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DRŽAVNI PODPRVAK

BLAŽ BERNJAK 

Blaž Bernjak, dijak 4. letnika izobraževalnega programa Tehnik računalništva, je v šolskem letu 2018/19 
osvojil odlično 2. mesto na državnem srednješolskem tekmovanju ACM iz računalništva in informatike v 

tekmovanju v izdelavi spletnih aplikacij.

V soboto, 23. marca 2018, je v Ljubljani na Inštitutu Jožefa Stefana in 
Fakulteti za računalništvo in informatiko potekalo že 14. tekmovanje ACM 
iz računalništva in informatike. Tekmovanja se je udeležilo veliko dijakov iz 
naše šole, ki so tekmovali v programiranju in izdelavi spletnih aplikacij. Blaž 
Bernjak, ki obiskuje 4. letnik programa tehnik računalništva, je v tekmovanju 
v izdelavi spletnih aplikacij osvojil 2. mesto in tako postal državni podprvak v 
tej kategoriji. Žan Horvat in Denis Prelog, prav tako dijaka 4. letnika programa 
Tehnik računalništva, ki sta tekmovala v enaki kategoriji, sta se uvrstila na 
odlično 4. in 5. mesto. Vsem trem dijakom je bil mentor profesor Dominik 
Letnar.

NA TEKMOVANJE SI SE TUDI 
PRIPRAVLJAL. KAKO IN KOLIKO 
ČASA?
Drži, na tekmovanje sem se 
pripravljal približno dva meseca. Pri 
tem mi je veliko pomagal profesor 
Dominik Letnar, ki mi je svetoval, 
kako se lotiti nalog takega tipa. 
Medtem ko sva skupaj reševala 
podobne naloge, mi je zaupal kakšen 
trik.

BLAŽ, KAKŠNA JE BILA TVOJA 
NALOGA NA TEM TEKMOVANJU?
Moja naloga je bila izdelati igro, ki 
jo vsi dobro poznamo, dobri stari 
minolovec. Naloga se mi je sprva 
zdela težka, a sem hitro dojel, kako 
igra poteka in kaj se dogaja v ozadju. 
Seveda temu ne bi bilo tako, če se že 
prej ne bi na tekmovanje pripravljal.

SI ZADOVOLJEN Z REZULTATOM?
Z rezultatom sem zelo zadovoljen, 
saj nisem imel velikih pričakovanj, ko 
sem se prijavil na tekmovanje. Skupaj 
s sošolci in profesorjem Dominikom 
Letnarjem smo vložili veliko truda 
in energije, zato smo dosegli več 
kot odličen uspeh. Meni osebno to 
doseženo 2. mesto na državnem 
tekmovanju pomeni veliko in mi je 
dalo še večjo željo po programiranju 
in razvoju spletnih aplikacij. 
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 TRŽNICE POKLICEV 
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NAŠI
Po zaključeni srednji šoli in 
prejetem nazivu Elektrotehnik 
računalništva sem svojo 
pot nadaljeval na Fakulteti 
v Mariboru, na Fakulteti za 
elektotehniko, računalništvo in 
informatiko - smer Informatika 
in tehnologije komuniciranja 
(IKT). Čeprav so se povsod trudili, 
tudi na tej fakulteti, za kar se da 
zanimive predmete, so moje misli 
uhajale drugam, in sicer k akcijski 
in športno naravnani foto in video 
produkciji. Fakulteta je ponujala 
licence za Adobe programe; poleg 
obveznih študentskih nalog sem 
se jih začel samoiniciativno učiti. 

Najprej sem bil redno zaposlen pri 
ekipi Roka Bagoroša, našega KTM 
ambasadorja in stunt motorista, 
kjer sem bil odgovoren za ves 
promocijski material, trenutno pa 
sem v kreativi pri Agenciji Idea, 
poleg tega pa imam še podjetje, 
preko katerega delam kot 
cablecam operater in video editor 
pri Aircam.si (cineline.cam) ter 
kot športni fotograf in desna roka 
slovenskemu najbolj znanemu 
športnemu fotografu Alešu 
Fevžerju, s katerim oskrbujeva 
fotografski material za Olimpijski 
komite Slovenije, MMC RTVSLO 
in Košarsko zvezo Slovenije. Sam 
delam še za Suzuki Slovenijo, 
wakeboard znamko Mofour in 
kup drugih. Delo je dinamično in 
razgibano, nemalokrat tudi težko 
zaradi manj prijetnih vremenskih 
pogojev in tovorjenja celotne 
profesionalne opreme, a vendar 
je na koncu vse poplačano s 
potovanji po svetu in lepimi kadri. 

https://www.instagram.
com/jurebanfi/

Jure Banfi
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Na Srednji poklicni in tehniški šoli 
v Murski Soboti sem obiskoval 
program Tehnik računalništva. 
Po uspešno opravljenem šolanju 
sem se vpisal na Fakulteto za 
elektrotehniko, računalništvo in 
informatiko v Mariboru, kjer sem 
obiskoval smer Računalništvo in 
informacijske tehnologije.

Svojo programersko kariero 
sem začel že med študijem, kjer 
sem kot freelancer izdeloval 
razne spletne strani in portale. 
Po zaključenem študiju sem v 
Mariboru še leto in pol delal kot 
frontend razvijalec, nakar sem se 
odločil za selitev v tujino. Izbral 
sem mesto Dunaj, ker sem si 
vedno želel živeti v večjem mestu, 
prav tako pa so tam programerji 
zelo iskani in temu primerno tudi 
visoke plače.

Trenutno sem zaposlen v podjetju 
Bwin.Party (GVC Group), kjer 
sem prvi dve leti delal kot 
frontend razvijalec, pred kratkim 
pa sem menjal pozicijo in začel 
delati kot backend oz. fullstack 
razvijalec (C#, ASP.NET MVC, 
Angular). V podjetju izdelujemo in 
vzdržujemo aplikacije in portale za 
športne stave, poker in druge igre 
na srečo. Naši produkti imajo več 
milijonov aktivnih uporabnikov, 
kar naredi delo res zanimivo in 
zahtevno, ker ni veliko prostora za 
napake. Delam v ekipi, ki razvija 
in vzdržuje sistem za upravljanje 
z vsebinami (CMS) in skrbi, da je 
okoli 10 milijonov kosov vsebin 
v 25 jezikih ves čas na voljo 
uporabnikom. Včasih si je težko 
predstavljati, kako stvari delujejo 
na takih razsežnostih, zato bi 
vsakomur priporočal, da kdaj 
poskusi delati v velikem podjetju.

Programiram tudi v prostem času, 
kjer ponavadi izdelujem razne 
aplikacije, povezane z glasbo in 
3D vizualizacijami.

BIVŠI

Jure Domajnko
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Tehnik 
računalništva

Poklic prihodnosti
Spoznajte poklic Tehnik računalništva.

V 21. stoletju velja računalništvo za eno najhitreje rastočih panog. Za razvijanje in 
servisiranje elektronskih naprav, računalniške opreme, prenosa informacij, naprednih 
naprav ter elementov so potrebni izurjeni strokovnjaki z znanjem iz elektronike in 

računalništva.

Računalništvo je veda, ki se ukvarja z razvojem, uporabo in vzdrževanjem računalniške strojne in 
programske opreme. Računalnike v takšni ali drugačni obliki najdemo na vseh področjih človekovega 
življenja in delovanja. Razvoj računalniške tehnologije gre naprej z veliko hitrostjo. Da bi lahko temu 
sledili, je potrebno imeti znanje in izkušnje. Izkušnje si lahko pridobimo z delom, znanje pa v šoli.

Poleg ohišja, ki 

je stvar okusa 

posameznika, 

so za igračarski 

računalnik 

pomembni 

napajalnik, 

osnovna plošča, 

procesor, 

pomnilnik, trdi 

disk in grafična 

kartica.



Slovenščina 4 ure/teden

Matematika 3 ure/teden

Tuji jezik 3 ure/teden

Umetnost 2 uri/teden

Geografija 2 uri/teden

Kemija 2 uri/teden

Športna vzgoja 3 ure/teden

SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI

Informatika s tehniškim komuniciranjem 4 ure/teden

Vzdrževanje informacijske strojne opreme 4 ure/teden

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij 4 ure/teden

STROKOVNI MODULI

MORDA NISTE 
VEDELI

Prvi elektronski računalniki, ki 
so bili razviti okrog leta 1940, so 
bili velikosti dnevne sobe in so 
za svoje delovanje potrebovali 

veliko električne energije. 
Bili so povsem drugačni od 

današnjih računalnikov, ki jih 
lahko postavimo na mizo ali 

odnesemo s sabo.

PRVI LETNIK

Osnove elektrotehnike 1 ura/teden

Varna raba interneta 1 ura/teden

Izbrana poglavja iz matematike 1 ura/teden

ODPRTI KURIKUL

INFORMATIKA S TEHNIŠKIM 
KOMUNICIRANJEM

Pri tem modulu dijaki spoznajo 
osnove računalništva in 
informatike. Ločijo med biti in 
bajti, spoznajo številske sisteme, 
seznanijo se z operacijskimi 
sistemi, datotekami, osnovami 
interneta, elektronsko pošto in 
podobnim. Pri vajah spoznajo 
pisarniško zbirko Microsoft 
Office in se naučijo izdelovati 
sestavljene dokumente in 
predstavitve.

Dijaki spoznajo zgradbo in 
delovanje računalnika. Modul je 
sestavljen iz dveh delov - vaj in 
teorije. Pri vajah dijaki praktično 
sestavljajo in popravljajo 
računalnik in se naučijo 
komunicirati s strankami.

VZDRŽEVANJE 
INFORMACIJSKE STROJNE 

OPREME

IZDELAVA ELEKTRIČNIH IN 
KOMUNIKACIJSKIH INŠTALACIJ

V sklopu tega modula dijaki 
spoznajo električne veličine (A, 
V, W), spoznajo elektrotehniške 
zakone, ločijo različne vrste 
napajanj, inštalacij. Dijaki 
se seznanijo še z elementi 
računalniškega omrežja, IP-
naslovi ter žičnimi in brezžičnimi 
omrežji. Pri vajah praktično 
preizkusijo snov, pridobljeno pri 
teoriji.

Dijaki imajo v prvem letniku 
tri ure iz odprtega kurikula. 

Namenjene so usvajanju 
dodatnega znanja o 

elektrotehniki in matematiki 
ter o pasteh in varni rabi 

interneta.

ODPRTI KURIKUL
Pomnilnik je eden 

najpomembnejših delov 

računalnika. Njegova naloga je 

hranjenje podatkov. Na sliki je 

DDR4 pomnilnik.
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Slovenščina 3 ure/teden

Matematika 3 ure/teden

Tuji jezik 3 ure/teden

Zgodovina 3 ure/teden

Fizika 2 uri/teden

Športna vzgoja 3 ure/teden

SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI

Uporaba IKT pri poslovanju 4 ure/teden

Upravljanje s programirljivimi napravami 5 ur/teden

Vzdrževanje informacijske programske opreme 4 ure/teden

STROKOVNI MODULI

Robotika 2 uri/teden

Drugi tuji jezik 2 uri/teden

ODPRTI KURIKUL

UPORABA IKT PRI POSLOVANJU

Modul je razdeljen na dva sklopa: 
Informatika in Podjetništvo. V 
 sklopu Informatika dijaki podro-
bno spoznajo elektronsko 
preglednico (Excel) ter orodje 
za ustvarjanje relacijskih 
podatkovnih baz (Access). 
V drugem sklopu se dijaki 
seznanijo s podjetništvom, 
različnimi poslovnimi subjekti, 
realizacijo podjetniških idej ipd. 
Modul je razdeljen na vaje in 
teorijo.

UPRAVLJANJE S 
PROGRAMIRLJIVIMI 

NAPRAVAMI

V dveh sklopih dijaki spoznajo 
osnove programiranja in 
programirljive naprave. Dijaki 
napišejo svoj prvi program, 
izdelajo preprosto računalniško 
igro ter spoznajo funkcije in 
ukaze za programiranje. V sklopu 
modula se dijaki seznanijo z 
logičnimi vezji, senzorji, krmilji 
ipd. Nare dijo izdelke kot sta 
semafor in dvižna rampa. Modul 
je razdeljen na vaje in teorijo.

VZDRŽEVANJE INFORMACIJ-
SKE PROGRAMSKE OPREME

V modulu dijaki spoznajo 
programske opremo, jo 
nameščajo, razlikujejo med 
odprtokodno in komercialno 
programsko opremo, nameščajo 
gonilnike, se seznanijo s 
požarnimi zidovi, protivirusnimi 
programi ipd. Modul je razdeljen 
na teorijo in vaje.

UPRAVLJANJE S PROGRAMIRLJIVIMI NAPRAVAMI

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

Dijaki imajo v drugem letniku dva tedna praktičnega izobraževanja 
v podjetju. Zaradi življenjskih izkušenj priporočamo, da dijaki sami 

stopijo v kontakt z delodajalcem, kjer želijo opravljati praktično 
izobraževanje. Če jim to ne uspe, jim pri tem pomaga šola.

... IN ŠE

V drugem letniku imajo dijaki na urniku štiri ure iz odprtega 
kurikula. Dve uri sta namenjeni drugemu tujemu jeziku, dve uri pa 
robotiki.

ODPRTI KURIKUL

DRUGI LETNIK
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Slovenščina 3 ure/teden

Matematika 3 ure/teden

Tuji jezik 3 ure/teden

Sociologija 2 uri/teden

Fizika 2 uri/teden

Športna vzgoja 2 uri/teden

SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI

Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov 4 ure/teden

Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij 5 ur/teden

Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz 4 ure/teden

STROKOVNI MODULI

Mikroračunalnik in prenos podatkov 2 uri/teden

Izbrana poglavja iz podatkovnih baz 1 ura/teden

Drugi tuji jezik 2 uri/teden

ODPRTI KURIKUL

VZPOSTAVITEV 
IN VZDRŽEVANJE 

OMREŽNIH SERVISOV

V modulu dijaki spoznajo in 
nameščajo različne strežnike ter 
jih administrirajo. Med strežnike 
spadajo npr. spletni strežnik, 
poštni strežnik, datotečni 
strežnik ipd. Dijaki med drugim 
skrbijo za varnost strežnikov, 
jih znajo v primeru napak 
obnoviti, znajo določati pravice 
uporabnikom ipd. Modul je 
sestavljen iz vaj in teorije.

NAČRTOVANJE IN RAZVOJ 
SPLETNIH APLIKACIJ

Modul je namenjen izdelavi 
spletnih strani in aplikacij. Dijaki 
znajo oblikovati in izdelovati 
spletne strani v skladu z 
modernimi trendi, spoznajo 
tehnologije in orodja, ki so 
potrebna za izdelavo, znajo 
prenesti spletne strani na 
strežnik. Modul je sestavljen 
iz teorije in vaj, pri katerih 
vsak dijak med drugim izdela 
praktično uporabno spletno 
aplikacijo.

NAČRTOVANJE IN POSTAVITEV 
PODATKOVNIH BAZ

Današnjih aplikacij si ne moremo 
predstavljati brez podatkovnih 
baz. Podatki, ki jih vnesemo v 
te lefon, spletno ali namizno 
aplikacijo, se shranjujejo, da 
jih lahko pozneje ponovno 
uporabimo. Največkrat se 
shranjujejo v tabele podatkovnih 
baz in v modulu spoznamo 
načine, kako to storimo. Dijaki 
spoznajo tabele, relacije, jezik 
SQL … Modul je sestavljen iz 
teorije in vaj.

PRAKTIČNO 
IZOBRAŽEVANJE

V drugem in tretjem letniku 
imajo dijaki dva tedna 

praktičnega izobraževanja 
v podjetju. Izobraževanje 

opravljajo v različnih panogah: 
računalniških podjetjih, 

bolnišnicah, policiji, tehničnih 
trgovinah...

... IN ŠE

Pet ur odprtega kurikula 
je namenjenih pogloblje-

nemu znanju o podatkovnih 
bazah, tujemu jeziku ter 
mikroračunalniku. Dijaki 

spoznajo delovanje in 
programiranje majhnih 

računalnikov za krmiljenje 
različnih naprav.

ODPRTI KURIKUL

Čeprav marsikdo po imenu Apache 
prepozna severnoameriške staroselce 
ali helikopterje, je izraz zelo znan tudi 
v računalništvu. Je najbolj uporabljan 
svetovni spletni strežnik. Na sliki je 
logotip spletnega strežnika Apache.

TRETJI LETNIK
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Slovenščina 4 ure/teden

Matematika 3 ure/teden

Tuji jezik 3 ure/teden

Športna vzgoja 3 ure/teden

SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI

Upravljanje IK sistemov 4 ure/teden

Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij 5 ur/teden

Računalniško oblikovanje 4 ure/teden

STROKOVNI MODULI

Izbrana poglavja iz matematike 1 ura/teden

Izbrana poglavja iz podatkovnih baz 2 uri/teden

Računalništvo 1 ura/teden

ODPRTI KURIKUL

NAČRTOVANJE IN RAZVOJ 
PROGRAMSKIH APLIKACIJ

Modul je namenjen 
naprednejšemu programiranju 
in izdelavi namiznih aplikacij. 
Tu dijaki ustvarjajo programe 
kot so beležnica, kalkulator, 
slikar, izdelujejo igre kača, 
spomin, križec krožec in 
podobno. Programe povezujejo s 
podatkovnimi bazami.

RAČUNALNIŠKO 
OBLIKOVANJE

Pri računalniškem oblikovanju 
dijaki spoznajo in urejajo video 
ter slikovni material. Tipični 
izdelki, ki nastanejo pri tem 
predmetu, so brošure, zloženke, 
predstavitveni material, 
koledarji, video posnetki ipd. 
Dijaki pripravijo material za tisk.

UPRAVLJANJE IK SISTEMOV

V vsakdanjem življenju se nenehno srečujemo z računalniškimi 
omrežji in njihovo varnostjo. Dovolj je le, če se spomnimo na mobilno 
napravo, domači internet ali večje omrežje v ustanovah, kot so banke. 
V tem modulu dijaki sestavljajo omrežja, skrbijo za njihovo varnost, 
upravljajo z digitalnim podpisom, enkripcijo ipd.

V četrtem letniku so štiri 
ure odprtega kurikula. Dve 

uri sta namenjeni znanju 
o podatkovnih bazah, po 

ena ura matematiki in 
računalništvu, ki je obenem 

obvezen predmet na poklicni 
maturi.

ODPRTI KURIKUL

MORDA NISTE 
VEDELI

Marsikdo si računalnik 
predstavlja kot napravo, s katero 
lahko pišemo dokumente, 
izdelujemo predstavitve ali 
brskamo po spletu. Majhni 
računalniki so vgra jeni v 
naprave, kot so mobilni telefoni, 
igrače, mikrova lovne pečice in 
MP3 predvajalniki. Računalnike 
uporabljamo tudi takrat, kadar 
se tega ne zavedamo.

Če bi bil Facebook država, bi si 
leta 2015 delil prvo mesto po 
številu prebivalcev s Kitajsko. 
Facebook ima okrog 1.35 
milijarde uporabnikov, kolikor 
ima Kitajska prebivalcev. Leta 
2012 je imel Facebook slabo 
milijardo uporabnikov in je 
takrat zasedal tretje mesto 
za Kitajsko in Indijo. Število 
uporabnikov se vsako leto 
konstantno povečuje.

Usmerjevalnik (angleški naziv router) je 
naprava, ki povezuje dve ali več različnih 
omrežij. Njegove funkcije so omejevanje 
prometa, prenašanje prometa na manjša 
omrežja in izbira najustreznejše poti 
za potovanje podatkovnih paketov do 
njihovega cilja.

ČETRTI LETNIK
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Izdelek z zagovorom je 
praktični izdelek. Teme so 
različne, največkrat pa se 

navezujejo na ideje dijakov. 
To so lahko spletne strani, 
strežniki, video posnetki, 

programi, aplikacije za 
mobilne naprave ipd.

Slovenščina obvezno

Računalništvo obvezno

Matematika ali Tuji jezik izbirno

Izdelek z zagovorom obvezno

POKLICNA MATURA Na koncu štiriletnega 
izobraževanja dijak opravlja 
poklicno maturo. Z uspešno 
opravljeno poklicno maturo 
dijak zaključi srednješolsko 
izobraževanje. Na ta način si 
pridobi strokovno izobrazbo, 
ki mu omogoča kvalificirano 
zaposlitev ali nadaljevanje 
študija.

Sestava poklicne mature

Poklicna matura je sestavljena 
iz štirih predmetov: slovenščina, 
računalništvo, matematika ali 
tuji jezik in izdelek z zagovorom. 
Slovenščina, računalništvo in 
izdelek z zagovorom so obvezni 
predmeti, medtem ko je tretji 
predmet izbirni predmet, pri 
čemer lahko dijak izbira med 
matematiko ali tujim jezikom.

Slika sheme izobraževanja. Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

IZDELEK Z ZAGOVOROM

Z opravljeno poklicno maturo se lahko dijak vpiše v višje- ali 
visokošolske študijske programe. Če hoče dijak z opravljeno poklicno 
maturo na univerzitetni študij, mora opraviti še peti predmet, ki 
pa mora biti predmet splošne mature. V sodelovanju z Gimnazijo 
Murska Sobota dijakom omogočamo opravljanje dodatnega 
predmeta.

PETI PREDMET

Vsako šolsko leto nekaj dijakov 
programa Tehnik računalništva 
opravlja dodatni peti predmet.

... IN ŠE

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA
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MATURITETNI IZDELEK
QRBON

KAJ JE QRBON?
QrBon je sistem za beleženje prisotnosti dijakov 
pri malici. Sestavljen je iz spletne aplikacije za 
uporabnike, nadzorne plošče ter mobilne aplikacije 
za skeniranje bonov. Lahko rečemo, da je pametno 
nadomestilo za papirnatne bone, ki jih uporablja 
šola danes. Z digitalizacijo bonov za malico bi bili 
takšni problemi rešeni, prav tako pa bi prihranili 
na papirju. Celotna zadeva (digitalizacija bonov) 
je tudi okolju bolj prijazna.  Preden sva se lotila 
projekta qrBon, sva si morala narediti plan. Želela 
sva, da bi bila administracija čim bolj neodvisna 
od operacijskega sistema in različnih platform, 
zato je administracija v obliki spletne aplikacije. 
Kantine, ki bi se odločile za qrBon, bi torej rabile le 
napravo z internetnim brskalnikom in dostopom 
do interneta. Za uporabnikovo stran pa sva izbrala 
mobilno aplikacijo; razlog je bil predvsem ta, ker 
uporabnik rabi kamero za skeniranje QR kode. To 
bi bilo izjemno težko doseči s spletno aplikacijo, 
zato sva se odločila za mobilno aplikacijo za 
platformo Android.

IDEJA?
»Z Žanom sva zmeraj imela željo da bi razvijala 
aplikacije in in iskala digitalne rešitve za probleme 
današnjega sveta. Sama ideja se je pojavila v 
tretjem letniku, ko sva v vrsti čakala na malico in 
ugotovila, da bi lahko papirnatne bone zamenjala 
spletna aplikacija. Takoj sva začela idejo razvijati 
in jo predstavila tudi profesorju Dominiku 
Letnarju, ki je predlagal, da narediva »demo« 
različico pri predmetu NRSA (načrtovanje in razvoj 
spletnih aplikacij) kot del ocene pri predmetu. 
Po predstavitvi sva se z Žanom strinjala, da bova 
sistem še dodelala in ga predstavila naslednjo leto 
kot maturitetni izdelek.«

KAKO DELUJE?
Boni uporabnikov so zapisani v obliki QR kode, 
do njih lahko uporabniki dostopajo preko spletne 
aplikacije, ki jim poleg tega omogoča tudi vpogled 
v prisotnost pri malici ter odjavo od malice. Sama 
prisotnost dijaka se zabeleži s skeniranjem njegove 
unikatne QR kode z mobilno aplikacijo, ki je del 
sistema. Šola lahko nadzoruje porabo bonov 
uporabnikov, dodaja in odstranjuje uporabnike s 
pomočjo nadzorne plošče.

AVTORJA: ŽAN HORVAT IN BLAŽ BERNJAK
MENTOR: DOMINIK LETNAR

Dijaki četrtih letnikov nas vsako leto presenetijo z 
inovativnostjo in edinstvenostjo, ko nam predstavijo svoje 

zaključne maturitetne izdelke. En izmed mnogih izdelkov 
lanske mature je bil izdelek z imenom QrBon. Izdelala sta 
ga bivša dijaka programa Tehnik računalništva Žan Horvat 

in Blaž Bernjak pod mentorstvom profesorja Dominika 
Letnarja. V krajšem pogovoru z bivšima dijakoma smo 

se pozanimali, kaj je QrBon, kako sta dobila zamisel za ta 
izdelek ter kako deluje. 
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KAKŠNE TEHNOLOGIJE STA UPORABILA ZA 
IZDELAVO QRBONA?
Za izdelavo spletnega dela aplikacije smo uporabili 
več različnih programskih jezikov in orodij ter 
knjižic. Za izgled spletne aplikacije smo uporabili 
označevalni jezik HTML, stilne predloge CSS ter 
ogrodje Bootstrap. Za dinamičnost skrbi JavaScript 
knjižnica JQuery in tehnologija AJAX. Mobilno 
aplikacijo smo napisali v programskem jeziku Java. 
Za razvoj mobilne aplikacije smo uporabili IDE 
orodje Android Studio. Za podatke iz podatkovne 
baze in za podatkovno bazo pa skrbi jezik SQL.

PREDNOSTI IN SLABOSTI
Z uporabo sistema se izognemo pogostim 
zapletom, kot so izguba in kraja bonov, prav 
tako pa zmanjšamo porabo papirja in s tem 
pripomoremo k bolj čisti naravi. Še zmeraj pa lahko 
pride do težav s tehnologijo, a je verjetnost, da se 
to zgodi majhna. Pravtako je treba poskrbeti še za 
boljšo varnost osebnih podatkov.

VIZIJE QRBONA V PRIHODNOSTI
»QrBon še trenutno ni v končnem stanju in je 
potreben še nekaterih sprememb oz. nadgraditev. 
Dodelati bi še bilo potrebno aplikacijo za 
skeniranje ter narediti mobilno aplikacijo za 
uporabnika.



NAM LAHKO NA KRATKO PREDSTAVIŠ SPLETNO  
STRAN, KI SI JO IZDELALA? 
Spletna stran podjetja ni namenjena zgolj  temu, 
da bi ljudje videli, kaj podjetje ponuja in s čim se 
ukvarja, ampak je poleg tega namenjena še kadru 
podjetja. 

OMENILA SI, DA JE SPLETNA STRAN NAMENJENA 
TUDI KADRU. NA KAKŠEN NAČIN?  
V ozadju spletne strani se nahaja še administracija 
z različnimi funkcionalnostmi. Poleg dodajanja, 
brisanja in urejanja izdelkov in podatkov na 
spletni strani je velik poudarek na dostopanju 
do administracije. Na direktorskem profilu je 
možnost sprejemanja in odstranjevanja dostopov 
uporabnikom. Za to pa so bile potrebne funkcije za 
registracijo, prijavo, odjavo, spremembo gesla in 
ukrepanje ob pozabljenem geslu.
 
V KATEREM PROGRAMSKEM OKOLJU JE NASTALA 
SPLETNA STRAN IN S POMOČJO KATERIH 
PROGRAMSKIH JEZIKOV? 
Za zapis celotne kode sem uporabljala programsko 
okolje Atom, saj se mi zdi, da program ponuja 
največjo preglednost med datotekami in s tem 
prihranimo ogromno časa.  
Spletna stran pa je nastajala s pomočjo 
programskih jezikov HTML, PHP in JavaScript. Vsa 
vizualna podoba pa je nastala s pomočjo stilnih 
predlog.

MATURITETNI IZDELEK
SPLETNA STRAN 

PODJETJA 
AVTORICA: KARINA FLISAR

MENTOR: DOMINIK LETNAR

Ideja o izdelavi spletne strani se je pojavila ob počitniškem 
delu v podjetju, na koncu pa postala tudi dobra 

maturitetna naloga dijakinje Karine Flisar. Velika prednost 
pri izdelavi spletne strani so se ji je zdele informacije kadra 

v podjetju, ki so s svojimi mnenji prispevali k nastajanju 
spletne strani.  
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KAJ TI JE POVZROČALO NAJVEČ TEŽAV PRI 
IZDELAVI SPLETNE STRANI?
Največ preglavic sta mi povzročala vizualni izgled 
strani in odzivno oblikovanje spletne strani. Glede 
programske kode pa večjih težav nisem imela, 
saj se vse da kar hitro poiskati preko spletnega 
brskalnika.

ŽE MORDA NAČRTUJEŠ ALI ŽE IZDELUJEŠ KAKŠNO 
NOVO SPLETNO STRAN?
Izdelavo spletnih strani več nimam v načrtu, saj se 
sama v življenju ne vidim kot programerka; svojo 
študijsko izobrazbo bom nadaljevala na drugem 
področju. V kolikor bi se pojavilakakšna priložnost 
za izdelavo spletnih strani, pa bi jo tudi z veseljem 
sprejela.

Pregled spletne strani je jasen 
in enostaven ne le slovenskim 
obiskovalcem, temveč tudi tujim 
uporabnikom, saj vsebuje povezave 
do prevedene spletne strani v angleški 
in nemški jezik. Stran je prav tako 
pregledna tudi na tabličnem računalniku 
in mobilnem telefonu. 

Administracija spletne 
strani vsebuje obrazce 
za prijavo, registracijo 
in spremembo gesla, ki 
zaščitijo upravljanje s 
podatki na spletni strani 
podjetja.

Za direktorjev profil v 
administraciji je dodana 
možnost urejanja 
dostopov. Direktor podjetja 
lahko ostalim omogoča 
ali onemogoča možnost 
upravljanja s podatki.
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MATURITETNI IZDELEK
ON-LINE 

VREMENSKA 
POSTAJA

SENZOR DS18B20 
Je senzor temperature v vodoodpornem ohišju 
TO-92, ki deluje v območju med -55 °C in 125 °C. V 
območju med -10 °C in 85 °C meri z natančnostjo 
±0,5 °C. Za komunikacijo uporablja 1-Wire 
protokol. Za delovanje potrebuje od 3-5,5 V. 
Izhodni podatki so v digitalni obliki. 

SENZOR HONEYWELL HIH 4001
Je senzor za merjenje vlage, ki deluje v območju 
med -40 °C in 85 °C z natančnostjo ± 3%. Za 
komunikacijo  prav tako uporablja 1-Wire protokol. 
Za delovanje potrebuje napetost od 4-5,8 V. 
Izhodni podatki so v analogni obliki. 

SENZOR BMP280
Je senzor za zračni tlak, ki deluje v območju 
med 300 in 1100 hPa pri temperaturi, ki ne 
sme biti nižja od -40 °C ali preseči 85 °C. Meri z 
natančnostjo ±1 hPa. Za komunikacijo uporablja 
protokol I2C. Izhodni podatki so v digitalni obliki.

  
ANALOGNO DIGITALNI PRETVORNIK MCP3008
Ker so izhodni podatki senzorja za vlago v analogni 
obliki, smo morali uporabiti analogni digitalni 
pretvornik. Je 8-kanalni 10-bitni A/D pretvornik. Za 
komunikacijo uporablja protokol SPI.

AVTORJA: ŽAN HOZJAN
MENTOR: KAREL MAČEK

V sklopu 4. predmeta poklicne mature sem izdelal 
vremensko postajo, ki samodejno zajema podatke o 

temperaturi, vlagi in zračnem tlaku in jih prikazuje na 
spletni strani. Izdelek sem poimenoval On-line vremenska 

postaja, saj omogoča  pregled nad podatki on-line oz. 
preko spleta od kjer koli. Postaja je sestavljena iz dveh 

delov - strojne in programske opreme. Osrednji del 
strojne opreme predstavlja mikroračunalnik Raspberry Pi 
3, model B+ in ustrezni senzorji, osrednji del programske 

opreme pa skupek programov LAMPP in program za 
zajemanje podatkov s senzorjev.

RASPBERRY PI 3 MODELB+
Je zmogljiv mikroračunalnik na katerem teče operacijski 
sistem Raspian. Raspian je prilagojen operacijski sistem, ki 
temelji na Linuxovem jedru. Posebnost Raspberry-ja so GPIO 
ali splošno namenski vhodno-izhodni priključki. Ti  omogočajo 
priključitev komponent, ki podpirajo različne protokole prenosa 
podatkov (UART, SPI, I2C 1-Wire). Vhodni podatki so lahko 
samo v digitalni obliki, zato je potrebno pri delu z analognimi 
vrednostmi podatkov uporabiti analogno digitalni pretvornik.
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PROGRAMSKA OPREMA
Programsko opremo sestavljajo operacijski sistem Raspian, program za samodejni zagon izvršljivih datotek Cron, 
izvršljiva skripta, napisana v programskem jeziku python, in skupek programov LAMP. 

LAMP
Je skupek odprtokodne programske opreme, ki skupaj tvori popolnoma delujoč spletni strežnik. Komponente smo 
namestili z ukazi v ukaznem oknu LXTerminal. Pred nameščanjem komponent smo morali posodobiti sistem. To smo 
storili z ukazoma »sudo apt get« in »sudo apt upgrade«. Spletni strežnik Apache smo namestili z ukazom »sudo 
apt install apache2«. Z ukazom »wget -O check_apache.html http://127.0.0.1«  smo preverili, ali je spletni strežnik 
uspešno nameščen. Za namestitev PHP-ja smo uporabili ukaz »sudo apt install php php-mbstring«, pravilno delovanje 
pa smo preverili z ukazom »sudo rm /var/www/html/index.html«. Sistem za upravljanje baze podatkov-MySQL smo 
namestili s pomočjo ukaza »sudo apt install mysql-server php-mysql«.

Kot zadnjo komponento smo namestili še orodje za urejanje podatkovne baze- phpMyAdmin. To smo storili z ukazom 
»sudo apt install phpmyadmin«. Pravilno delovanje smo preverili z ukazom »sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin /var/
www/html/phpmyadmin«.

PROGRAMSKA SKRIPTA
Programska skripta je napisana v programskem jeziku python. Sestavljena je iz štirih delov. Prvi trije deli preberejo 
trenutno vrednost s posameznih senzorjev, četrti del pa prebrane vrednosti shrani v podatkovno bazo. Prikazani del 
skripte sprejme vrednosti, ki jih vrnejo funkcije, in jih shrani v podatkovno bazo.

CRON
Skripto, s pomočjo katere smo prebrali vrednosti s senzorjev, je bilo potrebno samodejno zagnati v časovnih razmikih 
ene ure. Najprimernejši program za to opravilo v operacijskem sistemu Raspbian, ki temelji na Linux-u, je Cron. Cron 
je program, ki omogoča periodično izvajanje opravil v poljubnih intervalih. V izbranem urejevalniku dodajamo nova 
opravila. To storimo tako, da najprej napišemo 5 števil ločenih s presledki. Prva številka označuje minute, druga ure, 
tretja dan v mesecu, četrta mesec in peta dan v tednu. Na koncu dodamo še ukaz ali pot do datoteke, ki želimo, da jo 
Cron izvede.
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PODATKOVNA BAZA
Za shranjevanje meritev uporabljamo  MySQL  podatkovno bazo. V podatkovni bazi smo ustvarili tabelo meritve. V 
tabelo se v časovnih intervalih ene ure shranjujejo izmerjene vrednosti. Podatkovna baza služi boljšemu pregledu nad 
podatki in enostavnejšemu prikazovanju na spletni strani. Na sledeči sliki je tabela s podatki in njena struktura.

SPLETNA STRAN
Na spletni strani so s pomočjo grafov prikazane izmerjene vrednosti. Takšen prikaz je veliko bolj nazoren in omogoča 
boljšo preglednost nad spremembami. V ta namen smo uporabili  Chart.js, ki je odprtokodna knjižnica  JavaScript, 
ki omogoča izris interaktivnih dinamičnih grafikonov in diagramov na HTML5 spletni strani.  Grafi so prilagodljivi in 
fleksibilni, saj omogočajo prikaz poljubne količine informacij v različnih oblikah. Uporaba takšnih grafov spletni strani 
doda dinamičnost. 

Spletna stran je sestavljena iz petih podstrani. Na vsaki strani so prikazane izmerjene vrednosti za temperaturo, 
vlago in tlak v različnih časovnih obdobjih. Prva je domača stran, kjer so najprej prikazane vrednosti izmerjene v 
zadnji uri, ki jim sledijo vrednosti izmerjene v preteklih sedmih urah. Na drugi podstrani so prikazane vrednosti, ki so 
bile izmerjene v zadnjih 24 urah. Prav tako je za preteklih 24 ur prikazano povprečje izmerjenih vrednosti. Na tretji 
podstrani so prikazane tri različne vrednosti za pretekli teden. Za vsak dan je prikazana minimalna, maksimalna in 
povprečna izmerjena vrednost. Na četrti podstrani so prikazane vrednosti za preteklih 30 dni. Za vsak dan je prikazana 
minimalna, maksimalna in povprečna vrednost izmerjenih podatkov. Na zadnji strani so prikazane izmerjene 
vrednosti v zadnjih 12 mesecih. Podobno kot na četrti strani je za vsak mesec prikazana minimalna, maksimalna in 
povprečna izmerjena vrednost.

On-line vremenska postaja je zelo uporaben pripomoček, vendar pri izdelavi lahko naletimo na veliko ovir. Med 
drugim lahko naletimo tudi na nekompatibilnost posameznih komponent strojne opreme. V ta namen je pred izdelavo 
podobne vremenske postaje smiselno preveriti, ali je strojna oprema, ki jo nameravamo uporabiti, skladna. Če se 
postaja uporablja v znanstvene namene, moramo upoštevati, da lahko pri izmerjenih vrednostih prihaja do odstopanj, 
kar pomeni, da podatki niso vedno natančni. Podatki, izmerjeni v daljšem časovnem obdobju, se lahko uporabijo tudi v 
raziskovalne namene ali za predvidevanje vremenske napovedi.



Aleks Donoša je dijak 3. letnika, ki se v prostem času ukvarja s fotografiranjem in obdelavo fotografij. Pri 
svojem delu uporablja Photoshop in kamero Sony A7S2, izdelke pa redno objavlja na svojem instagram 

profilu aleks_donosa. V nadaljevanju predstavljamo nekaj njegovih izdelkov.

MOJ HOBI
ALEKS DONOŠA
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SPTŠ izdelki - spletna stran 
izdelkov s poklicne mature
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9. državno tekmovanje računalniških šol je tokrat potekalo 19. marca 2019 v Novem 
mestu. Poklic Tehnik računalništva sta našo šolo zastopala dijaka Blaž Bernjak in Žan 

Horvat in v močni konkurenci dosegla 4. mesto.

Tekmovalne naloge so bile s področja t.i. interneta stvari (IoT-Internet of Things). Na 
mikroračunalnik Raspberry Pi je na GPIO port bilo potrebno povezati digitalni senzor 
temperature, ki je pošiljal podatke v podatkovno bazo v lokalnem računalniškem 
omrežju. Spletna aplikacija, ki je tekla na Raspberry-ju, je prikazovala analizo zajetih 
podatkov.

Naloga je zajemala  vsebinske sklope iz računalniških omrežij, sistemske administracije 
in spletnih aplikacij.

V sklopu računalniških omrežij je bilo potrebno postaviti lokalno računalniško 
omrežje na usmerjevalniku Mikrotik, v katerega so žično in brezžično bile povezane 
uporabljene naprave. Usmerjevalnik je bilo potrebno ustrezno nastaviti in izvesti 
varovanje omrežja.

V sklopu sistemske administracije je za pošiljanje podatkov senzorja v podatkovno 
bazo bilo potrebno  popraviti in prenesti na Raspberry bash skripto, ki je vsako 
minuto samodejno pošiljala podatke v podatkovno bazo. Dostop do Raspberryja je 
bil omogočen samo preko konzolnega načina, povezava pa je potekala preko SSH 
protokola, ki je zagotavljal varen prenos podatkov.

V sklopu spletnih aplikacij je bilo potrebno izdelati spletno stran, ki je v obliki tabele 
in grafa prikazovala zajete podatke s temperaturnega senzorja. Stran je bila izdelana  s 
pomočjo danega vzorca (index.html), ki je že vseboval potrebne povezave do zunanjih 
knjižnic, stilov in drugih dokumentov (Chart.js, Bootstrap4, jQuery…). Prilagojena je 
bila tudi za mobilne naprave.

TIK POD STOPNIČKAMI NA 
9. DRŽAVNEM TEKMOVANJU 

RAČUNALNIŠKIH ŠOL

MENTOR: KAREL MAČEK
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Utrinki z državnega tekmovanja elektro in računalniških 
šol Slovenije
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NAŠI
ZLATI

2009/2010
Dominik Letnar in Denis Trstenjak

2011/2012
Mitja Bernjak in Denis Prša

2012/2013
Simon Žekš

2013/2014
Matjaž Bunderla, Damjan Časar, Gregor Ivajnšič, 
Gregor Ivanič in Tilen Kocbek

2014/2015
Matevž Bratina, Mitja Celec in Nejc Hajdinjak

šolsko leto 

2018/2019

2015/2016
Gregor Jerebic, Aleksander Kovač, Matic 
Pintarič, David Pintarič, Matej Škafar in Miha 
Trstenjak.

2016/2017
Štefan Horvat in Tadej Šinko

2017/2018
Samo Farič, Jernej Jerebic in Maruša Mataj

2018/2019
Žan Horvat, Žan Hozjan, Žiga Tanacek in Tilen 
Tratnjek

Na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota smo z izobraževanjem na področju računalništva pričeli
v šolskem letu 2004/2005. Sprva se je program imenoval Elektrotehnik računalništva, s kasnejšo prenovo
pa Tehnik računalništva. V tem času je na področju računalništva poklicno maturo z odličnim uspehom 
končalo osemindvajset dijakov, ki so postali zlati maturanti. V šolskem letu 2018/2019 so zlati maturantje 

postali Žan Horvat, Žan Hozjan, Žiga Tanacek in Tilen Tratnjek.

Suzana Mojzer (razredničarka), Žan Horvat, Žiga Tanacek in Tilen Tratnjek. Žan Hozjan in Branka Berdnik (razredničarka).
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HITROSTNO 
TIPKANJE

Program ponuja tipkanje naključnega besedila, 
ki se vam prikazuje, pri tem pa ste pod časovnim 
pritiskom štoparice (v zgornjem desnem kotu). 
Spodaj sta podana statistika in napredek, oba 
v realnem času. Posamezne vnesene črke se 
obarvajo glede na pravilnost, tako da uporabnik 
takoj vidi svoje napake.

Program krasi pregleden uporabniški vmesnik, ki s 
svojo eleganco in preprostostjo temeljito izboljša 
uporabniško izkušnjo. Primeren je za vse starostne 
skupine, tudi za ljudi s disleksijo. Njegovo temno 
ozadje in veliki razmiki med črkami so kot nalašč za 
vse dislektike. AVTOR: ALEKS MARINIČ

MENTOR: DOMINIK LETNAR

Pri predmetu NRPA (pod mentorstvom Dominika Letnarja) 
smo pri pouku izdelali preprost program za hitrostno 

tipkanje, ki sem ga v prostem času še nadgradil. 



AVTOR: ALJOŠA VERTOT
MENTOR: DOMINIK LETNAR
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IZDELAVA LOGIČNEGA VEZJA V IGRI

NEKAJ O IGRI MINECRAFT

Minecraft je bil prvotno samostojni projekt švedskega programerja 
Markusa Perssona, bolj znanega po vzdevku "Notch". Igro je prvič 
izdalo Markusovo podjetje Mojang leta 2011. Mojang je bil leta 2014 
prodan podjetju Microsoft, kjer igro še naprej aktivno nadgrajujejo.
Minecraft je videoigra s ciljem preživetja, grajenja in ustvarjanja. 
Napisana je v programskem jeziku Java in primerna za intenzivno 
prilagajanje.
Znana je po svoji enostavnosti glede izgleda in mehanike igranja. 
Je ena najbolj prepoznavnih videoiger na svetu in trenutno je najbolj 
prodajana igra vseh časov.

Markus Parssson, ustvarjalec Minecrafta (Vir: 
www.minecraft.fandom.com)

KAJ POTREBUJEMO, DA LAHKO IZDELAMO VEZJE V 
MINECRAFTU? 
Osnovni gradnik vezij v Minecraftu je "redstone". Redstone v igri deluje 
kot prevodni element, kot npr. žica. Poleg tega pa je redstone ključen 
za pridobivanje drugih mehaničnih gradnikov v igri, ki nam bodo 
pomagali izdelati vezje. 

Elementi, ki jih bomo potrebovali:

• Lepljivi bat (Sticky piston)

• Ročica (Lever)

• Redstone bakla (Redstone torch)

• Ojačevalec (Redstone repeater)

• Primerjalnik (Redstone comparator)

• Redstone prah (Redstone dust)

• Poljubna kocka ?
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Vezja večinoma delujejo po istem principu: dobijo neke 
vhodne vrednosti in nam na podlagi teh vrednostni 
vrnejo izhodne vrednosti. Te vrednosti so v obliki 
napetosti v žici. Če ima žica dovolj veliko napetost, se 
šteje kot logična "1" in če ima dovolj nizko napetost, se 
šteje kot logična "0". S temi vhodi procesirajo običajno 
med seboj povezana logična vrata.

KAKO VEZJA DELUJEJO? LOGIČNA VRATA
Osnovni element vezij so logična vrata. Logična 
vrata prejmejo nek vhod v obliki logičnih vrednosti 
"1" in "0". Na podlagi teh logičnih vrednosti lahko 
logična vrata določijo, kakšna naj je izhodna 
vrednost - logična "1" ali logična "0". Poznamo 
šest logičnih vrat: AND, NAND, OR, NOR, XOR in 
NOT.

ZA VEZJA V IGRI SO NAM UPORABNA 4 LOGIČNA VRATA:

NOT
Vrata sprejmejo en vhod in ga 
negirajo. Torej če imamo na 
vhodu logično "0", nam bodo 
vrata vrnila logično "1" in 
obratno.

AND
Vrata sprejmejo dva vhoda 
in preverjajo, če imata oba 
logično vrednost "1". Na 
izhodu vrnejo logično vrednost 
"1" le, če sta oba vhoda enaka 
"1". Če nista, vračajo logično 
vrednost "0".

OR
Vrata sprejmejo dve vhodni 
vrednosti in vrnejo en izhod. 
Preverjajo, če ima katerikoli 
vhod vrednost "1". Torej če je 
vsaj en vhod "1", bo tudi izhod 
enak "1".

XOR
Vrata delujejo podobno 
kot vrata OR, le da vrnejo 
vrednost "1", če ima le en 
vhod vrednost "1". V primeru 
da sta oba vhoda enaka 
"1", nam bodo vrata vrnila 
vrednost "0".
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UPORABA V IGRI
V igri lahko vezja uporabimo za razne projekte in avtomatizacijo 
ponavljajočih ali dolgočasnih dejanj. Omogočajo nam tudi izdelovanje 
večjih projektov. Za primer lahko vzamemo: 

HODNIK Z LUČMI

Recimo, da imamo dolg 
hodnik, kjer je na začetku 
in na koncu hodnika eno 
stikalo.

Ko pa smo na koncu 
hodnika, želimo luči 
izklopiti, tako da bo 
vseeno, katero stikalo 
bomo naslednjič prvo 
uporabili.

Na začetku hodnika 
vstopimo in prižgemo luči.

To lahko izvedemo z 
uporabo logičnih vrat XOR.
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FILE MANAGER

OD KOD SPLOH IDEJA ZA RAZVOJ RAZISKOVALCA - 
FILE MANAGERJA?
Ideja je prišla spontano. V preteklosti sem pri 
svojem delu uporabljal Ranger-ja, ki je odprtokodni 
raziskovalec in sem nato želel nekaj podobnega 
narediti tudi sam. Izziv mi je predstavljal tudi 
programski jezik C, o katerem pred razvojem nisem 
vedel skoraj nič. Je pa ta jezik ena od osnov, da 
sploh začneš razvijati take in podobne programe. 
Kot zanimivost naj omenim še, da je program 
napisan za operacijski sistem Linux.

KAJ SO BILE NAJVEČJE TEŽAVE IN IZZIVI PRI 
RAZVOJU RAZISKOVALCA?
Eno od osnovnih opravil raziskovalca je prikaz map 
in datotek in ravno to je bilo tisto, kar mi je vzelo 
največ časa in raziskovanja. Z razvojem sem pričel 
v poletnih počitnicah in da sem ga razvil v delujoče 
stanje sem potreboval mesec dni. Raziskovalec še 
vedno razvijam in dodajam nove funkcionalnosti.

KAKŠNE SO OSNOVNE FUNKCIJE RAZISKOVALCA?
Z njim lahko delamo vse, kar lahko delamo 
z raziskovalci, ki smo jih vajeni iz različnih 
operacijskih sistemov. Kot zanimivost naj povem, 
da lahko vse ukaze izvršimo s tipkovnico, pri 
kopiranju in premikanju pa program uporablja 
registre, kamor si shranjuje začasne vrednosti.

AVTOR: LUKA SVENŠEK
MENTOR: SIMON HORVAT

Luka Svenšek je dijak drugega letnika, ki se je v poletnih 
počitnicah lotil zanimivega izziva - razvoja lastnega 

raziskovalca, tj. programa, s katerim brskamo po mapah, 
kopiramo itd.
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NAČRTOVANJE SCENE
Izdelava vsakega videoposnetka se začne z 
načrtovanjem scene ne glede na to ali imamo 
vnaprej določen scenarij ali snemamo spontano. 
Sceno si lahko izrišemo ali pa si jo preprosto 
zamislimo v glavi, odvisno od tega, koliko časa 
imamo na voljo. Na koncu se  posnetek včasih ne 
sklada popolnoma s sceno, ki smo jo načrtovali.

SNEMANJE
V večini primerov se snema zvok ter slika, 
ampak v nekaterih primerih se zvok ne snema. 
To je pogosta praksa ko vemo, da bo na koncu v 
videoposnetku slišna le glasba in ne drugi zvoki. V 
teh primerih zaradi varčevanja s prostorom zvoka 
ne snemamo oziroma snemamo v slabši kvaliteti.

SNEMANJE SLIKE
Za snemanje slike lahko uporabimo veliko 
različnih naprav, vse od sodobnejših mobilnih 
telefonov, žepnih fotoaparatov, DSLR fotoaparatov, 
videokamer do profesionalnih namenskih kamer.

Ko snemamo, je več stvari, na katere moramo biti 
pozorni. Med glavnimi so:

• Ustrezna osvetlitev – posnetek mora biti pravilno 
osvetljen, ne sme biti presvetel ali pretemen.

• Ostrina – če imamo napravo, na kateri je 
potrebno ročno ostrenje, moramo biti zelo 
natančni. Če naprava omogoča, si na zaslonu 
približamo predmet, za katerega želimo, da je 
izostren ter ga nato izostrimo.

• Postavitev naprave na ravni podlagi – razen 
v primeru, ko želimo doseči kakšen poseben  
kinematografski učinek, je pomembno, da je naša 
naprava postavljena vodoravno in ni nagnjena v 
horizontalni smeri.

SNEMANJE, 
PRIPRAVA IN 

MONTAŽA KRATKIH 
VIDEOPOSNETKOV

Preprosta skica scene

Mobilni telefon(iPhone 11), žepni fotoaparat(Sony Cyber Shot), DSLR fotoaparat (Canon EOS 5D Mark III), filmska kamera (Arri Alexa LF)

AVTOR: LUKA IVANČIČ
MENTOR: DOMINIK LETNAR

Vsaka izdelava videoposnetkov je proces v več korakih. 
Vse se začne s načrtovanjem scene, nato sledi snemanje, 

kasneje pregled vseh posnetkov, montaža ter na koncu 
dodajanje grafik, napisov in animacij.
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SNEMANJE ZVOKA
Pri snemanju splošnih videoposnetkov 
uporabljamo mikrofone, vgrajene v napravo za 
snemanje slike ali pa zunanji mikrofon, priključen 
na kamero. V nekaterih primerih pa uporabljamo 
tudi zunanje snemalnike zvoka.

Poznamo več splošnih vrst mikrofonov, med 
drugim:

• Lavalier mikrofon – majhen mikrofon, ki ga po 
navadi pripnemo na majico govornika. Predvsem 
se uporabljajo za intervjuje.
• Shotgun mikrofon – snema naravnost pred sabo 
in je nameščen na kameri.
• Blimp mikrofon – podolgovat mikrofon, po 
navadi nameščen na dolgih palicah.

PREGLED POSNETKOV IN MONTAŽA
Ko končamo s snemanjem, na računalniku 
pregledamo vse posnetke, nepotrebne izbrišemo, 
ostale pa sortiramo, da kasneje lažje najdemo 
točno določen posnetek, ki ga iščemo.
Ko presortiramo, odpremo naš program za 
urejanje posnetkov (na primer: Adobe Premiere 
Pro, Sony Vegas, DaVinci Resolve,…) ter ustvarimo 
novo datoteko.

Ko montiramo posnetke, moramo paziti, da 
ne pustimo praznih prostorov, ter da en sam 
posnetek (razen v intervjujih) ne traja predolgo. 
V igranih posnetkih je potrebno pogosto menjati 
perspektivo, da dobimo boljši učinek. V posnetke 
dodamo tudi barvne popravke, da imamo bolj 
naraven videz oziroma efekt, ki ga želimo dobiti. 

GRAFIKE, NAPISI IN ANIMACIJE
Te elemente po navadi dodamo na koncu, napise 
lahko izberemo direktno v programu za urejanje, 
ali pa ustvarimo svoje v zunanjih programih, na 
primer Photoshop-u. Enako velja tudi za grafike 
(na primer napis imena v intervjujih), medtem ko 
moramo animacije narediti v zunanjih programih, 
recimo Adobe After Effects. 

Vrste mikrofonov

Adobe Premiere Pro

Vse posnetke zlagamo na časovnico, na katero 
dodamo tudi glasbo in efekte. 

Časovnica (timeline) z eno linijo posnetka in glasbo 
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BAZA 
KRVODAJALCEV

DIJAK: ALEN KURBUS
MENTOR: IGOR KUTOŠ

NAM NA KRATKO PREDSTAVIŠ IZDELEK ?
Projektno nalogo za 4. predmet sem ustvaril v 
obliki spletne strani. Namen moje spletne strani je, 
da se lahko vpišemo med krvodajalce in v primeru 
administratorja urejamo in preglejujemo vse 
dodane. Stran je namenjena tistim ki so interesenti 
postati krvodajalci.

KAKO LOČIŠ ADMINISTRATORJA OD OSTALIH?
Administrator se kot ostali uporabniki prijavi na 
spletno stran, vendar ima pravice urejanja in 
brisanja podatkov iz baze. V praktičnem primeru bi 
administrator bil med. sestra ali zdravnik.

KATERE PROGRAMSKE JEZIKE IMAŠ 
UPORABLJENE NA SPLETNI STRANI?
Za spletno stran je večinski del kode napisan v 
HTML programskem jeziku, funkcije so napisane 
v PHP-ju, nekaj pa je tudi JavaScripta. Izgled je 
narejen z jezikom CSS.

V šolskem letu 2018/2019 je Alen Kurbus za zaključno 
maturitetno nalogo izdelal spletno stran, ki je namenjena 

vodenju krvodajalstva.
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APPLE WATCH 
SERIES 5

Peta generacija Applove pametne ure ima le eno 
večjo novost v primerjavi s četrto, a je ta zelo 
pomembna. Govorimo seveda o t.i. Always on 
display funkciji, ki uri omogoča prikaz časa kljub 
temu, da trenutno ni v uporabi. Večina današnjih 
zaslonov nam sliko prikazuje s 60 Hz, kar pomeni, 
da se slika osveži 60-krat na sekundo. Apple pa je 
razvil prvi zaslon na pametni uri, ki lahko prikaz 
teh slik spreminja do kar 1-krat na sekundo. To 
pripomore k dolžini baterije, saj peta generacija 
Applove ure na enem polnjenju zdrži enako kot 
četrta tj. vsaj 18 ur. Iz izkušenj lahko potrdimo, saj 
po 17-tih urah uporabe, od katere je okoli ura in 
pol telovadbe, ima ura na koncu dneva še okoli 40 
% baterije. Najnovejša generacija Applove ure ima 
seveda tudi nekaj manjših dodatkov kot je kompas, 
dva nova materiala ohišja: keramično in iz titana.

Prva slika prikazuje zatemnjen zaslon, druga pa uro 
v uporabi.

Zanimiva funkcija, ki uradno ni podprta v Sloveniji, 
je EKG (elektrokardiogram), ki nam omogoča 
izpis elektrokardiografa, naprave za zapisovanje 
električnih potencialov v srcu. Z nekaj triki in 
pravilnim nakupom ure je mogoče to funkcijo tudi 
aktivirati.

AVTOR: DOMEN BENCAK 
MENTOR: DOMINIK LETNAR

SPECIFIKACIJE: 
  32 GB spomina,

    LTPO OLED ekran,
      Možnost LTE,

        Bluetooth 5.0,
          50 m odpornost na vodo,

            slika prižgane ure in z Always on.
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APPLE WATCH NA SPLOŠNO
Najuporabnejša funkcija je sprejemanje klicev in 
SMS sporočil ter dobivanje obvestil že na samem 
zapestju.

Uporabno je tudi, da ura šteje korake in meri 
porabljene kalorije, čas aktivnosti in ure stanja. 
Ti podatki so prikazani s tremi krogci, in če smo 
za našim dnevnim povprečjem, dobivamo razna 
motivacijska obvestila. Lahko se pomerimo tudi s 
prijatelji v dnevnih izzivih in dobivamo virtualne 
trofeje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Številčnico si lahko prilagodimo glede na svoje 
potrebe, npr. lahko vidimo datum, stopinje, vreme 
in aktivnost že na neaktivnem zaslonu.
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Ura lahko služi tudi kot daljinski upravljalnik 
kamere na telefonu.

Na uri lahko uporabljamo tudi Apple Maps za 
navigacijo, saj ima ura GPS funkcionalnost. Peta 
generacija tudi kaže kam je uporabnik obrnjen, ker 
ima vgrajeni že prej omenjen kompas.

Tako izgleda zaslon z vsemi aplikacijami.

Če uporabljamo storitev Apple Music, se na uro 
shranjujejo najpogosteje predvajani albumi. Tako 
lahko brez povezave s telefonom poslušamo 
glasbo preko poljubne Bluetooth naprave (npr. 
preko Apple AirPods-ov ali Bluetooth zvočnika).

Apple Watch podpira tudi Apple Pay, tj. metoda 
plačevanja, ki temelji na podobnem principu kot 
je brezstično plačevanje s karticami. Gre za veliko 
bolj varno metodo, kjer je potrebna verifikacija 
uporabnika ob vsakem plačilu (FaceID ali TouchID), 
na uri namreč te verifikacije ni, če jo pa imamo 
na roki in je odklenjena (zaznava naš srčni utrip 
in smo jo odklenili s pomočjo telefona ali pin 
kode na uri), lahko plačilo izvedemo zelo hitro in 
enostavno, in sicer z dvoklikom gumba na uri. Z 
Apple Payem je tudi možno plačati prijateljem 
preko storitve iMessage. V praksi je zelo 
enostavno uporabna, varna in hitra, brezstično 
lahko plačujemo tudi višje zneske brez posebne 
potrditve (primer: želimo plačati znesek 700 €, 
dvoklik na uri, uro prislonimo k POS terminalu in 
plačilo je uspešno).

Možno je nastaviti tudi alarme.
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watchOS 6
Predstavljen je bil skupaj z Apple Watch Series 
5, ki prinaša veliko novosti. Poleg nekaj novih 
številčnic je v najnovejši različici bil dodan tudi 
neodvisen App Store. Nova je tudi aplikacija  
Noise, ki v ozadju meri zvok in pokaže obvestilo ob 
glasnem hrupu. Sedaj so na voljo tudi nastavitve 
na sami uri, kar je bilo prej na voljo le na iPhonu v 
aplikaciji Watch. Z novo aplikacijo Calculator lahko 
seštevamo, odštevamo, množimo ali delimo kar v 
uri Apple Watch. Zadnja večja novost je aplikacija 
Voice Memos na uri, ki omogoča snemanje zvoka 
kar na uri kot v Bondovem filmu.

APLIKACIJA NOISE ZA MERJENJE 
HRUPA

TAKO IZGLEDAJO NASTAVITVE NA URI

KALKULATOR APLIKACIJA VOICE MEMOS

APP STORE
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PAMETNA  
RAZSVETLJAVA

Namen pametne razsvetljave je, da preko 
centralnega nadzornega sistema upravljamo luči v 
hiši po določenem časovnem programu ali ročno, 
in spreminjamo oz. prilagajamo moč osvetlitve. Na 
ta način zmanjšamo porabo električne energije in 
s tem tudi stroške, ki nastanejo z nepotrebnim ali 
prevelikim osvetljevanjem prostorov. Po statistiki, 
ki je bila narejena v Združenih državah Amerike, 
je 65 % energije porabljene za komercialne in 
industrijske namene. Od tega se 22 % nameni 
samo za razsvetljavo, zato je varčevanje z energijo 
velikega pomena.

ARDUINO
Arduino je odprto-kodna strojna platforma, 
ki omogoča krmiljenje različnih elektronskih 
komponent. Uporablja Atmelov mikrokrmilnik. 
Razvili so ga v italijanskem mestu Ivrea. Podpira 
programska jezika C in C++. Najbolj uporabljeni 
modeli so Arduino Uno, Leonardo, Mega 2560, 
najdemo pa ga tudi v drugih različnih velikostih, 
vse do modela LilyPad, ki je namenjen npr. vgradnji 
v oblačila. Različne modele si lahko ogledamo na 
strani http://arduino.cc/en/Main/Products.

ARDUINO MEGA 
Vsebuje 8-bitni Atmelov mikrokontroler ATmega 
2560 z 256 KB flash pomnilnika, 4 KB EEPROM-a, 
8 KB SRAM pomnilnika. Ima 54 digitalnih vhodno-
izhodnih (I/O) priključkov, od teh jih 15 podpira 
PWM, 16 analognih vhodov, ter 16 MHz oscilator. 
Deluje na 5 V napajanju. 

BLUETOOTH MODUL
Kot rešitev za brezžično povezavo smo izbrali  
Bluetooth modul HC-05. 

APLIKACIJA BLYNK
Blynk je bil narejen za IoT-Internet of Things 
platformo. Na njem lahko hitro in enostavno 
ustvarimo svoj projekt z nešteto opcijami 
elementov, ki jih Blynk omogoča, če imamo 
Arduino ploščo, in potrebne dodatne komponente 
(npr. Bluetooth, WI-Fi modul). 

AVTOR: MARIO SERŠEN
MENTOR: KAREL MAČEK

Pametna razsvetljava je danes pogosta rešitev v t.i. 
pametnih hišah in objektih. Naša rešitev omogoča  

upravljanje razsvetljave s telefonom, sama realizacija 
pa ne zahteva velikega finančnega vložka. Izdelana je  
s pomočjo mikrokrmilnika Arduino Mega, Bluetooth 

modula in aplikacije Blynk.
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ARDUINO IDE
Je brezplačno programsko okolje za razvijanje 
Arduino aplikacij, ki ga lahko dobimo  za 
Windows, MacOS in Linux platformo. Napisan je v 
programskem jeziki Java.  Uporablja se za pisanje 
in nalaganje programov na Arduino združljive 
plošče, možno pa je nalaganje tudi na plošče 
drugih proizvajalcev.  Arduino IDE podpira jezike C 
in C++ s posebnimi pravili strukturiranja kode.

IZVEDBA PROJEKTA
Sistem pametne razsvetljave je v našem primeru 
narejen za krmiljenje luči v 4 prostorih. Temu je 
ustrezno prirejen tudi vmesnik za upravljanje 
razsvetljave. Ta vsebuje štiri zavihke.  V vsakem 
zavihku imamo glavno stikalo, ki hkrati prižge oz. 
ugasne obe luči (v našem primeru led diodi) v 
določeni sobi, in  dodatni stikali, vsako za  svojo 
luč. Čisto spodaj sta drsnika, s pomočjo katerih 
spreminjamo jakost osvetlitve določene luči.

Sama naloga je realizirana na maketi hiše, v katero 
smo vgradili led diode. Vse komponente projekta 
smo povezali preko eksperimentalne plošče. 

Zadovoljni smo z delovanjem krmiljenja 
razsvetljave na modelu makete hiše. Naslednja 
faza je realizacija razsvetljave v hiši, kjer živimo 
in morebitna programska posodobitev, ki bo 
zajemala tudi glasovno upravljanje razsvetljave.
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PAMETNO 
OGLEDALO

KAKO JE PRIŠLO DO SODELOVANJA Z DIJAKI IZ 
TUJINE? TI SI SODELOVAL Z DIJAKOM S POLJSKE.
V okviru projekta je bilo na voljo več različnih 
nalog in odločil sem se za Pametno ogledalo. Enak 
projekt si je izbral tudi moj vrstnik s Poljske, in 
tako je prišlo do sodelovanja. K izbiri projekta je 
pripomoglo tudi to, da se je naloga navezovala na 
Raspberry PI.

KAJ TI JE PRI PROJEKTU PREDSTAVLJALO NAJVEČJI 
IZZIV?
Najtežji je vedno začetek, saj ne veš kje začeti. Po 
raziskovanju in branju različnih literatur je potem 
kar steklo.

KAKŠNO JE BILO SODELOVANJE Z WOJCIECHOM?
Najprej sva se povezala prek elektronske pošte in 
si glede na interes razdelila delo. Jaz sem se lotil 
programiranja, njegovo delo pa je bilo povezano 
s priklopom komponent in vsega, kar je spadalo 
zraven. Programska koda je zapisana v Pythonu, 
za vse skupaj pa skrbi Raspberry PI 3 in operacijski 
sistem Linux.

Z WOJCIECHOM STA SE TUDI DVAKRAT SREČALA. 
TI SI ŠEL NA POLJSKO, TVOJ SOVRSTNIK PA JE 
PRIŠEL V SLOVENIJO.
Najprej smo šli na Poljsko, kjer sva se srečala in 
sploh pričela delati. Tam sem bil teden dni in 
v tistem tednu sva večino stvari tudi naredila. 
Zelo težko je bilo zadeve delati na daljavo, sploh 
če pomislimo, da en razvija fizični del, drugi pa 
programerski in sva na dveh različnih lokacijah.

KAKO DELUJE OGLEDALO?
V ogledalu je senzor, ki, ko pristopimo do ogledala, 
zazna gibanje. Na podlagi tega se potem na 
ogledalu prikažejo podatki o vremenu in času. 
Ko se odmaknemo od ogledala, se informacije 
skrijejo. Podatki o vremenu pa se prek brezžične 
povezave pobirajo s spleta.

KAJ TI JE OSEBNOSTNO PRINESEL TAK PROJEKT?
Zanimivo je, da so taki projekti najtežji na začetku, 
ko sploh ne veš kje začeti. Bolj ko se začneš 
poglabljati v zadevo, več stvari se ti odpira, potem 
ugotoviš, da to sploh ni težko. Spoznal sem 
različne tehnologije in programske jezike ter zaradi 
mednarodnega sodelovanja tudi druge kulture in 
jezike. Ostanejo pa tudi prijateljstva.

AVTOR: MIHAEL LEBAR
MENTOR: SIMON HORVAT

Mihael Lebar je dijak četrtega letnika, ki je v času 
izobraževanja za poklic Tehnik računalništva, sodeloval v 
projektu Erasmus+. Cilj projekta je bil razvoj produktov, 

pri čemer sta sodelovala dva dijaka iz različnih držav. 
Soavtor pametnega ogledala je Wojciech Zmarzly iz mesta 

Mikolow na Poljskem.
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V sklopu projekta Erasmus+ smo se Žiga Tanacek, Samo Štefanec, Aleks Marinič in profesor Dominik Letnar 
odpravili na zamenjavo v Košice na Slovaško. Izmenjava je potekala s šolo SPŠE Košice. Pri projektu smo bili v parih 
z Dominicom, Romanom, Csabo Vasilom in Robertom Vangorom. Zajtrkovali smo v hotelu, kosilo nam je zagotovila 

šola, večerjali pa smo v restavraciji po izbiri. Vsak dan smo začeli z delom na svojem izdelku, ki smo ga vsak dan delali 
do 14. ure. Moj projekt je bil izdelava in programiranje robota, ki si bo zapomnil naše ukaze in jih izvedel. Po 14. uri 
so sledile popoldanske aktivnosti, ki so nam jih pripravili gostitelji. Obiskali smo sobo pobega, tehnološki muzej in 
šli na vožnjo z gokardi ter bowlanje. Bila je zanimiva in poučna izkušnja. Sam bi se  definitivno še enkrat odločil za 

izmenjavo. Priporočil bi jo tudi drugim, saj se naučiš veliko novega in spoznaš ostale države, kulture ter njihov način 
dela.

ERASMUS+

AVTOR: ŽIGA TANACEK
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EKSKURZIJE
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SPTŠ 
Srečko

Avtor: Žan Horvat
Mentor: Dominik Letnar

Od kod ideja za SPTŠ Srečka?

Idejo sem dobil pri predmetu Načrtovanje 
in razvoj spletnih aplikacij, ko smo delali 
nalogo, ki generira naključna števila. Odločil 
sem se, da nalogo izpopolnim, in sicer tako, 
da bo  uporabnik lahko  vnesel poljubna 
števila. Tako se je rodila ideja za SPTŠ Srečka. 
Pri oblikovanju sem navdih črpal tudi iz že 
znane igre »Viking Lotto« (to je igra Loterije 
Slovenija). V šoli pridobimo veliko znanja s 
področja spletnega programiranja in to znanje 

<4> TEHNIK RAČUNALNIŠTVA NA SPTŠ FEBRUAR 2019

SREDNJA POKLICNA IN TEHNIŠKA ŠOLA MURSKA SOBOTA

Državno srednješolsko tekmovanje ACM iz 
računalništva in informatike (Tekmovanje v 

izdelavi spletnih aplikacij) 

Žan Horvat

V soboto, 24. marca 2018, sem se udeležil državnega tekmovanja ACM iz računalništva 
in informatike. V kategoriji tekmovanja izdelava spletnih aplikacij sem dosegel 2. mesto. 
Seveda so za tako tekmovanje potrebne priprave. Pripravljal sem se približno 2 meseca, 
pri pripravah pa mi je pomagal profesor Dominik Letnar. Skupaj sva reševala naloge s 
prejšnjih tekmovanj. Profesor mi je pokazal tudi nekaj trikov ter mi svetoval pri reševanju 

nalog. Na tekmovanju smo morali izdelati igro kača. 

Igra je morala biti funkcionalna in imeti izgled v skladu z navodili. Za reševanje smo imeli 
na voljo dve uri. Seveda je v teh dveh urah prisotnega veliko stresa. Na koncu, ko sem 
slišal, da sem dosegel drugo mesto, je sledilo olajšanje. Zagotovo je to eden najboljših 
občutkov, ko dosežeš tako dober rezultat. Tudi letos se želim udeležiti tega tekmovanja 

in izboljšati uvrstitev. 
Če je volja, se vse da. Seveda pa je pomemben tudi dober mentor, ki te vodi in ti pomaga 

pri pripravah. Brez priprav ne gre.



mi je tudi pomagalo. Super se mi 
zdi tudi to, da izdelujemo veliko 
»vsakodnevnih« aplikacij. Precej 
mi je pomagal tudi moj mentor 
prof. Dominik Letnar, in sicer tako, 
da me je motiviral, spodbujal in 
predlagal izboljšave. Opozoril me 
je tudi na napake. To mi je veliko 
pomagalo, saj je za programerja 
»feedback« precej pomemben.  

Si kdaj že ustvarjal kakšne 
podobne projekte?

Doma sem se že ukvarjal s 
spletnim programiranjem. Ampak 
sem izdeloval bolj statične strani 
kot pa spletne aplikacije. Spletne 
aplikacije sem izdeloval bolj 
osnovne npr. kakšen enostaven 
kalkulator.
 
Katere tehnologije moraš poznati, 
da lahko izdelaš kaj podobnega?

Za izdelavo podobne aplikacije 
je potrebno za začetek poznati 
HTML in CSS. Prvi je jezik, ki 
določi strukturo spletni strani, 
CSS pa obliko spletne strani. To 
sta osnovna jezika vsake spletne 
strani/aplikacije, ki jo vidimo 
danes na spletu. Potrebno je 
poznati tudi JavaScript in JQuery. 
Ta jezika pa določita »obnašanje« 
aplikacije (npr. vnos številk, 
generiranje naključnih števil, 
animacije ipd.). 

Kaj bi svetoval začetnikom, ki jih 
zanima spletno programiranje?

Svetoval bi jim naj začnejo pri 
čistih osnovah in naj ne hitijo. 
Programiranja se ne naučiš čez 
noč. Tudi pri programiranju velja 
rek: »Vaja dela mojstra«. Danes je 
na internetu ogromno gradiva in 
vodičev kako začeti. Za spletno 
programiranje je zanimiva 
predvsem w3schools.com. 
Tudi codecademy.com ni slaba. 
Morati biti le volja in vztrajnost. 

Na začetku so mogoče stvari 
težje, ampak hitro vidimo, da 
programiranje sploh ni težko.  

Kaj te v računalništvu najbolj 
navdušuje?

Najbolj me navdušujejo 
spletne aplikacije. Tudi 
koncept, da bi bilo vse v 
»oblaku«, se mi zdi zanimiv. 
Menim, da bomo v prihodnosti 
uporabljali le še internet in 
brskalnik. Vse aplikacije in 
podatki bodo na internetu. 
To prinaša številne prednosti 
(npr. ne bomo rabili tako 
močnih računalnikov) in pa 
tudi nekaj slabosti (pomisleki 
glede varnosti). Ampak mislim, 
da prednosti odtehtajo slabosti. 

Kje se vidiš v prihodnosti?

V prihodnosti se vidim v vlogi 
programerja. Predvsem na 
področju spletnih aplikacij. 
Spletno programiranje je zelo 
zanimivo, saj se konstantno 
razvija, izboljšuje, spreminja … 
Mogoče ustanovim tudi svoje 
podjetje, nikoli se ne ve. Seveda 
pa moram najprej dokončati šolo. 
Prav šola mi je največ pomagala 
pri odkrivanju programiranja. 
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NAŠI
DANILO ŠARUGA

Kot dijak sem obiskoval SPTŠ Murska Sobota, smer Elektrotehnik računalništva. Srednjo šolo sem 
uspešno zaključil in se vpisal na Višjo strokovno šolo v Murski Soboti, smer Informatika. Po končanih 
obveznostih iz predavanj, vaj in izpitov sem si moral poiskati praktično izobraževanje v podjetju, saj je 
tudi to bil pogoj za uspešno zaključen letnik. Prošnjo za praktično usposabljanje sem poslal v podjetje 
Lek d.d., kjer so moji prošnji ustregli, ker pa je sedež IT v Ljubljani, sem 400 ur moral oddelati tam in ne 
v svojem domačem kraju.

Po končanem praktičnem izobraževanju so mi ponudili študentsko delo v podjetju Lek d.d. na lokaciji 
Lendava. Podjetje Lek d.d. je farmacevtska družba, ki spada pod Novartis in se ukvarja z izdelavo ter 
pakiranjem zdravil. Svoje obrate ima na večih različnih lokacijah, to so Ljubljana, Mengeš, Prevalje in 
Lendava. Kot študent sem delal 2 leti in sem bil IT podpora (HelpDesk) uporabnikom na lokaciji. Naloge 
HelpDeska so, da pomaga uporabnikom IT-sistemov pri težavah in vprašanjih. Z leti sem se marsikaj 
naučil, hodil na dodatna izobraževanja in usposabljanja, ki jih je zahteval Novartis, zato sem prejemal 
tudi vedno več dodatnih nalog.

Leta 2014 sem odprl svoje podjetje Računalniški inženiring, Danilo Šaruga s.p., saj so naloge, ki sem 
jih opravljal, nosile preveč odgovornosti za študenta. Sedaj še vedno delam za Lek d.d., vendar preko 
svojega podjetja in še naprej nudim IT-podporo uporabnikom, poleg tega pa skrbim za IT infrastrukturo 
na lokaciji Lendava. 
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DOMINIK BALIGAČ

Računalništvo me je zanimalo že od malih nog, zato sem se po končani osnovni šoli vpisal v Srednjo poklicno 
tehniško šolo v Murski Soboti, program Računalniški tehnik.

V srednji šoli sem se seznanil z naborom različnih programskih jezikov in operacijskih sistemov, ki jih uporabljam 
še danes. Med šolanjem sem se udeležil tudi nekaj državnih tekmovanj iz računalništva, na katerih sem osvojil 
dve srebrni priznanji. Po zaključeni srednji šoli sem izobraževalno pot nadaljeval na Fakulteti za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko v Mariboru, smer Računalništvo in informacijske tehnologije. Študij mi je med 
drugim ponudil tudi sodelovanje pri različnih projektih.

V zadnjem letniku študija so me iz podjetja Comtrade d.o.o. povabili na razgovor, kjer sem se redno zaposlil 
kot razvijalec programske opreme. Delam v oddelku iCore, ki se ukvarja z razvojem spletne igralne platforme 
različnih operaterjev. Oddelek iCore poenostavlja igranje na vseh kanalih (mobilni, računalniški, tablični) in 
tako zagotavlja enoten pogled na vse dejavnosti igralca. Gre za velik, kompleksen sistem, ki predstavlja mnogo 
izzivov. Moje glavne naloge so povezovanje različnih zunanjih strank s sistemom iCore, vzdrževanje spletne 
platforme in korekcija morebitnih napak. Podjetje mi hkrati nudi udeležbo na različnih konferencah, kar me 
neprestano ohranja v stiku z najnovejšo tehnologijo.

V prostem času raziskujem področje umetne inteligence, ki je v zadnjih letih zelo napredovalo. Vodilna globalna 
tehnološka podjetja (Google, Facebook, Microsoft idr.) nudijo ogromno virov s tega področja, saj se zavedajo 
potenciala te tehnologije.



MARKO KAVAŠ

Zaključil sem Srednjo poklicno in tehniško šolo v Murski Soboti in dobil naziv Elektrotehnik računalništva. 
Med šolanjem v srednji šoli sem se udeleževal raznih državnih tekmovanj iz programiranja in izdelovanja 
spletnih strani, kjer sem dosegal odlične rezultate. 

Moja prva služba v tej smeri je bila pri Kreativnih idejah, kjer sem kot študent izdeloval spletne strani. 
Nato sem tudi kot študent bil zaposlen pri podjetju MOL Slovenija, kjer sem skrbel za delovanje tehnične 
opreme v pisarnah in na benckinskih črpalkah, sodeloval pri projektih (kot npr. Loterija Slovenija) in več.

Trenutno sem redno zaposlen pri podjetju A1 Slovenija kot tehnični ekspert v Mariboru, kam sem se tudi 
nedavno odselil. V prostem času izdelujem spletne strani, oblikujem razne stvari za tisk (letaki, vizitke, 
brošure, itd.), kot dodaten “hobi” in mogoče v prihodnje kaj več kot samo to pa razvijam manjše igre za 
mobilne telefone in/ali osebne računalnike.

BIVŠI
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ROK SLAMEK

Lahko bi rekel, da sta ustvarjalnost in obrtništvo v družini prisotna več generacij. Moj dedek je bil čevljar in imel 
je delavnico, kjer sem kot otrok preživel veliko časa. Stik z različnimi materiali in oblikovanje le-teh s svojimi 
rokami mi je že takrat predstavljalo neko zadovoljstvo. Še posebej veliko časa sem namenil risanju in kasneje 
tudi slikanju z oljnimi barvami na platno, kar sem pridno nadgrajeval skozi srednjo šolo z obiskom umetniških 
kolonij in delavnic. Rekel bi, da sem že takrat vedel, da se preživljati kot umetnik ni kar tako. 

Torej, namesto umetniške gimnazije se je moja inženirska podzavest nekako odločila, da grem v tehnično 
srednjo šolo smer Elektrotehnik računalništva. Tam sem odkril moč programiranja, ki sedaj usmerja moj 
način razmišljanja in življenja. Po končani srednji šoli sem nadaljeval šolanje na Fakulteti za elektrotehniko 
in računalništvo v Mariboru - program Računalništvo in informacijske tehnologije. Med zaključevanjem 
diplomskega študija me je sestra prijavila na 3-mesečni lončarski tečaj. To je bila še ena prelomnica v mojem 
življenju, ko sem se pobliže spoznal z glino. Po končanem tečaju sem nadaljeval študij in v zadnjem letu svojega 
magistrskega študija sem se odločil, da bom magistrsko delo napisal v Barceloni na Universitat Politècnica 
de Catalunya. Ker se je to zgodilo v drugem semestru, sem se odločil, da izkoristim prosti čas, da izpilim svoje 
lončarske veščine. 

Šele začel sem in med brskanjem po Instagramu sem opazil objavo za prosto delo asistenta lončarke na otoku 
Mallorca. Prijavil sem se in naslednji teden sem že bil na poti proti Mallorci. Tam sem dva meseca preživel kot 
asistent znane lončarske umetnice Marie De Haan. Z okusom Španije sem se vrnil domov neučakan, da se 
vrnem. 

Naslednjih nekaj mesecev sem preživel doma, preden sem se za sedem mesecev preselil v Barcelono. Tam sem 
končal magistrsko delo z najvišjo oceno in z nagrado za najboljšo magistrsko 
nalogo na področju informacijskih sistemov. 
Barcelona kot mesto, znano po kulturi skejtanja, me je 
povlekla nazaj v skejtanje, ki sem ga opustil po srednji 
šoli. Ukvarjam se predvsem s športi, ki vključujejo 
desko pod nogami. Če ne skateboard, potem windsurf 
pred kratkim sem stopil tudi na snowboard. 

Po vrnitvi iz Barcelone sem nekaj časa preživel doma, 
preden sem se zaposlil kot sistemski razvijalec oziroma 
programer v znanem podjetju Siemens v Gradcu 
v Avstriji. Tukaj v programskem jeziku c razvijam 
komunikacijski protokol PROFINET, ki se uporablja 
za komunikacijo med raznimi stroji in napravami 
v industriji. Poleg dela imam zdaj tudi priložnost 
nadaljevati svojo strast do fotografije in videografije. V 
bližnji prihodnosti pa bi želel nadaljevati z lončarjenjem 
in gojenjem bonsai dreves v svojih lončenih posodah.



Tehnik 
računalništva

V 21. stoletju velja 
računalništvo za 
eno najhitreje 

rastočih panog. Za 
razvijanje in servisiranje 
elektronskih naprav, 
računalniške opreme, 
prenosa informacij, 
naprednih naprav ter 
elementov so potrebni 
izurjeni strokovnjaki z 
znanjem iz elektronike in 
računalništva. 

Računalništvo je veda, 
ki se ukvarja z razvojem, 
uporabo in vzdrževanjem 
računalniške strojne in 
programske opreme. 
Računalnike v takšni ali 
drugačni obliki najdemo 
na vseh področjih 
človekovega življenja 
in delovanja. Razvoj 
računalniške tehnologije 
gre naprej z veliko hitrostjo. 
Da bi lahko temu sledili, je 
potrebno imeti znanje in 
izkušnje. Izkušnje si lahko 

Poklic 
prihodnosti

Poleg ohišja, ki je stvar 
okusa pomeznika, so 
za igračarski računalnik 
pomembni napajalnik, 
osnovna plošča, procesor, 
pomnilnik, trdi disk 
in grafična 
kartica.

Spoznajte poklic Tehnik 
računalništva.
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Tehnik 
računalništva

Poklic prihodnosti
Spoznajte poklic Tehnik računalništva.

V 21. stoletju velja računalništvo za eno najhitreje rastočih panog. Za razvijanje in 
servisiranje elektronskih naprav, računalniške opreme, prenosa informacij, naprednih 
naprav ter elementov so potrebni izurjeni strokovnjaki z znanjem iz elektronike in 

računalništva.

Računalništvo je veda, ki se ukvarja z razvojem, uporabo in vzdrževanjem računalniške strojne in 
programske opreme. Računalnike v takšni ali drugačni obliki najdemo na vseh področjih človekovega 
življenja in delovanja. Razvoj računalniške tehnologije gre naprej z veliko hitrostjo. Da bi lahko temu 

sledili, je potrebno imeti znanje in izkušnje. Izkušnje si lahko pridobimo z delom, znanje pa v šoli.

Poleg ohišja, ki 

je stvar okusa 

pomeznika, so 

za igračarski 

računalnik 

pomembni 

napajalnik, 

osnovna plošča, 

procesor, 

pomnilnik, trdi 

disk in grafična 

kartica.



Slovenščina 4 ure/teden

Matematika 3 ure/teden

Tuji jezik 3 ure/teden

Umetnost 2 uri/teden

Geografija 2 uri/teden

Kemija 2 uri/teden

Športna vzgoja 3 ure/teden

SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI

Informatika s tehniškim komuniciranjem 4 ure/teden

Vzdrževanje informacijske strojne opreme 4 ure/teden

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij 4 ure/teden

STROKOVNI MODULI

MORDA NISTE 
VEDELI

Prvi elektronski računalniki, ki 
so bili razviti okrog leta 1940, so 
bili velikosti dnevne sobe in so 
za svoje delovanje potrebovali 
veliko električne energije. 
Bili so povsem drugačni od 
današnjih računalnikov, ki jih 
lahko postavimo na mizo ali 
odnesemo s sabo.

PRVI LETNIK

Osnove elektrotehnike 1 ura/teden

Varna raba interneta 1 ura/teden

Izbrana poglavja iz matematike 1 ura/teden

ODPRTI KURIKUL

INFORMATIKA S TEHNIŠKIM 
KOMUNICIRANJEM

Pri tem modulu dijaki spoznajo 
osnove računalništva in 
informatike. Ločijo med biti in 
bajti, spoznajo številske sisteme, 
seznanijo se z operacijskimi 
sistemi, datotekami, osnovami 
interneta, elektronsko pošto in 
podobnim. Pri vajah spoznajo 
pisarniško zbirko Microsoft Office 
in se naučijo izdelovati sestavljene 
dokumente in predstavitve.

Dijaki spoznajo zgradbo in 
delovanje računalnika. Modul je 
sestavljen iz dveh delov - vaj in 
teorije. Pri vajah dijaki praktično 
sestavljajo in popravljajo 
računalnik in se naučijo 
komunicirati s strankami.

VZDRŽEVANJE 
INFORMACIJSKE STROJNE 

OPREME

IZDELAVA ELEKTRIČNIH IN 
KOMUNIKACIJSKIH INŠTALACIJ

V sklopu tega modula dijaki 
spoznajo električne veličine (A, 
V, W), spoznajo elektrotehniške 
zakone, ločijo različne vrste 
napajanj, inštalacij. Dijaki 
se seznanijo še z elementi 
računalniškega omrežja, IP-
naslovi ter žičnimi in brezžičnimi 
omrežji. Pri vajah praktično 
preizkusijo snov, pridobljeno pri 
teoriji.

Dijaki imajo v prvem letniku 
tri ure iz odprtega kurikula. 

Namenjene so usvajanju 
dodatnega znanja o 

elektrotehniki in matematiki 
ter o pasteh in varni rabi 

interneta.

ODPRTI KURIKUL

Pomnilnik je eden 

najpomembnejših delov 

računalnika. Njegova naloga je 

hranjenje podatkov. Na sliki je 

DDR3 pomnilnik.
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Slovenščina 3 ure/teden

Matematika 3 ure/teden

Tuji jezik 3 ure/teden

Zgodovina 3 ure/teden

Fizika 2 uri/teden

SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI

Uporaba IKT pri poslovanju 4 ure/teden

Upravljanje s programirljivimi napravami 5 ur/teden

STROKOVNI MODULI

Robotika 2 uri/teden

Drugi tuji jezik 2 uri/teden

ODPRTI KURIKUL

UPORABA IKT PRI POSLOVANJU

Modul je razdeljen na dva sklopa: 
Informatika in Podjetništvo. V 
 sklopu Informatika dijaki podro-
bno spoznajo elektronsko 
preglednico (Excel) ter orodje 
za ustvarjanje relacijskih 
podatkovnih baz (Access). V 
drugem sklopu se dijaki seznanijo 
s podjetništvom, različnimi 
poslovnimi subjekti, realizacijo 
podjetniških idej ipd. Modul je 
razdeljen na vaje in teorijo.

UPRAVLJANJE S 

V dveh sklopih dijaki spoznajo 
osnove programiranja in 
programirljive naprave. Dijaki 
napišejo svoj prvi program, 
izdelajo preprosto računalniško 
igro ter spoznajo funkcije in 
ukaze za programiranje. V sklopu 
modula se dijaki seznanijo z 
logičnimi vezji, senzorji, krmilji 
ipd. Nare dijo izdelke kot sta 
semafor in dvižna rampa. Modul 
je razdeljen na vaje in teorijo.

VZDRŽEVANJE INFORMACIJ-
SKE PROGRAMSKE OPREME

V modulu dijaki spoznajo 
programske opremo, jo 
nameščajo, razlikujejo med 
odprtokodno in komercialno 
programsko opremo, nameščajo 
gonilnike, se seznanijo s 
požarnimi zidovi, protivirusnimi 
programi ipd. Modul je razdeljen 
na teorijo in vaje.

UPRAVLJANJE S PROGRAMIRLJIVIMI NAPRAVAMI

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

Dijaki imajo v drugem letniku dva tedna praktičnega izobraževanja 
v podjetju. Zaradi življenjskih izkušenj priporočamo, da dijaki sami 
stopijo v kontakt z delodajalcem, kjer želijo opravljati praktično 
izobraževanje. Če jim to ne uspe, jim pri tem pomaga šola.

... IN ŠE

V drugem letniku imajo dijaki na urniku štiri ure iz odprtega 
kurikula. Dve uri sta namenjeni drugemu tujemu jeziku, dve uri pa 
robotiki.

ODPRTI KURIKUL

DRUGI LETNIK
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Slovenščina 3 ure/teden

Matematika 3 ure/teden

Tuji jezik 3 ure/teden

Sociologija 2 uri/teden

Fizika 2 uri/teden

SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI

Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov 4 ure/teden

Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij 5 ur/teden

STROKOVNI MODULI

Mikroračunalnik in prenos podatkov 2 uri/teden

Izbrana poglavja iz podatkovnih baz 1 ura/teden

Drugi tuji jezik 2 uri/teden

ODPRTI KURIKUL

VZPOSTAVITEV 
IN VZDRŽEVANJE 
OMREŽNIH SERVISOV

V modulu dijaki spoznajo in 
nameščajo različne strežnike ter 
jih administrirajo. Med strežnike 
spadajo npr. spletni strežnik, 
poštni strežnik, datotečni strežnik 
ipd. Dijaki med drugim skrbijo 
za varnost strežnikov, jih znajo 
v primeru napak obnoviti, znajo 
določati pravice uporabnikom 
ipd. Modul je sestavljen iz vaj in 
teorije.

NAČRTOVANJE IN RAZVOJ 
SPLETNIH APLIKACIJ

Modul je namenjen izdelavi 
spletnih strani in aplikacij. 
Dijaki znajo oblikovati in 
izdelovati spletne strani v 
skladu z modernimi trendi, 
spoznajo tehnologije in orodja, 
ki so potrebna za izdelavo, 
znajo prenesti spletne strani na 
strežnik. Modul je sestavljen iz 
teorije in vaj, pri katerih vsak dijak 
med drugim izdela praktično 
uporabno spletno aplikacijo.

NAČRTOVANJE IN POSTAVITEV 
PODATKOVNIH BAZ

Današnjih aplikacij si ne moremo 
predstavljati brez podatkovnih 
baz. Podatki, ki jih vnesemo v 
te lefon, spletno ali namizno 
aplikacijo, se shranjujejo, da 
jih lahko pozneje ponovno 
uporabimo. Največkrat se 
shranjujejo v tabele podatkovnih 
baz in v modulu spoznamo 
načine, kako to storimo. Dijaki 
spoznajo tabele, relacije, jezik 
SQL … Modul je sestavljen iz 
teorije in vaj.

PRAKTIČNO 
IZOBRAŽEVANJE

V drugem in tretjem letniku 
imajo dijaki dva tedna 

praktičnega izobraževanja 
v podjetju. Izobraževanje 

opravljajo v različnih panogah: 
računalniških podjetjih, 

bolnišnicah, policiji, tehničnih 
trgovinah...

... IN ŠE

Pet ur odprtega kurikula 
je namenjenih pogloblje-
nemu znanju o podatkovnih 
bazah, tujemu jeziku ter 
mikroračunalniku. Dijaki 
spoznajo delovanje in 
programiranje majhnih 
računalnikov za krmiljenje 
različnih naprav.

ODPRTI KURIKUL

Čeprav marsikdo po imenu Apache 
prepozna severnoameriške staroselce 
ali helikopterje, je izraz zelo znan tudi 
v računalništvu. Je najbolj uporabljan 
svetovni spletni strežnik. Na sliki je 
logotip spletnega strežnika Apache.

TRETJI LETNIK
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Slovenščina 4 ure/teden

Matematika 3 ure/teden

Tuji jezik 3 ure/teden

SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI

Upravljanje IK sistemov 4 ure/teden

Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij 5 ur/teden

STROKOVNI MODULI

Izbrana poglavja iz matematike 1 ura/teden

Izbrana poglavja iz podatkovnih baz 2 uri/teden

Računalništvo 1 ura/teden

ODPRTI KURIKUL

NAČRTOVANJE IN RAZVOJ 
PROGRAMSKIH APLIKACIJ

Modul je namenjen 
naprednejšemu programiranju 
in izdelavi namiznih aplikacij. 
Tu dijaki ustvarjajo programe 
kot so beležnica, kalkulator, 
slikar, izdelujejo igre kača, 
spomin, križec krožec in 
podobno. Programe povezujejo s 
podatkovnimi bazami.

RAČUNALNIŠKO 
OBLIKOVANJE

Pri računalniškem oblikovanju 
dijaki spoznajo in urejajo video ter 
slikovni material. Tipični izdelki, ki 
nastanejo pri tem predmetu, so 
brošure, zloženke, predstavitveni 
material, koledarji, video posnetki 
ipd. Dijaki pripravijo material za 
tisk.

UPRAVLJANJE IK SISTEMOV

V vsakdanjem življenju se nenehno srečujemo z računalniškimi 
omrežji in njihovo varnostjo. Dovolj je le, če se spomnimo na mobilno 
napravo, domači internet ali večje omrežje v ustanovah, kot so banke. 
V tem modulu dijaki sestavljajo omrežja, skrbijo za njihovo varnost, 
upravljajo z digitalnim podpisom, enkripcijo ipd.

V četrtem letniku so štiri 
ure odprtega kurikula. Dve 
uri sta namenjeni znanju 
o podatkovnih bazah, po 
ena ura matematiki in 
računalništvu, ki je obenem 
obvezen predmet na poklicni 
maturi.

ODPRTI KURIKUL

MORDA NISTE 
VEDELI

Marsikdo si računalnik 
predstavlja kot napravo, s katero 
lahko pišemo dokumente, 
izdelujemo predstavitve ali 
brskamo po spletu. Majhni 
računalniki so vgra jeni v 
naprave, kot so mobilni telefoni, 
igrače, mikrova lovne pečice in 
MP3 predvajalniki. Računalnike 
uporabljamo tudi takrat, kadar 
se tega ne zavedamo.

Če bi bil Facebook država, bi si 
leta 2015 delil prvo mesto po 
številu prebivalcev s Kitajsko. 
Facebook ima okrog 1.35 
milijarde uporabnikov, kolikor 
ima Kitajska prebivalcev. Leta 
2012 je imel Facebook slabo 
milijardo uporabnikov in je takrat 
zasedal tretje mesto za Kitajsko 
in Indijo. Število uporabnikov se 
vsako leto konstantno povečuje.

Usmerjevalnik (angleški naziv router) je 
naprava, ki povezuje dve ali več različnih 
omrežij. Njegove funkcije so omejevanje 
prometa, prenašanje prometa na manjša 
omrežja in izbira najustreznejše poti 
za potovanje podatkovnih paketov do 
njihovega cilja.

ČETRTI LETNIK
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Izdelek z zagovorom je 
praktični izdelek. Teme so 
različne, največkrat pa se 
navezujejo na ideje dijakov. 
To so lahko spletne strani, 
strežniki, video posnetki, 
programi, aplikacije za 
mobilne naprave ipd.

Slovenščina obvezno

Računalništvo obvezno

Matematika ali Tuji jezik izbirno

POKLICNA MATURA Na koncu štiriletnega 
izobraževanja dijak opravlja 
poklicno maturo. Z uspešno 
opravljeno poklicno maturo 
dijak zaključi srednješolsko 
izobraževanje. Na ta način si 
pridobi strokovno izobrazbo, 
ki mu omogoča kvalificirano 
zaposlitev ali nadaljevanje 
študija.

Sestava poklicne mature

Poklicna matura je sestavljena 
iz štirih predmetov: slovenščina, 
računalništvo, matematika ali 
tuji jezik in izdelek z zagovorom. 
Slovenščina, računalništvo in 
izdelek z zagovorom so obvezni 
predmeti, medtem ko je tretji 
predmet izbirni predmet, pri 
čemer lahko dijak izbira med 
matematiko ali tujim jezikom.

Slika sheme izobraževanja. Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

IZDELEK Z ZAGOVOROM

Z opravljeno poklicno maturo se lahko dijak vpiše v višje- ali 
visokošolske študijske programe. Če hoče dijak z opravljeno poklicno 
maturo na univerzitetni študij, mora opraviti še peti predmet, ki pa 
mora biti predmet splošne mature. V sodelovanju z Gimnazijo Murska 
Sobota dijakom omogočamo opravljanje dodatnega predmeta.

PETI PREDMET

Vsako šolsko leto nekaj dijakov 
programa Tehnik računalništva 
opravlja dodatni peti predmet.

... IN ŠE

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA
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 Erasmus+ izmenjava na Češko

Moj projekt je bil izdelava 
pametnega koša, ki bo meril 
višino napolnjenosti in podatke 

pošiljal v spletno aplikacijo. 

Vsak od dijakov je pri projektu 
sodeloval s češkim dijakom. 
Moje delo je bilo izdelava spletne 
aplikacije, dijak s Češke pa je 
izdelal vezje in povezal senzorje. 
Gostitelji so nam organizirali tudi 
kosilo v šoli. Peljali so nas tudi 
na razne festivale, ki so se takrat 
odvijali v mestu. Obiskali smo 

tudi sosednje mesto Ostrava. 

Delali smo približno do 14. ure, 
nato pa so sledile ostale aktivnosti, 
kot so druženje in spoznavanje 
mesta. Z dijaki smo se hitro 
ujeli. Bila je zanimiva in poučna 
izkušnja. Sam bi se zagotovo 
še enkrat odločil za izmenjavo. 
Priporočil bi jo tudi drugim, saj 
se naučiš veliko novega, spoznaš 
ostale države in kulture ter njihov 

način dela.

V sklopu projekta Erasmus+ KA2 smo se 19. 11. 2018 odpravili na enotedensko 
izmenjavo v mesto Havířov na Češko. Na izmenjavi smo bili na šoli SPŠE Havířov.

Žan Horvat
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  Erasmus+ Slovaki na naši šoli

Kot dijak 4. letnika smer Tehnik računalništva sodelujem pri projektu Erasmus+, katerega 
koordinatorka je profesorica angleščine Klavdija Cerovšek.

 

Izbral sem si projekt »premikajoči robot«, ki ga delam skupaj z dijakom iz Slovaške. Za potrebe projekta 
smo kupili Arduino paket, LCD-zaslon in Bluetooth modul. Vse skupaj je bilo potrebno ožičiti in napisati 
program v Arduino programskem jeziku. Izdelala bova še mobilno aplikacijo, preko katere bo možno 
usmerjati robota. Delo je potekalo brez težav, saj je bil mentor Dominik Letnar vedno na voljo. Dijaki iz 
Slovaške so prišli v Slovenijo za 1 teden z mentorjem Jánom Lechmanom. Dopoldan smo delali naše 
naloge, popoldan pa smo se družili. 

  Naše druženje so sestavljale različne aktivnosti, kot so ogled Murske Sobote, ogled Maribora, obisk 
Mikloševega senja, kegljanje in obisk Vulkanije.  Z dijaki iz Slovaške smo se zelo dobro razumeli in komaj 

čakam na obisk Slovaške.

Žiga Tanacek



Blaž Bernjak, Alen Plavec in Mihael Lebar
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  Erasmus+ Poljska - Slovenija

V projektu Erasmus+ (Poljska-
Slovenija) smo sodelovali 
trije dijaki smeri Tehniik 

računalništva, in sicer Blaž 
Bernjak (4R1), Alen Plavec (3R1) 
in Mihael Lebar (3R1). Namen 

projekta je bil, da bi se spoznali 
z dijaki iz tujine in z njimi razvili 

izdelek.

V ponedeljek, 19. novembra 
2018, smo se ob spremstvu 

profesorja Karla Mačka v 
sklopu projekta odpravili 
na Poljsko. Že prvi dan ob 

prihodu smo se ob odprtem 
ognju in pečenih klobasah 
spoznali z dijaki s Poljske in 
Slovaške. Med seboj smo se 
sporazumevali v angleščini, 
čeprav so si naši jeziki precej 

podobni.

Vsak dan smo v 
dopoldanskem času reševali 

probleme ter razvijali in 
nadgrajevali naše izdelke 
in znanje. Popoldne smo 
si krajšali čas z različnimi 
aktivnostmi, kot so »laser 

tag«, kegljanje ali pa smo se 
odpravili na ogled mesta. V 
času obiska smo si ogledatli 

rudnik premoga in precej 
nenavaden rudnik soli.

Proti koncu našega 
popotovanja pa smo na 

njihovi šoli  (ZESPÓŁ SZKÓŁ 
TECHNICZNYCH oz. ZST 

Mikołów) predstavili naše 
izdelke.
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Na koncu smo si ogledali še mesto 
Krakow in rudnik soli.

Naš teden na Poljskem je bil 
zelo zanimiv. Nikoli nam ni bil 

dolgčas, saj smo vedno imeli na 
voljo različne aktivnosti, prav 

tako pa so bili zanimivi projekti, 
pri katerih smo tu in tam 

naleteli na kako težavo, vendar 
smo jih rešili brez težav.

Zdaj preostane samo še, da 
poljski dijaki pridejo k nam, da 
projekte zaključimo in jih tudi 

predstavimo.

Vsak od nas je seveda bil v ekipi z dijakom s Poljske in z njim sodeloval pri 
projektu. Projekti, ki smo jih razvijali, so bili naslednji:

– sledilec sonca (Alen Plavec)
– LED-kocka (Blaž Bernjak)
– pametno ogledalo (Mihael Lebar)



  Delavnice predavateljev FERI Maribor

Pod vodstvom mag. Uroša Bergleza in  dr. Damjana Vlaja s Fakultete 
za elektrotehniko,  računalništvo in informatiko iz Maribora, sta v šol. 
letu 2017/18  bili izvedeni delavnici  za dijake in dijakinje programa 
Tehnik računalništva.  Torkov dopoldan so naši dijaki s predavatelji 
in asistenti omenjene fakultete preživeli v računalniških učilnicah. 

Na prvi delavnici so bili splošno predstavljeni 
varnostni problemi v brezžičnih omrežjih. Delavnica 
se je osredotočila na varnost v domačih brezžičnih 
lokalnih omrežjih Wi-Fi. Praktično so bili predstavljeni 
ukrepi za zagotavljanje boljše zaščite, demonstriran 
je bil vdor v slabo zaščiteno Wi-Fi omrežje in 
podane so bile smernice, kako se čim boljše zaščititi.

Na drugi delavnici so bile predstavljene osnove delovanja 
komunikacijskih omrežij, naslavljanje in razdeljevanje IP 
naslovnih prostorov (IPv4, IPv6) in osnove operacijskega 
sistema Cisco IOS. Na Cisco  opremi (usmerjevalniki in 
stikala)  so udeleženci opravili osnovno konfiguracijo 
usmerjevalnika za poslovno rabo, ga povezali v 
omrežje in nastavili ustrezne komunikacijske protokole. 

Hvala predavateljem za uspešno in kakovostno opravljene delavnice.
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Naši dijaki so v šolskem letu 2017/2018 sodelovali na številnih šolskih, 
območnih in državnih tekmovanjih. Področja tekmovanj so različna, od tujih 

jezikov, matematike, športa do strokovnih predmetov.

Na državnem tekmovanju ACM v razvoju spletnih aplikacij je Žan Horvat postal 
državni podprvak in prejel srebrno priznanje.
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NAŠI
ZLATI

2009/2010
Dominik Letnar in Denis Trstenjak

2011/2012
Mitja Bernjak in Denis Prša

2012/2013
Simon Žekš

2013/2014
Matjaž Bunderla, Damjan Časar, Gregor Ivajnšič, 
Gregor Ivanič in Tilen Kocbek

šolsko leto 

2017/2018

2014/2015
Matevž Bratina, Mitja Celec in Nejc Hajdinjak

2015/2016
Gregor Jerebic, Aleksander Kovač, Matic 
Pintarič, David Pintarič, Matej Škafar in Miha 
Trstenjak.

2016/2017
Štefan Horvat in Tadej Šinko

2017/2018
Samo Farič, Jernej jerebic in Maruša Mataj

Maruša in Samo nadaljujeta izobraževanje na FERI-ju v Mariboru, kjer študirata računalništvo in 
informatiko, Jernej pa na Ekonomski fakulteti v Mariboru.

Na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota smo z izobraževanjem na področju računalništva pričeli 
v šolskem letu 2004/2005. Sprva se je program imenoval Elektrotehnik računalništva, s kasnejšo prenovo 
pa Tehnik računalništva. V tem času je na področju računalništva poklicno maturo z odličnim uspehom 
končalo štiriindvajset dijakov, ki so postali zlati maturanti. V šolskem letu 2017/2018 so zlati maturantje 

postali Samo Farič, Jernej Jerebic in Maruša Mataj. 

Stojijo od leve: Samo Farič, Jernej jerebic, Maruša Mataj, Karel Maček (razrednik)
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  Delavnica Scratch

Na OŠ dr. Antona Trstenjaka na Negovi so za Dan dejavnosti (12. oktobra 2018) pripravili delavnico za 
učence od 6. do 9. razreda s predstavitvijo programiranja v Scratchu v sklopu projekta Erasmus+.

Učitelj računalništva na SPTŠ Dominik Letnar je pripravil in izvedel delavnico ter poskrbel, da so učenci 
spoznali osnove programiranja, se spoznali s Scratchem in izdelali 5 različnih aplikacij. Seveda so opravili 

tudi "testiranje" ali igrice res delujejo.
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Kako je bilo na delavnici? Na delavnici je bilo lepo in učenci so bili izredno pridni ter poslušni. V zelo 
kratkem času mi je uspelo, da sem učencem najprej pokazal nekaj osnovnih stvari, kot so premik figure, 
izbira ozadja, izpis, poskok, predvajanje zvoka ipd. V nadaljevanju pa smo uspeli dokončati dve različno 
zahtevni igri (snežakov poskok in pobiranje jabolk).

Kako so učenci bili zadovoljni z delavnico? Učenci so učilnico zapustili z željo po še več znanja.
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 HitroPis
Dijaka Blaž Bernjak in Žan Horvat iz razreda 4R1 sva pod mentorstvom 

učitelja Dominika Letnarja za namen tehniškega dneva ustvarila igro HitroPis. Igra je namenjena 
preizkusu natančnosti in hitrosti pisanja. Na koncu izpiše tudi natančnost, napake in čas igranja. 
Vsebuje tudi statistiko vseh iger. Vsak igralec dobi tudi svojo unikatno šifro za igranje. Izbere 
lahko tudi svojo osnovno šolo. Ob vsakem ponovnem poskusu se prikažejo nove besede, ki so 
shranjene v bazi podatkov. Vsako igro dobimo podobno težavne besede, saj so v bazi razvrščene 
glede na manj težavne, srednje težavne in najtežje. Algoritem jih nato izbere iz baze. Za pošiljanje 
rezultatov in obdelavo v podatkovni bazi skrbita programska jezika PHP in SQL. Za delovanje 
igre skrbita jezik Javascript in knjižica jQuery, za izgled pa je uporabljen jezik HTML, CSS in 
ogrodje Materialize. Nekaj hroščev nama je pomagal odpraviti tudi učitelj Dominik Letnar, ki 
naju je skozi celotni projekt usmerjal in nalagal kratke sklope naloge po smiselnem vrstnem 

redu.

Žan Horvat in Blaž Bernjak
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Aplikacija za izvajanje 
SSH ukazov Maturitetni izdelek

Na strežniku po navadi izvajamo različne ukaze s pomočjo konzole oz. terminala. Spletna apliikacija, 
ki sem jo izdelal, nam omogoči izvajanje različnih konzolnih ukazov s pomočjo spletne aplikacije, ki 
nato na strežniku izvede željen uporabnikov ukaz. Na ta način ima uporabnik možnost, da lahko zelo 
hitro in na preprost način izvede najnujnejše ukaze kar s pomočjo spletne aplikacije, ne da bi se moral 

povezovati na strežnik. Spletna aplikacija je prilagojena za različne vrste naprav.

Mentor: Dominik Letnar

Dijak: Jan Horvat
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Spletna aplikacija 
WalletTracker

Vsak dan nas spremljajo najrazličnejše denarne transakcije. To je lahko na primer plačilo skodelice kave, 
dvig denarja na bankomatu, plačilo živil v trgovini, nakazilo denarja nekomu, primerov pa je še veliko več.
Življenja brez uporabe denarja si enostavno ne moremo predstavljati, na koncu morda res velja, da je 

denar »sveta vladar«.

To denarnico smo poimenovali »Wallet Tracker«. Wallet Tracker nam omogoča vnos prihodkov ali stroškov, 
ki smo jih opravili. Poleg vnosa imena opravila vnesemo še znesek, ki je bil uporabljen v opravilu, samo 
opravilo pa na koncu še kategoriziramo. Opravilo lahko pozneje seveda uredimo ali tudi izbrišemo. 
Kategorije opravil lahko dodamo sami. Kategorije, ki jih dodamo, pa lahko prav tako uredimo ali izbrišemo.

Zakaj takšna izbira? Kaj te 
je navdušilo pri spletnih 

aplikacijah?
Za izdelavo spletne aplikacije 
sem se odločil zato, ker me je 
to področje računalništva še 
posebej zanimalo. Predvsem 
mi je všeč to, da pri spletnih 

aplikacijah približno enako vlogo 
igrata tako funkcionalni kot tudi 

dizajnerski oz. oblikovni del.

Od kod ideja za takšno 
aplikacijo?

Kot lahko vidimo v vsakdanjem 
življenju, so denarne transakcije 

postale čedalje bolj digitalizirane 
in tudi mene je zamikalo, da 
naredim nekaj podobnega.

Kaj vse potrebuješ za izdelavo 
takšne spletne aplikacija? 
Projekt, ki sem ga izdelal, je 

sestavljen iz dveh plati razvijanja 
spletnih aplikacij. Na eni strani 
imamo “backend”, ki poskrbi za 

funkcionalnost spletne aplikacije.  
Tehnologije, ki spadajo v to 

kategorijo in sem jih v mojem 
projektu tudi uporabil, so 

MySQL, PHP in JavaScript. Na 
drugi strani imamo “frontend” 

del, ki predstavlja izgled spletne 
aplikacije. Tukaj sem uporabil 

programska jezika HTML in CSS.

Maturitetni izdelek
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Mentor: Dominik Letnar

Dijak: Jernej Jerebic 

Kaj je bila najtežja stvar pri 
razvoju te aplikacije?

Najtežja stvar pri razvoju te 
aplikacije je bila povezava 

med transakcijami, vnešenimi 
v tabelo, in izrisom grafov. 

Aplikacija mora najprej iz tabele 
prebrati podatke in na podlagi 
pridobljenih informacij izrisati 

graf. 

Si bil s končnim izdelkom 
zadovoljen ter ali bi bila možna 

kakšna nadgradnja?
S končnim izdelkom sem 

načeloma zadovoljen, a obstaja 
še veliko možnosti nadgradenj. 

Uporabnik mora v moji aplikaciji 
ročno vnašati transakcije, zato 
bi bilo smiselno to nadgraditi 
tako, da se transakcije beležijo 

avtomatsko.

Ali želiš v prihodnje razviti še 
kakšno spletno aplikacijo?
Med izdelavo projekta sem 

v grobi osnovi spoznal, kako 
poteka standardna izvedba 

projekta na področju razvijanja 
spletnih aplikacij. Podobno 
metodo uporabljamo tudi v 

podjetju, v katerem sem (poleg 
študija) zaposlen, torej spletne 
aplikacije razvijam še naprej in 

verjamem, da jih bom tudi v 
prihodnje.
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SPTŠ SE PREDSTAVI - 
Spletna aplikacija

Maturitetni izdelek

Zakaj takšna izbira? 
Kaj te je navdušilo pri spletnih 

aplikacijah?
Spletne aplikacije so mi vedno 
enostavno omogočile privesti 

lastne ideje na zaslon, zato sem 
tudi bolj navdušena nad izdelavo 

spletnih strani.

Od kod ideja za takšno 
aplikacijo?

Idejo mi je predlagal takratni 
mentor, učitelj Dominik Letnar. 

Hitro me je pritegnil celoten 
ustvarjalni proces v ozadju 
takšne spletne aplikacije.

Kaj vse potrebuješ za izdelavo 
takšne spletne aplikacija? 

Kot pri vsakem večjem projektu 
potrebuješ načrt. Ta je bil v 

mojem primeru sestavljen iz 
skic, ki so predstavljale okvirni 

izgled posameznih delov spletne 
strani. Ne škodi tudi poznavanje 

nekaj osnovnih programskih 
jezikov za izdelavo spletnih strani 

in osnovno znanje za delo s 
podatkovnimi bazami.
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Kaj je bila najtežja stvar pri 
razvoju te aplikacije?

Vsekakor sama administracija, 
saj sem vsako spremembo 

morala hraniti v podatkovni bazi 
ter povrh vsega upravljati še s 

slikami uporabnika.

Si s končnim izdelkom bila 
zadovoljna ter ali bi bila možna 

kakšna nadgradnja?
Estetsko se mi je končni izdelek 

zdel zadovoljiv, saj sem v 
takšnem pogledu dosegla vse, 
kar sem si zadala. Če bi spletno 
stran nadgradila, bi dodala več 

možnosti administrativnega 
upravljanja in povečala varnost.

Ali želiš v prihodnje razviti še kakšno spletno aplikacijo?
Seveda, saj je to ena izmed mojih ljubših vej računalništva.

Mentor: Dominik Letnar

Dijakinja: Maruša Mataj
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 Dijaki o programu Tehnik računalništva

Za tehnika računalništva sem 
se odločil, ker je to poklic 

prihodnosti. Najbolj mi je všeč 
in me zanima programiranje, 

saj s to izobrazbo lahko dobimo 
dobro službo v tujini.

Za to smer sem se odločila, ker v 
računalništvu vidim prihodnost. 

Najbolj mi je všeč to, da se učimo 
reševati vsakodnevne probleme 

s pomočjo tehnologije.

Za program tehnik računalništva 
sem se odločil zato, ker me 

zanima predvsem programiranje. 
Najbolj mi je všeč, da te šola 

vzpodbuja in usmerja pri učenju 
programiranja.

Zelo me zanima uporaba 
različnih programov in 
programiranje. Tehnik 

računalništva mi ponuja 
možnost, da se vse to in še več 

naučim.

Za ta program sem se odločil, 
ker so me že dolgo zanimali 
računalniki in ker sem hotel 

izboljšati svoje znanje o 
računalnikih in vsem, kar je z 
njimi povezano. Najbolj všeč 
v tem programu so mi vaje iz 

računalniških predmetov, najbolj 
pa me zanima programiranje.

(Žiga Tanacek, 4R1)

(Maja Magdič, 4R1)

(Žan Horvat, 4R1)

(Domen Bencak, 2R1)

(Alen Plavec, 3R1)
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Pritegnilo me je računalništvo, 
ker sem že od nekdaj navdušen 

nad programiranjem. Tehnik 
računalništva je bila več kot 

odlična izbira.

Za tehnika računalništva sem se 
odločil, ker sem se veliko ukvarjal 

z računalnikom. Pri programu 
mi je najbolj všeč to, da imamo 

veliko praktičnega dela.

Za program sem se odločil, 
ker večino časa preživim na 

računalniku in ker bi se zelo rad 
naučil programiranja.

Izbira programa je bila zame 
super odločitev, saj me zanimata 

robotika in programiranje.

Za tehnika računalništva sem se 
odločil, ker je boljši program kot 
pa tehniška gimnazija. Najboljše 

je praktično delo in ker s 
profesorji delamo razne projekte.

Najbolj všeč mi je, da pri pouku 
programiranja delamo zanimive 

stvari ter da profesorji snov 
dobro razlagajo.

Za tehnika računalništva sem 
se odločil, ker me zanima 

tehnologija, predvsem 
računalniki in njihovo delovanje.

O tehniku računalništva lahko 
povem samo, da je vse super, 

lepo in prav!

(Nejc Zadravec, 4R2)

(Aleks Donoša, 2R1)

(Aljoša Vertot, 2R1)

(Tilen Tratnjek, 4R1)

(Samo Ivanek, 2R1)

(Mihael Lebar, 3R1)

(Domen Kuzma, 3R1)

(Aleš Dravec, 2R1)
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Kamera Xiaomi Mi Sphere (Domen Bencak, 2R1)

Kamera Xiaomi Mi Sphere je kamera, ki zajema 360 stopinjsko 
dogajanje. Ima dve leči, vsaka zajame okroglo sliko 190 kotnih stopinj 
(Slika 3), ki jo nato programsko obdelamo, da na koncu dobimo 
dvodimenzionalno sliko celotnega prostora (Slika 4). Kamera ima 
24 milijonov slikovnih  točk, 6-osni elektronski stabilizator slike, je 
vodoodporna in ima vzdržljivo baterijo, ki zdrži do 90 minut snemanja 

ali zajema 200-tih slik. 

Na sliki št. 1 je prikazana kamera 
s palico, ki ima tudi tipko za 

sproženje. 

Na sliki št. 2 je fotografija kamere 
s ptičje perspektive, kjer lahko 

vidimo izbočeni leči.

Slika 3: Slika, ki jo zajame 
kamera

Slika 4: Sestavljena 
slika
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Na sliki št. 5 je prikazan program Pano2VR. Program ima mnogo funkcij, 
kot so transformacija slike, spreminjanje zornega kota pogleda (FoV), 

ravnanje slike, izvoz v različne formate (slika 6).

Slika 5: Program Pano2VR

Slika 6: Izvoz v določen 
format

Obstaja veliko možnosti preobrazb slike. Za sliko št. 4 je bila izbrana 
preobrazba »Equirectangular«. 

Slika 7: Možnosti 
transformacij

Na sliki št. 8 so prikazane vse 
nastavitve za preobrazbo 

»Stereographic« in tudi 
predogled končne slike.

Slika 8: Možnosti za 
“Stereographic”
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Primerjava treh najboljših mobilnih naprav v letu 
2018/19 (Tilen Tratnjek, 4R1)

Telefoni in ostala mobilna tehnologija je postala del nas. Uporabljamo jo za vrsto nalog:  ohranjanje stikov 
(socialna omrežja, spletna pošta), igranje igric, organizacijo ter učenje. Te naprave so postale ključen del 
današnje družbe. Število pametnih naprav se eksponentno povečuje, danes je aktivnih uporabnikov teh 

naprav več kot 2,5 milijarde.

Huawei Mate 20 Pro prednosti:
•     Ima najhitrejši procesor med android telefoni »Kirin 980«.
•     Ima eno izmed zmogljivejših baterij med telefoni. Zelo hitro se  
napolni in ima zelo dobro optimizacijo sistema, da telefon zdrži še dlje. 
•     Ima obratno brezžično polnjenje, kar pomeni da lahko  s tem 
telefonom polnimo tudi druge, ki podpirajo brezžično polnjenje.
•     Veliko ljudi ter profesionalnih fotografov meni, da ta pametna 
naprava dela najlepše fotografije. 

Huawei Mate 20 Pro slabosti:
•     Zvočniki so pametno skriti v USB-C reži, vendar ko napravo polnimo, 
je zvok iz odprtine nekoliko zadušen.
•     Ima »in-screen fingerprint sensor« tehnologijo le ta pa  je manj varna 
ter veliko počasnejša.
•     Mobilna naprava vsebuje precej prednaloženih aplikacij.
•     Nima vhoda za zvok »headphone jack«.

Samsung Galaxy S9 prednosti:
•     Samsung je popravil vse kar je storil narobe pri modelu Galaxy S8. 
•     Izboljšali so kamero, zvočnik, hitrost delovanja naprave, dodali 
še dodatne senzorje za boljšo prepoznavo obraza ter posodobili 
programsko opremo. Premaknili so tudi senzor za prstne odtise.
•     Napravo so izboljšali, vendar če ste že lastnik naprave Galaxy S8, se 
vam nadgradnja ne splača.

Samsung Galaxy S9 slabosti:
•     Je »recikliran« dizajn; Po obliki je zelo podoben svojemu predniku 
Samsung Galaxy S8.
•     Ima hitro polnjenje, vendar veliko slabše od konkurence. 
•     Samsung je  znan po tem, da v primerjavi s konkurenco zelo slabo 
posodablja svoje telefone.
•     Vsebuje kar precej prednaloženih aplikacij.
•     Baterija je še vedno le 3.000mAh, medtem, ko ima njihova 
konkurenca že 4.000-5.000mAh.
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Apple Iphone XS prednosti:
•     Ima operacijski sistem iOS, kar pomeni, da bo telefon dalj časa 
dobival programske ter varnostne posodobitve kot katerakoli android 
naprava.
•     Sem mnenja, da mobilne aplikacije delujejo boljše, hitreje, bolj 
tekoče na napravah z iOS.
•     Ima novi A12 Bionic procesor, ki je veliko hitrejši in porabi manj 
energije.
•     Ima dobro kamero, vendar po mojem mnenju je konkurenca 
prevelika in hkrati tudi boljša.
•     Je prvi Iphone, ki podpira dual-SIM oz. dvojno sim kartico.

Apple Iphone XS slabosti:
•     Dizajn je nespremenjen od lanskega Iphone X.
•     Ima operacijski sistem iOS, kar je lahko prednost ali slabost. Slabost 
tega operacijskega sistema je, da ima veliko omejitev glede vizualnih 
prilagoditev uporabnika.
•     Nima možnosti nadgradnje spomina.
•     Cene Applovih izdelkov postajajo absurdne.
•     Ob nakupu telefona polnilca za hitro polnjenje ne prejmeš.

Vse tri mobilne naprave so zelo hitre, vrhunske kakovosti ter izdelave, zato težko povemo, katera izmed teh 
treh je najboljša. Vsaka naprava ima svoje kvalitete, zato je končna izbira stvar posameznika, saj le ta ve, 
kaj si od naprave želi in kako jo želi uporabljati. Znamke, ki znajo biti cenejše in se po kakovosti približajo 
omenjenim so: OnePlus 6/6T, Xiaomi Mi Mix3, Huawei Honor Play.
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Rocket League
Igra “Rocket League” je bila izdana 7. julija 2015 ter je nadaljevanje igre “Supersonic Acrobatic Rocket-
Powered Battle-Cars2. V sami igri so razvijalci poskrbeli in združili nogomet in avtomobile, kjer je cilj, da z 
avtomobilom zadaneš gol. Ekipa z največ goli na koncu zmaga.

Na voljo imamo različne vrste igranja igre.

“Casual” - ta vrsta igranja je namenjena igralcem, ki se želijo le zabavati in poskušati  različne    
načine te igre, kot so:
•     Dropshot,
•     Rumble,
•     Snow  day,
•     HoopsRocket labs.

“Competitive” - ta vrsta igranja je namenjena resnemu tekmovanju, kjer glede na svojo     
zmožnost in uspeh napredujemo po lestvicah. Različni načini te igre so:
•     1v1 Duel - en igralec proti drugemu igralcu,
•     2v2 Doubes,
•     3v3 Standard - lahko igramo sami s svojimi prijatelji in smo z njimi v ekipi ali pa nas igra   
       sama združi z drugimi igralci v ekipo.

Aljaž Frühvirt

Pri tej vrsti igranja (tj. “Competitive”) po 
prvih 10-ih igrah dobimo rang (angl. rank). 
Rangi se razlikujejo pri vsakem načinu, 
torej če smo v “1v1 Duel” rang “Silver” še ne 
pomeni, da smo v “2v2 Doubles” tudi Silver. 
Rang se torej določa na posamezen način 

igre posebej.
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»Cosmetics«
Gre za možnost v igri, pri kateri 
si lahko preuredimo elemente, 

kot so avto, kolesa, eksplozija pri 
zadetku …

Preurejen avto:

Eksplozija ob zadetku:

Izgled igre:

E-sports
Kaj sploh je “E-sports”?

Je oblika konkurence pri kateri najboljši igralci igrajo drug proti 
drugemu za denarno nagrado.

Največja oblika konkurence v Rocket League-u je “RLCS” – “Rocket 
League Championship”; v tem prvenstvu se spopadejo najboljši 

izmed najboljših. Letošnja denarna nagrada za zmagovalce je kar 1 
milijon ameriških dollarjev.

Logotip “RLCS”Primer arene, v keteri se igra:
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Dijaki v 1. letniku spoznajo računalnik; spoznajo njegovo notranjo zgradbo, naučijo se ga sestaviti in 
razstaviti, spoznajo tudi najrazličnejše pasti, ki so del tega. Pri predmetu Vzdrževanje informacijske strojne 
opreme (VISO) imajo različne vaje, kjer je cilj, da samostojno sestavljajo in razstavljajo računalnike ter tudi 
spoznajo vse komponente, ki jih potrebujejo v njem. Pri določenih vajah pa rešujejo težave z računalniki, 
ki ne delujejo (pravilen priklop vseh kablov, menjava tipke za vklop, zamenjava napajalnika ipd …).

Sestavljanje in razstavljanje računalnikov

Članek pripravil: učitelj Dominik Letnar

<40> TEHNIK RAČUNALNIŠTVA NA SPTŠ FEBRUAR 2019

SREDNJA POKLICNA IN TEHNIŠKA ŠOLA MURSKA SOBOTA



<41> TEHNIK RAČUNALNIŠTVA NA SPTŠFEBRUAR 2019

SREDNJA POKLICNA IN TEHNIŠKA ŠOLA MURSKA SOBOTA



Glasbeno skupino Srednje poklicne in tehniške 
šole trenutno sestavlja 6 članov. Luka Bencak, ki 
obiskuje 4. letnik programa Tehnik računalništva, 
igra v bendu bas kitaro. Jure Fartelj, ki obiskuje 4. 
letnik programa Strojni tehnik, je v bendu vokalist 
in klaviaturist, izven šole pa ima tudi svojo glasbeno 
skupino Aktual. Nina Benko in Sandi Benko, ki 
obiskujeta 4. letnik programa Tehnik oblikovanja 
sta v bendu kitarista. Najmlajša člana benda pa 
sta Staša Zadravec in Timo Kosi. Staša obiskuje 2. 
letnik programa Tehnik oblikovanja in je vokalistka 
v bendu, Timo Kosi pa obiskuje 1. letnik programa 
Strojni Tehnik in je v letošnjem šolskem letu prevzel 

mesto bobnarja.

Glasba predstavlja vsem članom benda velik del in je 
mit, ki nas med seboj povezuje. V igranju glasbe zelo 
uživamo, med vajami pa večkrat radi improviziramo 
in tudi zamenjamo vloge. Glasbeno znanje smo člani 
pridobili v glasbenih šolah; javnih in zasebnih, velika 
večina pa nas je samoukov. Imamo zelo raznovrsten 
okus, zvrsti, katere nas najbolj povezujejo so: Blues, 

Rock in pa Metal. 

SPTŠ Bend
ali Šolska glasbena skupina SPTŠ 

Izvajamo naše najljubše pesmi, 
pesmi naših najljubših izvajalcev, 
kot so Guns N’ Roses, Led 
Zeppelin, Metallica, John Mayer, 
Eric Clapton, Iron Maiden itd. V 
letošnjem šolskem letu 2018/19 
bo večji del benda dokončal 
šolanje, zato se bo bend že čez 
nekaj časa zelo spremenil. Že v 
mesecu februarju bo bend prvič 

nastopil v novi zasedbi.
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 Status športnika (Alen Andrejč)

Sem Alen Andrejč, dijak Srednje 
poklicne in tehniške šole Murska 
Sobota. Obiskujem 3. letnik 
program Tehnik računalništva. 
Poleg izobraževanja na šoli 
se v prostem času ukvarjam s 
športom. Igram nogomet pri 
nogometnem klubu Mura, ki 
nastopa v 1. slovenski mladinski 
ligi. S športom se ukvarjam že od 
majhnih nog. Tako kot nogomet 
mi je tudi šola zelo pomembna. 
Ravno iz tega razloga sem si v šoli 
pridobil status športnika, kateri 
mi pomaga pri dogovarjanju 
s profesorji glede ustnega 
spraševanja, pisnih nalog, 
raznih predstavitev, itd. Status 
mi opravičuje tudi izostanke 
v šoli, zaradi raznih tekem in 
dopoldanskih treningov, ki 
mi onemogočajo prisotnost 
pri pouku. Kljub vsakdanjemu 
treniranju, igranju tekem po celi 
Sloveniji in sosednjih državah, 
pripravam v tujini, mi šola 
omogoča, da uspešno končam 
letnik brez večjih težav.

V razredu imam sošolca Luka 
Mariča, ki je prav tako moj 
soigralec in prijatelj. Z Luko se 
zelo dobro razumeva na igrišču 
in v šoli, saj nama to pomaga 
pri delu, katerega morava 
nadomestiti zaradi izostankov od 
pouka. V veliko pomoč so nama 
tudi profesorji, ki si nemalokrat 
vzamejo čas prav za naju in 
nama razložijo snov, pri kateri 
sva izostala. Prav tako kot jaz, ima 
tudi Luka naziv status športnika.
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 Tržnice poklicev
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Kaj je C++?
C++ je programski jezik 3. generacije oz. višji programski jezik. Pišemo ga v kodi, ki je človeku razumljiva 
za branje.
Razvil ga je danski računalničar Bjarne Stroustrup. Z razvojem je pričel leta 1979 in ga prvotno imenoval 
‘’C with Classes’’. Je eden najbolj priljubljenih programskih jezikov od 90-ih let naprej.

Kaj potrebujemo za programiranje v C++? 
Ker je C++ višji programski jezik, ga je potrebno prevesti v strojno kodo.
Za to uporabimo dva elementa:
•     tekstovni urejevalnik,
•     prevajalnik.

Obstajajo pa tudi razvojna orodja, ki vključujejo tekstovni urejevalnik in prevajalnik.
•     Anjuta Dev C++, 
•     QT,
•     Visual Studio.

 Programiranje v C++ (Aljoša Vertot)

Bjarne Stroustrup, ustvarjalec 
C++

(Vir: www.alchetron.com)

Kratka igrica ‘’Najdi moje število’’ je programirana v C++
Za programiranje igrice je uporabljeno razvojno orodje Dev C++. 

Princip igrice je, da si računalnik izbere naključno število med 1 in 100. 
Igralec vnaša števila, dokler ne ugane računalniškega števila, ki mu 
sproti namiguje velikost svojega števila. Cilj igre je, da igralec v čim manj 

poskusih ugotovi računalniško število. 

Igralec poskuša 
uganiti 

računalnikovo 
število.

Računalnik igralcu da 
možnost, da ugane 

njegovo število.

Računalnikov 
namig igralcu.

Računalnikove 
čestitke igralcu 
in izpis števila 

poskusov.
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Koda igrice

1-4: Računalniku določimo, po katerih zunanjih datotekah se naj zgleduje za izvršitev ukazov v   
 programu. 
5: Računalniku povemo, da če v programu ne najde pojasnila za uporabljene ukaze, mora pregledati  
 prej določene zunanje datoteke. 
7-10: Ustvarimo novo funkcijo, ki bo spremenila barvo izpisa v konzoli vedno, ko jo kličemo. To nam   
 omogoča, da v nadaljnje uporabimo le ime funkcije, namesto stavkov v funkciji, za enako opravilo. 
12: Določimo glavni del programa. 
13: Računalniku povemo, da naj spremembo barve v konzoli uporabi do nove spremembe.
14: Določimo nove celoštevilčne spremenljivke, ki jih bomo uporabljali v programu. (‘’a’’ je za   
 shranjevanje naključnega celega števila, ‘’b’’ je za shranjevanje igralčevega števila, ‘’c’’ je za štetje  
 igralčevih poskusov).
15-16: Računalniku omogočimo generiranje naključnih vrednosti in spremenljivko ‘’a’’ shranimo kot   
 naključno vrednost med 1 in 100.
17: Pričnemo zanko, ki jo bomo uporabljali za vnašanje števil in štetje poskusov.
18: Vrednosti spremenljivke ‘’c’’ prištejemo 1. S tem štejemo igralčeve poskuse.
19: S klicem funkcije ‘’barva’’ spremenimo barvo v konzoli. (Števila v oklepajih so šifre barv, prva je   
 barva pisave, kateri prištejemo barvo ozadja, ki jo pomnožimo s 16).
20: Računalniku povemo, naj izpiše željeno besedilo v narekovajih.
21: Spremenljivki ‘’b’’ določimo vrednost, katero vnese igralec.
22-29: S stavki ‘’if’’ preverjamo če je igralčevo število večje ali manjše od računalnikovega in igralcu   
 izpišemo namig. Če pogoji niso izpolnjeni, se vsebina stavka ‘’if’’ preskoči.
30: Zaključimo zanko in ji določimo pogoj, po katerem se program zgleduje. Če pogoj ni izpolnjen, se  
 zanka zaključi. V našem primeru preverjamo, če je igralčevo število enako računalnikovemu. V   
 primeru, da je enako, se zanka zaključi, če ni, se nadaljuje, saj so pogoji izpolnjeni.
31-32: Igralcu izpišemo čestitko za zmago in mu povemo koliko poskusov je potreboval, da je uganil   
 računalniško število.
33: Za lepši izgled, s spremembo barve skrijemo sistemske podatke, ki jih vrne računalnik.
34-35: Zaključimo program.

Pojasnitev kode po vrsticah:
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 Daljinsko vodeno stojalo za mikrofon

Strast do glasbe, predvsem pa 
igranje električne kitare, sta me 
pripeljali do izdelave lastnega 
domačega snemalnega studia, v 
katerem snemam predvsem zvok 

kitare.

Ker ima pozicija mikrofona glede 
na zvočnik pri tem pomembno 
vlogo, obstoječe rešitve na tržišču 
pa so drage, sem se odločil za 
lastno izdelavo vodenega stojala.

Tradicionalna rešitev je, da 
mikrofon ročno premikamo. Pri 
tem je težava ta, da zapustimo 
»sweetspot« v studiu, ki je točka 
enakostraničnega trikotnika in 
zaradi tega ne slišimo zvoka, ki ga 

mikrofon zajema. 

Za izdelavo ogrodja stojala 
sem uporabil materiale, ki so 
dostopni in poceni. Za osnovno 
konstrukcijo sem uporabil 
deščice ladijskega poda, na 
katerih so pritrjeni kanali za 
nadometne inštalacije, ki sem jih 
uporabil za premikanje x in y osi 
stojala. Za pritrditev mikrofona 
je narejen standardni navoj, na 
katerega lahko privijemo držalo 
za mikrofon, kamor vpnemo 

mikrofon.

Za vsako smer premika mikrofona 
je uporabljen enosmerni motor, 
na katerega os je pritrjena navojna  
palica s finim navojem. Premik 
je izveden brez vednosti točne 
lokacije stojala glede na zvočnik, 
kar mi omogoča,  da mikrofon 
namestim točno tam, kjer je zvok 
najlepši in najbolj primeren za 
uporabo v kombinaciji z drugimi 

inštrumenti.

Za krmiljenje enosmernih 
motorjev uporabljam 
odprtokodno  Arduino razvojno 
okolje, ki vsebuje Arduino strojno 
opremo, v mojem primeru 
Arduino Nano in programsko 
opremo Arduino IDE.  Za ročno 
vodenje mikrofona uporabljam 
Arduino Joystick modul, ki je 
preko UTP kabla povezan na 
modul Arduino, kar mi omogoča 

vodenje na večje razdalje.

Trenutna različica je končana,  
v načrtu pa imam že ideje za 
posodobitev. Zaradi zvoka, ki ga 
oddajajo motorji pri delovanju, 
bo potrebno le te zamenjati s 
tišjimi. Prav tako želim joystick 
modul vgraditi v modul, ki se bo 
dal vgraditi v mešalno konzolo,  
ki je center studia. Za krmiljenje 
želim uporabiti aplikacijo Blynk, 
s katero bom lahko kontroliral 
položaj brezžično z uporabo 

telefona ali tablice. 

Erik Toplak
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 Izdelki dijakov - Računalniško oblikovanje

Letna knjiga SPTŠ

Julija Nemec in Tina Herceg 
sta izdelali letno knjigo SPTŠ 
Murska Sobota. V knjigi so 
predstavljeni vsi razredi na šoli. 
Sami sta oblikovali naslovnico 
in pa notranji izgled publikacije. 
Za vsak nematuritetni razred sta 
namenili dve strani, pri čemer je 
na eni strani fotografija razreda in 
seznam dijakov, drugo stran pa 
je lahko vsak razred izkoristil po 
svoje. Maturitetni razredi pa so 
bili predstavljeni bolj podrobno. 
Ob oblikovanju in pripravi 
publikacije za tisk sta tudi sami 

izvedli fotografiranje dijakov.  

Predstavitveni film 4R1

Maja Makovecki in Neja Horvat sta 
izdelali predstavitveni film razreda 
4R1, katerega so predvajali na 
maturantskem plesu v okviru 
predstavitve razredov. Za približni 
okvir filma sta se dogovorili z 
ostalimi sošolci v razredu, sami pa 
sta izdelali scenarij, po katerem 
sta potem posneli film, v katerega 
sta vključili vse dijake razreda in 
njihovega razrednika. Snemanje 
sta izvajali na šoli ter na različnih 
lokacijah v Murski Soboti. Najbolj 
zahtevna in zamudna je bila 
zadnja faza – montaža filma z 
dodajanjem napisov in objektov.
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 Igrica Križec - Krožec (Aljoša Vertot)

Nastanek

V šoli smo pri pouku ustvarili kratko igrico, Križec - Krožec. 
Igrica je programirana v programskem jeziku C++.

Potek igre
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fb.me/sptsmsobota

<54> TEHNIK RAČUNALNIŠTVA NA SPTŠ FEBRUAR 2019

SREDNJA POKLICNA IN TEHNIŠKA ŠOLA MURSKA SOBOTA



<55> TEHNIK RAČUNALNIŠTVA NA SPTŠFEBRUAR 2019

SREDNJA POKLICNA IN TEHNIŠKA ŠOLA MURSKA SOBOTA



sptsms

<56> TEHNIK RAČUNALNIŠTVA NA SPTŠ FEBRUAR 2019

SREDNJA POKLICNA IN TEHNIŠKA ŠOLA MURSKA SOBOTA



<57> TEHNIK RAČUNALNIŠTVA NA SPTŠFEBRUAR 2019

SREDNJA POKLICNA IN TEHNIŠKA ŠOLA MURSKA SOBOTA

I
N
S
T
A

G
R
A
M



Ekskurzija na Irsko
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Ekskurzija v Liverpool in Manchester
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