 
področje) 

Nogomet - 1/4 finale državnega prvenstva SŠ 2. mesto 

Odbojka - področno tekmovanje  1. mesto 

Odbojka - 1/4 finale državnega prvenstva SŠ 2. mesto 

Košarka - področno 4. mesto 

Rokomet - področno 4. mesto 

Badminton - področno 3. mesto 

Badminton - državno 3. mesto 

NAGRADNI 
NATEČAJ 

N.N. skupine S$D v Evropskem parlamentu in 
poslanca Evropskega parlamenta dr. Milana 
Brgleza 

3. mesto (kategorija 
esej) 

MLADI ZA 
NAPREDEK 
MARIBORA 

Raziskovalna naloga srebrno priznanje 

Raziskovalna naloga srebrno priznanje 

Raziskovalna naloga Srečanje mladih 
raziskovalcev Slovenije     Predelava bencinske 
kosilnice na baterijsko 

srebrno priznanje 

Raziskovalna naloga zlato priznanje 

Raziskovalna naloga Daljinska regulacija 
pretoka vode na hidroelektrarni 

1. mesto, zlato 
priznanje, nagrada 
Brede Žerjal 

Raziskovalna naloga Vezava el. omarice za 
javno razsvetljavo 

3. mesto, zlato priznanje 

Inovacijski predlog, Infrardeči panel z LED 
osvetlitvijo 

2. mesto, srebrno 
priznanje 

Raziskovalna naloga: Mit ali Resnica? bronasto priznanje 
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Inovacijski predlog - Nadgradnja električnega 
skiroja 

1. mesto, srebrno 
priznanje 

Inovacijski predlog - Spletna stran Mono 1. mesto, bronasto 
priznanje 

Inovacijski predlog - Tipkovnica z ogrevanjem 3. mesto, bronasto 
priznanje 

Raziskovalna naloga- E-rolka 2.mesto, srebrno 
priznanje 

Raziskovalna naloga- E-bike 3.mesto, bronasto 
priznanje 

Raziskovalna naloga - E-skiro 3.mesto, bronasto 
priznanje 

 
 
 
 
 
 
Maribor, 9. 12. 2022 
 

Poročilo smo napisali oz. sestavili na        
podlagi prispevkov:  

Nina Karničnik 
Nataša Kralj 
Helena Sternad 
Dušan Kaiser 
Darko Zinrajh 
Rudolf Weinzerl 

    . 


