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Alenka AMBROŽ – JURGEC
svetnica

 ravnateljica,  mehanika

Andrej ŠAVORA
svetovalec

pomočnik  ravnateljice,  mehanika  (laboratorijske  vaje),  gradbena  mehanika,
izdelava projektne dokumentacije, tajnik zaključnih izpitov

Ciril AMBROŽ
svetovalec

praktični pouk (pogodbeni sodelavec)

Valerija ANŽEL GORSKI
svetovalka

matematika, vodja aktiva matematika in fizika, razredničarka  4.B

Tim BALANT
kalkulacije in poslovanje, gradbena ekonomika in operativno planiranje, 
stavbarstvo, organizacija in ekonomika poslovanja

Olga BRATEC VELESKI
svetovalka

slovenščina, vodja aktiva: slavisti, razredničarka 3.CO

Olgica BRATOŠ
svetovalka

kemija, varstvo zraka in dimnikarstvo 
gospodarjenje s pitno in tehnološko vodo, 

Zdenka BRUMEN KRALJ
mentorica

 slovenščina na Srednji gradbeni šoli in gimnaziji Maribor in  Srednji biotehniški
šoli Maribor

Milena CAJZEK
svetovalka

biologija,, zdrav način življenja, naravoslovje, okoljevarstvene tehnologije in  tajnik
mature in poklicne mature, vodja aktiva biologija , kemija

Boštjan ČUKUR
praktični pouk, tehnologija keramičarstva, tehnologija zidarstva, 
razrednik 2.E,  član promocijske skupine, vodja praktičnega pouka
 vodja aktiva praktičnega poukaMajda DROBNIČ

svetovalka
knjižničarka, slovenščina, razredničarka  2. B,
koordinatorica učbeniškega sklada

Melita FURLAN
svetovalka

slovenščina, koordinatorica za gledališki abonma, razredničarka 4.CO  

Aleksandra GYÖRKÖŠ
svetovalka

športna vzgoja, vodja aktiva: športna vzgoja, 
razredničarka 2.CO

Nataša HARL
svetnica 

pedagoginja, geografija, psihologija, vodja aktiva družboslovja, razredničarka 3.A

Nataša  HERŽENJAK HORVAT
svetovalka

angleščina, nemščina, organizatorica dijaške prehrane, vodja aktiva germanistov,
mentorica dijaške skupnosti

Edita HUSEIN
mentorica

zgodovina, družboslovje, geografija,  razredničarka 1. B

Jan KETIŠ praktični pouk (pogodbeni sodelavec)

Mojca KNEZ
svetnica

materiali, materiali (laboratorijske vaje), materiali in okolje, varovanje zraka in 
dimnikarstvo,  vodja PUZ-a okoljevarstveni tehnik,

Nataša LAMPRET
svetovalka

pedagoginja, sociologija, aktivno državljanstvo, članica promocijske skupine, 
 vodja raziskovalne dejavnosti, razredničarka 4. A

Maja LORGER
svetnica 

mehanika, mehanika (laboratorijske vaje), gradbena mehanika,
izdelava projektne dokumentacije

Izidor MANDL tehnologija, strokovno risanje, razrednik 2.G,
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Andrej MARHL
svetovalec

fizika in astronomija na Srednji  gradbeni šoli  in  gimnaziji  Maribor in fizika na
Srednji zdravstveni šoli Maribor, razrednik 2. A, koordinator za dijake s statusom
športnika, član promocijske skupine

Breda MARHL
svetovalka

matematika, fizika, razredničarka 1.A

Katarina NARANĐA
svetovalka

slovenščina  na 
Šolskem centru Piramida

Vlasta OJSTERŠEK
svetnica

organizatorka izobraževanja odraslih, gospodarjenje s prostorom in kakovost tal

Darja PAVLIN
svetnica

gradbeništvo,  materiali v gradbeništvu, osnove gradbene tehnologije,, vodja 
prenove programov v SPI, koordinatorica praktičnega usposabljanja pri delodajalcu,
razredničarka 2. F

Tatjana PERC NEKREP
 varstvo okolja v gospodarstvu,  priprava in vodenje gradbenih del,
 okoljevarstvena zakonodaja, , gospodarjenje s prostorom in kakovost tal

Goran PERHAVEC
svetnik

projektiranje gradbenih inženirskih objektov, osnove projektiranja, učinkovita raba 
energije, tehnično risanje z uporabo računalnika, 3D oblikovanje v ACAD-u, 
projektiranje stavb, gradbeništvo, razrednik 4.ta razreda

Marjetka PERŠON
svetnica

gradbeni inženirski objekti,  izdelava projektne
dokumentacije,                                                            
vodja mednarodnega sodelovanja ERASMUS+,  razredničarka 3.B

Igor  PINTER
gradbeništvo, tehnologija suhomontažne gradnje, tehnologija tesarstva, tehnologija
slikopleskarstva ,novi materiali v gradbeništvu, koordinator OIV in ID
 izvajalec projekta na Šolskem centru Kranj

Edvard ROJ
svetovalec

športna vzgoja, vodja šolskih športnih tekmovanj

Leon SENIČAR
mentor

nemščina, angleščina
razrednik : 3.E

Sandra SKRIBE
mentor

angleščina, naravoslovje,  razredničarka 1. CO

Sabina STIPANOVIČ aktivno državljanstvo, sociologija, družboslovje

Polonca ŠERER
svetovalka

likovna umetnost, umetnost, razredničarka: 5. TA

Aleksandra VANČEK
mentorica

slovenščina, sociologija, razredničarka 1.E 

Simona VARŽIČ laborant pri fiziki, biologiji, kemiji, naravoslovju ,

Denis VOGRIN praktični pouk, tehnologija,  razrednik 1. G

Riko VRANC
svetnik

informatika, stavbarstvo, gradbeništvo, sanacije v gradbeništvu, izdelava projektne 
dokumentacije, vodja PUZ-a gradbeni tehnik

Daniel VRTAČNIK praktični pouk, razrednik 1. F
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Barbara ZAVRŠNIK slovenščina, koordinatorica posebnih potreb, vodja aktiva slavistov

Jolanda ZIHERL SAJKO
svetovalka

angleščina na Srednji gradbeni šoli in gimnaziji Maribor in na Srednji biotehniški
šoli Maribor

SVET STARŠEV:
- predsednica: Marjeta Korošec   e-pošta: marjeta.korosec@gmail.com

- podpredsednica: Manuela Rozin   e-pošta: manuela.rozin@gbh.at
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