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strokovno in športno srečanje 
elektrotehniških in računalniških šol Slovenije
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Elektriada je vseslovensko strokovno in športno srečanje zaposlenih na srednjih 
šolah s področja elektrotehnike in računalništva. Že 25 let jo izmenjaje organizirajo 
posamezne šole in s tem vsakokrat omogočijo izjemen povezovalni dogodek, 
v okviru katerega so omogočeni pretok strokovnih vsebin, zdravo športno 
tekmovanje in mreženje med udeleženci posameznih šol. Slednje omogoča še 
lažje sodelovanje na tekmovanjih in drugih dogodkih, ki potekajo celo šolsko leto.

Elektriada se ni izpela, ni izgubila zagona. Še vedno je sinonim za množično 
srečanje s pozitivno energijo. To pa v šolah potrebujemo vsak dan celo leto. Tudi 
letos smo jo prinesli na Elektriado in jo pomnoženo odnesli nazaj v šole. 

V imenu Skupnosti elektrotehniških in računalniških šol Slovenije hvala 
organizatorjema za odlično organizacijo. 

Se vidimo naslednje leto!

Marjetka Bizjak,
predsednica Skupnosti elektrotehniških  
in računalniških šol Slovenije

Andrej Pezdirc,
ravnatelj  
Srednje šole Domžale 
o. e. PSŠ

Spoštovani kolegi, tekmeci, ljubitelji dobre družbe!

V preteklih letih sem vedno z nestrpnostjo pričakoval prvo obvestilo organizatorja, 
kdaj se bo odvijala Elektriada, saj sem z njim pričel odštevanje do dneva, ko se 
bomo zopet srečali. Letos nama je bila s kolegico Heleno dodeljena ta čast, da sva 
razposlala prvo in vsa ostala obvestila vse do samega začetka dogodka. Letošnja 
Elektriada je imela še poseben čar, saj obeležuje četrtstoletni obstoj. Zahvala 
»očetom« in vsem 24 organizatorjem preteklih Elektriad, kajti brez njih zadnji 
teden oktobra letošnjega leta 464 udeležencev ne bi doživelo nepozabnega 
dogodka.

Kot ravnatelju z manj kot enoletnim mandatom mi je organizacija takega dogodka 
sprva nagnala strah v kosti. Ob podpori kolegov, spodbudni besedi predsednice 
skupnosti Marjetke, pomoči organizatorke predhodne Elektriade Darinke in 
požrtvovalne soorganizatorke Helene pa sem v nedeljo spoznal, da smo uspešno 
prehodili vse ovire na poti do cilja.

Tudi letošnja Elektriada je pokazala, da pedagoški poklic postaja vedno bolj 
stresen, vendar se na tem mestu ne bi  zatikal ob razloge za tako stanje. Tako 
kot športniki za 120-odstotni napor potrebujejo regeneracijo, tudi učitelji za 
svoje delo potrebujemo nekakšno regeneracijo. Vedno večje število udeležencev 
spoznava, da je recept za novo energijo mešanica druženja, izobraževanja in 
športne aktivnosti, kar ponuja prav Elektriada. 

Zatorej gre 25. Elektriada s ponosom med naše prijetne spomine, vsem naslednjim 
pa srečno. Se že veselim.
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Helena Lazar,
ravnateljica  
Srednje tehniške in  
strokovne šole ŠC PET

Na Elektriadi 2018 sem sploh prvič prisostvovala dogodku. Seveda me je zanimalo, 
kakšen dogodek je to. Dobro pa sem opazovala tudi zato, ker sem vedela, da 
našo šolo v letu 2019 čaka organizacija tega velikega dogodka. Dogodek je name 
pustil zelo pozitiven vtis.

Vesela sem, da smo 25. Elektriado organizirali skupaj s Srednjo šolo Domžale, saj 
so priprave na dogodek hitro stekle. Usklajeno je potekala organizacija in obe 
ekipi sta ustvarili pozitivne ter zelo delovne odnose. Kljub naporni organizaciji, 
smo si znali ustvariti tudi prijetno delovno vzdušje.

V iskanju zanimivih predavanj smo bili mnenja, da bi bilo dobro organizirati 
tudi predavanje s kakšnega drugega strokovnega področja. Ponosni smo, da 
smo gostili Saro Isaković, ne le zaradi odlične športne kariere, ampak tudi zaradi 
strokovnega znanja s področja psihologije.

Vesela sem, da so priložnost za strokovna predavanja izkoristili tudi učitelji. 
Verjamem, da je poučevanje v okviru strokovnih modulov zanimivo, aktivno in 
sodobno, in prav je, da se primeri dobrih praks širijo med učitelji in vodstvom šol. 
Elektriada je zagotovo dobra priložnost tudi za to.

Športna tekmovanja so bila kar velik zalogaj. Skrbelo nas je za varnost, za nemoten 
potek, vremensko situacijo in samo izvedbo na številnih prizoriščih. Na novo 
smo ponudili dve športni disciplini, petanko in spinning, ter ohranili lepo število 
tradicionalnih športnih panog. 

Ponosni smo na organizacijo 25. Elektriade. Ekipa Srednje tehniške in strokovne 
šole Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacija Ljubljana je 
dogodek pripravila s srcem in z namenom pozitivnih vtisov ter dobrega počutja 
vseh udeležencev.

Elektriadi želim še veliko uspešnih izvedb. Malo je takih velikih slovenskih 
dogodkov na področju šolstva, kjer je v ospredju druženje, izmenjava mnenj in 
mreženje, strokovno izpopolnjevanje ter športno udejstvovanje. Malo je takih 
dogodkov, ki se iz leta v leto ohranjajo že petindvajset let. Vsi, ki smo zaposleni v 
srednjih šolah na področju elektrotehnike, računalništva in telekomunikacij, smo 
lahko na to ponosni.
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zlati pokrovitelji

AKSON d. o. o.
www.akson.si

GVO d. o. o.
www.gvo.si

KOLEKTOR ETRA  d. o. o.
www.kolektor-etra.si

bronasti pokrovitelji

AKSON d. o. o.
www.akson.si

TRIVAL ANTENE d. o. o.
www.trivalantene.si
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POŠTA SLOVENIJE d. o. o.
www.posta.si

ELCOM d. o. o.

ASIST d. o. o.
www.asist.si

CBE d. o. o.
www.cbe.si

pokrovitelji
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Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran
www.geps.si

Srednja elektro-računalniška šola Maribor
www.sers.si

Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
www.s-ssts.ms.edus.si

Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje
www.stps-trbovlje.si

Srednja šola Domžale
www.ssdomzale.si

Srednja šola Ravne
www.srednjasolaravne.si

Srednja šola tehniških strok Šiška
www.ssts.si

Šolski Center Celje
www.sc-celje.si

Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje
www.cirius-kamnik.si/

Srednja tehniška šola, ŠC Kranj
www.sckr.si/sts/

Srednja poklicna in strokovna šola, ŠC Krško - Sevnica
www.sc-krsko.si

Elektrotehniška in računalniška šola, ŠC Nova Gorica 
ers.scng.si

ŠC Novo mesto
www.sc-nm.si

Srednja tehniška in strokovna šola, ŠC PET
www.scpet.si

Šolski Center Ptuj
s-scptuj.mb.edus.si

Elektro in računalniška šola, ŠC Velenje
ers.scv.si

Elektrotehniško-računalniška strokovna šola                   
in gimnazija Ljubljana
www.vegova.si
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8 Program 

10 Predavanja

13 Badminton

14 Kegljanje

15 Košarka

16 Med dvema ognjema

18 Namizni tenis

19 Nogomet

20 Odbojka

21 Petanka

23 Pikado

24 Spinning in šah

25 Tek

26 Tenis

27 Vlečenje vrvi

28 Skupna uvrstitev

29 Foto galerija

30 Elektriada 2020

Predavanja

• Sara Isaković 
 Moj UM. Me ovira ali podpira?

• dr. Uroš Kerin, ELES d. o. o. 
 Diagnostično Analitski Center ELES

• Gregor Rakef, ŠC PET 
 Tehnik elektronskih komunikacij za prihodnost

• Jan Luzar, ŠC PET 
 Učna ura 3D tiska

• dr. Uroš Ocepek, STPŠ Trbovlje 
 Vključevanje vsebin umetne inteligence v učni   
 proces na STPŠ Trbovlje

• Žiga Podplatnik, STPŠ Trbovlje 
 Sestavljanje računalnika v virtualni resničnosti

• Katarina Novoselec in Senka Sebotin, STŠ Koper 
 Šolska info točka

• Peter Krebelj, SŠTS Šiška 
 Varnost brezžičnega omrežja v času industrije 4.0
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 URA AKTIVNOSTI LOKACIJA
11.00–12.00 Prihod udeležencev
11.30–13.30 Kosilo 
12.30–13.00 Sestanek vodij ekip Meeting room 2
12.30–14.00 Sestanek ravnateljic in ravnateljev Meeting room 1

14.00–18.00 Košarka Zunanje igrišče ob hotelu

14.00–18.00 Tenis Igrišča ob plaži ali v šotoru

14.00–18.00 Med dvema ognjema Igrišče za odbojko na mivki

17.30–18.30 Tek / 17:30 moški / 18:00 ženske Pred hotelom
14.00–18.00 Šah Dvorana v hotelu

14.00–18.00 Badminton Športna dvorana v Umagu

14.00–17.00 Spinning Mala dvorana v Istrski vasi

15.00–18.00
Spremljevalne dejavnosti  
- družabne igre, sprehodi, kolesarjenje, wellness center, masaže …

Hotelski kompleks

18.00–19.30
Moj UM. Me ovira ali podpira? Kako do boljših odločitev, motivacije in samozavesti;  
Sara Isaković, nosilka srebrne olimpijske medalje in »MA Performance Psychology«

Dvorana v hotelu

20.00–20.30 SVEČANA OTVORITEV  25. ELEKTRIADE DVORANA

21.00–3.00 Večerja in večerno druženje DVORANA
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URA AKTIVNOSTI LOKACIJA

9.00–13.00 Odbojka Dvorana Stella Maris
9.00–13.00 Nogomet Zunanje igrišče ob hotelu
9.00–13.00 Namizni tenis Dvorana Stella Maris
9.00–13.00 Kegljanje Kegljišče
9.00–13.00 Pikado Hotel 
9.00–13.00 Petanka Balinišče
14.30–16.00 Vlečenje vrvi Ob bazenih za hotelom
12.30–15.00 PIKNIK OB BAZENU HOTELA ISTRA GARDEN Ob bazenih za hotelom

16.00–17.00 Joga Mala dvorana v Istrski vasi

17.00 Sestanek tajnic VIZ (koordinator Boris Plut)
17.00–19.00 Diagnostično Analitski Center ELES, dr. Uroš Kerin, ELES d. o. o.

Tehnik elektronskih komunikacij za prihodnost, Gregor Rakef,  
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana.
Učna ura 3D tiska, Jan Luzar,  
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana.
Vključevanje vsebin umetne inteligence v učni proces na STPŠ Trbovlje, dr. Uroš 
Ocepek, Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje.
Sestavljanje računalnika v virtualni resničnosti, Žiga Podplatnik,  
Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje.
Šolska info točka, Katarina Novoselec, Senka Sabotin,   
Srednja tehniška šola Koper.
Varnost brezžičnega omrežja v času industrije 4.0, Peter Krebelj,  
Srednja šola tehniških strok Šiška, Ljubljana.

17.00–18.00 Sestanek vodij ekip Meeting room 2
18.00–19.00 Sestanek ravnateljic in ravnateljev Meeting room 1
20.00–3.00 SVEČANA VEČERJA Z ZAKLJUČNO SLOVESNOSTJO
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Nedelja, 20. 10. 2019 - zajterk in odhod udeležencev
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Moj UM.  
Me ovira ali podpira?

Sara Isaković

Sara Isaković je najuspešnejša slovenska plavalka, dobitnica srebrne 
olimpijske kolajne na Olimpijskih igrah v Pekingu leta 2008. Poleg športa 
je svoje poslanstvo našla v raziskovanju delovanja možganov in psihologiji 
učinkovitosti in uspešnosti (‘performance psychology’). Po končani diplomi 
na univerzi Berkeley in magisteriju v San Diegu se je Sara začela ukvarjati 
z mladimi športniki, piloti ter poslovneži, ki jim pomaga izvesti optimalen 
nastop v stresnih situacijah. Njeno poslanstvo je približati psihologijo 
nastopajočim in jo razložiti na praktičen, zabaven ter dostopen način. Del 
njene prakse pa je tudi pozitivna psihologija.

Diagnostično Analitski  
Center ELES
dr. Uroš Kerin, ELES d. o. o.

Tehnik elektronskih 
komunikacij za 
prihodnost

Dr. Uroš Kerin je izvedenec za tehnične sisteme v podjetju ELES, sistemskem opera-
terju prenosnega električnega omrežja v Sloveniji.

Odgovoren je za vzpostavitev centra, neuradno imenovanega tudi DAC 2.0., med 
drugim pa je tudi sodeloval pri napeljevanju dveh najdaljših električnih kablovodov 
za izmenični prenos za napajanje naftne ploščadi na svetu.

Predstavitev je omogočala vpogled v znanja in veščine, ki jih pridobi tehnik 
elektronskih komunikacij. Elektronske komunikacije so prisotne na vsakem 
človekovem koraku in ponujajo različne prednosti, kar je bilo ponazorjeno 
s pregledom novih omrežji s področja IoT ter njihove vloge družbi. Hkrati 
je bil predstavljen praktični primer integracije IoT v sistem, ki te opcije v 
svoji osnovi ne omogoča. Integracija je bila predstavljena na protivlomnem 
sistemu tehničnega varovanja proizvajalca DSC. Rezultat vključitve IoT so 
številne nove funkcije in možnosti, ki jih sam protivlomni sistem pred tem ni 
omogočal.

Gregor Rakef,  
ŠC PET
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Učna ura 3D tiska

Jan Luzar,  
ŠC PET 

Vključevanje vsebin 
umetne inteligence v 
učni proces  
na STPŠ Trbovlje

dr. Uroš Ocepek,  
STPŠ Trbovlje.

Na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje aktivno spremljamo razvoj tehnike in 
tehnologije. Tako se tudi že nekaj let ukvarjamo s področjem umetne inteligence 
(UI), in sicer kot (1) uporaba pri pedagoškem delu, (2) izdelava dijaške projektne 
naloge in (3) kot strokovni modul, ki pokriva strokovno področje umetne 
inteligence. Pri pedagoškem delu uporabljamo orodje PRST patterns, ki je orodje 
za prepoznavanje učnih in kognitivnih stilov – orodje je bilo zgrajeno s pomočjo 
algoritmov UI. V okviru dijaške projektne naloge je dijak izdelal napredno spletno 
učno okolje, ki temelji na algoritmih priporočilnih sistemov, ki so del UI. Poleg vsega 
naštetega pa smo v okviru odprtega kurikula oblikovali strokovni modul uvod v 
umetno inteligenco, katerega namen je, da dobi dijak vpogled v preproste koncepte 
s poudarkom na strojnem učenju. Trenutno smo prvi in edini, ki dijakom ponujamo 
tovrstne vsebine znotraj obstoječega programa tehnik računalništva – strokovni 
modul izvajamo že drugo šolsko leto.

Sestavljanje 
računalnika v virtualni 
resničnosti

V srednjih tehniških šolah sestavljamo, razstavljamo in popravljamo računalnike 
samo v analogni obliki. Zakaj ne bi sedaj tega naredili še v virtualni resničnosti? Si 
upamo razviti aplikacijo, ki bo to omogočala, hkrati bo pa še poučna in bo poma-
gala dijakom in učiteljem pridobivati nova znanja? Prispevek prikazuje, da nam 
je s pomočjo sodobnih orodij in programskih jezikov uspelo razviti aplikacijo, ki 
omogoča, da sestavimo računalnik v virtualni resničnosti z uporabo očal za virtual-
no resničnost. Aplikacija je delo sodelovanja mentorja z dijaki. Predstavitev zajema 
prikaz izdelave aplikacije in njeno uporabo.

Žiga Podplatnik,  
STPŠ  Trbovlje.

Predstavljene so prednosti uporabe 3D  tiskalnika v šoli in težave, na katere lahko  
naletimo med delom. Poslušalci vidijo  iz prve roke izdelke in njihove napake. 
Lastnosti tiskalnika in njegove nastavitve so prikazane slikovno in v korakih za 
pripravo na tisk. V zaključku so prikazane zadnje verzije avtorjevih izdelkov in nekaj 
tistih, ki so jih naredili dijaki.
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Šolska info točka

Katarina Novoselec,  
Senka Sabotin,   
Srednja tehniška šola Koper

V avli šole se običajno pričakuje, da imajo obiskovalci šole (dijaki, starši, drugi 
obiskovalci) možnost pridobiti informacije o urniku, nadomeščanjih, razporedih 
izpitov, govorilnih urah itd.  
Na naši šoli smo si želeli te informacije podati v bolj sodobni, elektronski obliki. 
V aktivu učiteljev s področja računalništva smo dali pobudo, da bi izdelali šolsko 
info točko z zaslonom na dotik. 
Pri izdelavi info točke so sodelovali dijaki iz smeri strojni tehnik, pomočnik v te-
hnoloških procesih in računalnikar.  
Dijaki so pri izdelavi info točke morali povezati teoretična in praktična znanja, 
druge veščine, sodelovati z lokalnimi podjetji ter vse to prenesti v praktični izde-
lek.

Varnost brezžičnega 
omrežja v času 
industrije 4.0

Peter Krebelj,  
SŠTS Šiška, Ljubljana

Vsi vemo, da je povezovanje naprav v omrežje ključnega pomena. Tudi v industrij-
skem okolju v povezavi z Industrijo 4.0 prehajamo v čas, ko je potrebno naprave 
povezati v omrežje in poskrbeti, da lahko komunicirajo med seboj, pošiljajo podat-
ke za obdelavo in s tem pomagajo pri izboljšanju proizvodnega procesa. Pogledali 
si bomo nekaj korakov in tehničnih rešitev, ki nam bodo pomagale pri izboljšanju 
varnosti industrijskega brezžičnega omrežja. Podane bodo smernice, ki bodo našo 
varnost omrežja izboljšale.
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Ekipo sestavlja mešan par, moški in ženska iz iste šole. Tekmovanje poteka na 
izpadanje.

Vse do finala se igra na en dobljen set do 21 (pri 11 se zamenja stran igrišča) in na 
razliko dveh točk. Sodijo igralci sami. V finalu igrajo na dva dobljena seta. Igra se na 
izločilni sistem.

Pravila

Rezultati
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Pravila

Rezultati

Igra se ekipno, dva moška in dve ženski. Igra je sestavljena iz 10 lučajev na polno in 
10 lučajev na čiščenje. Šteje skupni rezultat treh najboljših posameznikov ekipe.
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Pravila

Rezultati

Ekipo sestavljajo trije igralci/igralke. Igra se turnirski sistem štirih skupin. V izločilne 
boje (polfinale) napredujejo najboljše štiri ekipe iz vsake skupine.

Veljajo pravila ulične košarke:

1. Igra se po pravilih ulične košarke, tekmo sodi sodnik z ustrezno licenco, velja 
načelo fair-playa.

2. Ekipa mora tekmo začeti s tremi igralci, konča jo lahko tudi samo z dvema.

3. Število menjav je neomejeno, menjave so dovoljene le med prekinitvami.

4. Na začetku tekme ali podaljška se z metom kovanca določi posest žog (kova-
nec vrže sodnik).

5. Žoga spremeni posest po doseženem košu.

6. Vsak dosežen koš šteje 1 točko. Met izza črte 6,75 m šteje 2 točki.

7. Žoga mora po metu na koš, če se posest žoge spremeni, zapustiti območje, ki je 
posebej označeno (igralec mora biti z obema nogama za to linijo, po navadi je to 
6,75 m). Če do žoge pride ekipa, ki je metala na koš, lahko nemoteno nadaljuje 
igro.

8. Vse tekme se igrajo do 11 točk (zmaga ekipa, ki PRVA doseže 11 točk) oz. največ 
15 minut (v finalu ni časovne omejitve).

9. Zavlačevanje z žogo je prepovedano, velja nepisano pravilo 24 sekund. Ekipa je po 
opozorilu kontrolorja v 5 sekundah dolžna sprožiti met na koš.
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Pravila
1. Ekipi se postavita vsaka na sredino svoje igralne površine in se pozdravita (trikrat 

hura za nasprotnika). Ekipo sestavljajo 4 igralke (3 igralke v polju + 1 konzul).

2. Ekipi določita konzula. Konzul obleče markirno majico in odide na drugo stran 
igrišča.

3. Določitev kdo začne igro: po ena igralka iz vsake ekipe stopi v nasprotnikovo polje 
in skače za žogo, ki jo sodnik vrže v zrak, žogo dobi ekipa, v katere polje je bila 
žoga odbita.

4. Ekipi začneta igro na znak sodnika (pisk piščalke), in sicer s tremi podajami preko 
polja do konzula. Nasprotnice žogo lahko prestrežejo in takoj pričnejo z igro.

5. Če igralka ene ekipe z žogo zadane nasprotnico druge ekipe, je ta izločena in se 
mora postaviti na zadnjo črto nasprotne ekipe. Igralka mora igrišče zapustiti tako, 
da ne prestopi nasprotnikovega polja, sicer gre za prestop in dodelitev žoge drugi 
ekipi.

Tam nadaljuje igro tako, da:

• žogo lovi in podaja svojemu moštvu čez nasprotnikovo polje, kar pomeni, da se 
mora z žogo postaviti na zadnjo črto

• poskuša zadeti in s tem izločiti nasprotnikovega igralca (meče izza zadnje črte)

• vsaka igralka, ki si pribori žogo, izvede podajo sama, žoge ni dovoljeno podati 
soigralki

• nikakršni meti s strani niso dovoljeni.

6. Hkrati je lahko »zadeta« le ena igralka. Odbita žoga od druge igralke se ne šteje 
za zadetek. Igralke se med seboj lahko tudi rešujejo: če igralka ulovi žogo, ki se je 
odbila od njene soigralke, le ta ni »zadeta«. Nasprotnice se med seboj ne morejo 
reševati.

7. Če žoga uide igralkam nasprotne ekipe (se izmuzne, odbije od koga, jo kdo 
brcne,…) in pristane za katerokoli avt linijo, žoga pripade tistim, ki jo pridobijo na 
pravilen način v posest.

8. Konzul gre v igralno polje, ko je v tem ostala samo še ena igralka.

9. Igralke imajo po eno življenje, konzul pa dve.

10. Igra se konča po 10 minutah. V primeru, da imata ekipi po 10 minutah enako 
število življenj, je igra neodločena. Zmaga ekipa, ki prva zadane nasprotno 
igralko. Posest žoge se ponovno določi s skokom za žogo. Igra se konča prej, če 
so vse igralke ene ekipe »zadete«.

11. Sistem igre: z žrebom se določijo igralni pari in stran igrišča, igra se na 
izpadanje.
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Igra se ekipno. Ekipo sestavljata moški in ženska iz iste šole. Tekmovanje poteka na 
izpadanje. Igra se po pravilih Namiznoteniške zveze Slovenije in sicer na dva dobljena 
niza (posamezno moški in ženska, v primeru neodločenega izida še igra dvojic). Niz 
osvoji igralec/igralka, ki prvi doseže 11 točk. Pri rezultatu 10 : 10 se igra na razliko 

dveh točk. Servis se zamenja na vsaki dve točki, strani igranja pa po vsakem nizu. 
V zadnjem možnem (tretjem) nizu se strani zamenjata, ko prvi igralec doseže 5 
točk. Igralci sodijo sami. V primeru nesoglasja med igralci problem rešuje vodja 
tekmovanja.

Rezultati

Končni 
vrstni 
red

Šola Točke

1 ŠC PTUJ 100
2 VEGOVA LJUBLJANA 80
3 SPTŠ MURSKA SOBOTA 65
4 ŠC VELENJE 53
5 GEPŠ PIRAN 44
6 SERŠ MARIBOR 35
7 SŠ RAVNE 27
8 SŠTS ŠIŠKA 24
9 SŠ DOMŽALE 14
9 ŠC KRANJ 14
9 ŠC CELJE 14
9 ŠC NOVO MESTO 14
9 ŠC NOVA GORICA 14
9 ŠC PET 14
9 ŠC KRŠKO‐SEVNICA 14
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Ekipo sestavljajo štirje igralci in vratar (4+1). Tekmovanje poteka na zunanjih 
igriščih za mali nogomet z umetno travo. Igra se po pravilih futsala. V primeru 
neodločenega izida se izvajajo kazenski streli (le v skupini, ki igra na izločanje – 3 
izvajalci iz vsake ekipe). Če zmagovalec ni znan, se nadaljuje izvajanje prostih 
strelov izmenično po en igralec iz vsake ekipe do odločitve. Menjave so leteče. Avt 
se izvaja z nogo. Predmeti, ki lahko povzročajo poškodbe igralcev, so prepovedani. 
Igra se turnirski sistem štirih skupin. V izločilne boje (polfinale) napredujejo 
najboljše štiri ekipe iz vsake skupine. Igra traja 1 x 15 min, finale in tekma za 3. 
mesto pa 2 x 10 min. Za prekršek je lahko tekmovalec kaznovan z enominutno 
izključitvijo oz. z izključitvijo do konca tekme. Sodijo zunanji sodniki.

Rezultati
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Rezultati

Upoštevajo se vsa pravila IVBF iz leta 1999, razen spodaj omenjenih izjem. Tekmovanje 
poteka na izpadanje.

Ekipo sestavljajo največ trije moški in najmanj dve ženski. Igra se na dva dobljena niza 
do 15 na dve razliki oz. do 17 brez razlike dveh točk. Višina mreže je 228 cm. Predmeti, 
ki lahko povzročijo poškodbe, so prepovedani (prstani, zapestnice). Pred začetkom 
izvede sodnik žrebanje; zmagovalec izbira stran igrišča ali pravico do začetnega 
udarca. Ekipa ima pravico do enega 30 sekundnega odmora med igro. Odmor zahteva 

kapetan. Če vseh članov ekipe (največ trije moški in najmanj dve ženski) ni 
pravočasno na igrišču, lahko sodnik počaka največ 5 minut, da se ekipa popolni. 
Če tudi po 5 minutah ekipa ni popolna, se zabeleži rezultat 2 : 0 za ekipo, ki je bila 
pravočasno na igrišču v popolni postavi.
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Osnovna pravila igre: Petanka je igra s kovinskimi kroglami in balinčkom, 
podobna balinanju. Igrata dve ekipi, ena proti drugi, v sledeči kombinaciji: dva 
igralca proti dvema igralcema (vsak igralec ima tri krogle).

Potek igre: Ekipi žrebata, kdo bo začel z igro. Ekipa, ki je dobila žreb, zariše krog 
premera 35-50 cm in iz kroga vrže balinčka na razdaljo 6 m do 10 m od kroga, 
najmanj 1 m od ograje igrišča.

Prvo kroglo odigra katerikoli igralec ekipe, ki je metala balinčka, in jo skuša vreči 
čim bližje balinčku. Igralec mora stati ali čepeti v krogu z obema nogama na tleh, 
vse dokler se igrana krogla ne dotakne tal. Premik, dvignjena noga ali stanje na 
zarisanemu krogu med metanjem se smatra za prestop.

Druga ekipa poskuša svojo kroglo približati bližje balinčku od nasprotnikove 
krogle ali pa z udarcem izbiti nasprotnikovo kroglo stran od balinčka. Če uspe in 
je njena krogla bližja balinčku, potem mora ponovno metati prva ekipa. Če le-tej 
ne uspe prevzeti točke ali z udarcem izbiti nasprotnikove krogle, potem mora 
metati, vse dokler ji to ne uspe ali dokler ji ne zmanjka krogel.

Ko ostane ekipa brez krogel, odigra nasprotnik svoje preostale krogle.

Ko so bile odigrane vse krogle, bo točke dobila ekipa, ki je imela svoje krogle bližje 
balinčku. Ekipa šteje toliko točk, kolikor ima svojih krogel bližje balinčku od najbližje 
nasprotnikove krogle. Ekipa, ki je dobila točke, ponovno zariše krog in vrže balinčka.

Vsaka ekipa sešteva dosežene točke, zmaga pa tista, ki prva doseže 9 točk. Tekmovanje 
poteka na izpadanje.

Rezultati

Končni 
vrstni 
red

Šola Točke

1. STPŠ TRBOVLJE 100
2. ŠC NOVA GORICA 80
3. ŠC VELENJE 65
4. SŠTS ŠIŠKA 53
5. VEGOVA LJUBLJANA 44
6. ŠC CELJE 35
7. ŠC KRŠKO‐SEVNICA 27
8. SERŠ MARIBOR 24
9. ŠC PET 14
10. ŠC NOVO MESTO 14
11. ŠC KRANJ 14
12. ŠC CIRIUS KAMNIK 14
13. SŠ RAVNE 14
14. SŠ DOMŽALE 14
15. SPTŠ MURSKA SOBOTA 14
16. GEPŠ PIRAN 14
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Ekipo sestavljata moški in ženska iz iste šole. Tekmovanje poteka na izpadanje. 
Šola lahko prijavi največ eno ekipo. Igra se na dve dobljeni igri (301), na 
izpadanje.

Otvoritev igre: Vsak par dobi po eno puščico in jo vrže v tarčo. Kdor zadene bližje 
središču, začne prvi z igro v konkurenci. Če se puščica ne zapiči, se met ponovi. 
Pri enaki oddaljenosti se met ponovi.

Igra 301: Igralci mečejo izmenično (najprej prvi iz prvega para, nato prvi iz drugega 
para, nato drugi iz prvega para toliko časa, dokler nekdo ne pride do ničle, vendar 
največ deset krogov. Če noben par ni prišel v desetih krogih do ničle, zmaga tisti, ki 
ima rezultat bližji ničli. Če imata oba enak rezultat, zmaga tisti, ki je prišel prvi do te 
številke. Drugo igro začne par, ki je v prvi igri začel drugi, in če pride do tretje igre, to 
začne spet prvi par iz prve igre.

Rezultati

Končni 
vrstni 
red

Šola Točke

1 SŠ DOMŽALE 100
2 ŠC KRŠKO‐SEVNICA 80
3 ŠC NOVA GORICA 65
4 SPTŠ MURSKA SOBOTA 53
5 ŠC NOVO MESTO 44
6 ŠC VELENJE 35
7 SŠTS ŠIŠKA 27
8 VEGOVA LJUBLJANA 24
9 ŠC PET 14
9 ŠC CELJE 14
9 ŠC KRANJ 14
9 STPŠ TRBOVLJE 14
9 CIRIUS KAMNIK 14
9 SERŠ MARIBOR 14
9 ŠC RAVNE 14
9 GEPŠ PIRAN 14
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Ekipo sestavljata moški in ženska. Vsak ima svoje stacionarno kolo. 
Obremenitev na kolesih je pred nastavljena, brez možnosti regulacije. Na 
pedalih so košarice in sistem SPD, izbira je poljubna. Poganja se lahko v 
stoječem ali sedečem položaju.

CILJ TESTA: Zmaga ekipa, ki prevozi največjo razdaljo (sešteje se rezultat 
obeh v tekmovalcev v ekipi).

ČAS TESTA: 4 min.

Rezultati

km km KM

ša
h

1. Tekmovanje poteka po pravilih FIDE za hitropotezni šah. Sodnik tekmovanja 
mora pred začetkom tekmovanja vse šahiste in šahistke seznaniti z 
najpomembnejšimi določbami.

2. Vsi tekmovalci in tekmovalke se morajo pravočasno (do roka, določenega v 
razpisu) prijaviti organizatorju. Iz vsake šole lahko sodeluje največ šest igralcev 
– največ štirje moški in največ dve ženski.

Pravila

3. Posamično tekmovanje poteka v enotni konkurenci in se igra po švicarskem 
sistemu (9 kol), igralni pari pa se določajo z računalniškim programom za 
vodenje šahovskih Igralni čas je 10 minut za vsakega šahista ali šahistko za 
celo partijo (skupaj torej največ 20 minut za partijo). Rezultat partije sodniku 
sporoči zmagovalec, v primeru remija pa igralec z belimi figurami.

4. Vrstni red na posamičnem tekmovanju se določi po osvojenih šahovskih 
točkah. V primeru enakega števila šahovskih točk odloča Medium Buchholz, 
nato Buchholz in v primeru enakega števila točk še rezultat medsebojnega 
dvoboja. Če so vsi našteti kriteriji enaki, se igra dodatni hitropotezni dvoboj 
(barva figur se žreba).

5. Vrstni red na ekipnem tekmovanju se določi na podlagi vsote točk najboljših 
treh moških in najboljše ženske iz vsake šole (torej vsota štirih rezultatov). 
Vsaka šola, ki ima v svoji ekipi vsaj eno šahistko, dobi 9-x nagradnih točk 
za ekipno tekmovanje (pri čemer je x število vseh šahistk, ki nastopijo na 
tekmovanju). Če imata dve ekipi enako vsoto točk, je boljša tista ekipa, katere 
najboljši posameznik je bolje uvrščen na posamičnem tekmovanju.

6. Organizator tekmovanja zagotovi kompletne šahovske garniture in 
elektronske šahovske ure.

7. Vse morebitne spore takoj razreši sodnik tekmovanja. Po končanem 
tekmovanju sodnik razglasi dosežene rezultate in odda posamično turnirsko 
ter ekipno tabelo predstavniku vsakokratnega.

Rezultati
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ŽENSKE - letnik 1979 in mlajše

ŽENSKE - letnik 1978 in starejše

MOŠKI - letnik 1979 in mlajši

MOŠKI - letnik 1978 do 1964

MOŠKI - letnik 1963 in starejši

TEK ŠOL

Pravila

Moške kategorije (dolžina proge cca 4 km - dva 
kroga):

• Moški: letnik 1979 in mlajši

• Moški: letnik 1978 -1964

• Moški: letnik 1963 in starejši

Ženske kategorije (dolžina proge cca 2 km - en krog)

• Ženske: letnik 1979 in mlajše

• Ženske: letnik 1978 in starejše

Časovna omejitev krajšega teka je 15 minut, daljšega 
pa 30 minut.

Najboljši trije iz vsake kategorije prejmejo medalje, 
prve tri šole z največjim številom doseženih točk pa 
pokale. 

Za ekipno uvrstitev štejejo tri najboljše uvrstitve 
posameznikov, od tega obvezno ena ženska. V 
primeru enakega števila točk, je boljša ekipa, ki ima 
boljše uvrstitve posameznikov. 
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Ekipo sestavlja mešan par, moški in ženska iz iste šole. Tekmovanje poteka na 
izpadanje.

Igra se ena igra do 9, v primeru rezultata 8:8 se igra tie-break. Sodijo igralci sami.

Rezultati
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Končni 
vrstni 
red

Šola Točke

1. SERŠ MARIBOR 100
2. SPTŠ MURSKA SOBOTA 80
3. VEGOVA LJUBLJANA 65
4. ŠC CELJE 53
5. ŠC KRŠKO‐SEVNICA 44
6. ŠC NOVA GORICA 35
7. GEPŠ PIRAN 27
8. SŠTS ŠIŠKA 24
9. SŠ DOMŽALE 14
9. ŠC PET 14
9. ŠC VELENJE 14
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Uvrstitev Šola Košarka Nogomet
Med 

dvema 
ognjema

Spinning Pikado Vlečenje 
vrvi Tenis Badminton Kegljanje Petanka Namizni 

tenis Odbojka Šah Tek
Skupno 
število 

točk
1. ŠC RAVNE 100 100 44 80 14 0 100 53 14 14 27 24 0 24 433
2. SŠ DOMŽALE 0 14 53 100 100 14 80 14 14 14 14 14 0 80 413
3. ŠC NOVA GORICA 44 0 100 35 65 35 0 44 65 80 14 100 0 35 410
4. ŠC VELENJE 80 80 14 44 35 14 14 65 14 65 53 80 53 100 405
5. SPTŠ MURSKA SOBOTA 0 65 14 24 53 80 24 14 100 14 65 0 35 44 363
6. SERŠ MARIBOR 14 14 44 14 14 100 0 14 80 24 35 14 100 0 359
7. VEGOVA LJUBLJANA 24 35 14 14 24 65 14 100 14 44 80 65 0 35 354
8. ŠC NOVO MESTO 35 53 0 14 44 0 65 80 14 14 14 0 65 53 316
9. ŠC PET 65 14 80 35 14 14 53 35 44 14 14 35 44 14 286
10. ŠC KRŠKO-SEVNICA 14 0 14 14 80 44 0 14 24 27 14 44 80 0 275
11. SŠTS ŠIŠKA 53 44 44 14 27 24 0 14 14 53 24 14 0 65 259
12. ŠC CELJE 0 14 65 65 14 53 35 24 14 35 14 27 0 0 253
13. ŠC KRANJ 0 14 0 53 14 0 44 14 27 14 14 53 0 0 191
14. ŠC PTUJ 0 0 0 0 0 0 0 27 53 0 100 0 0 0 180
15. STPŠ TRBOVLJE 0 0 0 0 14 0 0 14 35 100 0 14 0 0 177
16. GEPŠ PIRAN 14 24 44 24 14 27 27 0 14 14 44 14 27 0 169
17. CIRIUS KAMNIK 27 27 14 0 14 0 0 0 14 14 0 0 0 0 96

skupna uvrstitev

* V seštevku za Skupno število točk se upošteva 5 najboljših uvrstitev.
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Za ogled fotografij  morate PDF datoteko odpreti s programom Adobe Acrobat Reader 
( https://get.adobe.com/si/reader/otherversions/ ) in imeti nameščen program Adobe Flash Player ( https://get.adobe.com/flashplayer/npapi/ ).

  
Vse fotografije so dostopne v galeriji na spletni strani Elektriade 2019 ( http://elektriada2019.splet.arnes.si/ ).

Elektriada 2019
Umag, 18. - 20. 10. 2019
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20 Organizatorka 26. strokovnega in športnega srečanja elektrotehniških in računalniških šol Slovenije je  

Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota. 
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