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1 PODATKI O ŠOLI 

Sedež šole: 
Sevno 13, 8000 Novo mesto 

 
Direktor zavoda: 
Tone HROVAT, univ. dipl. inž. kmet. (tone.hrovat@grm-nm.si) 

 
Ravnateljica: 
Vida HLEBEC, prof. (vida.hlebec@grm-nm.si) 

 
Pomočnica ravnateljice: 
Marjana KOS, univ. dipl. inž. kmet. (marjana.kos@grm-nm.si) 

 
Tajnik VIZ: 
Renata BRZIN, poslovna sekretarka (renata.brzin@grm-nm.si) 

 
Šolsko svetovalno delo: 
Irena AVSENIK, univ. dipl. soc. delavka (irena.avsenik@grm-nm.si) 

 
Svetovalni delavec za koordinacijo dela z dijaki s posebnimi 
potrebami: 
Franc JARC, univ. dipl. soc. delavec (franc.jarc@grm-nm.si) 
 
Knjižničarka: 
Anica MOŽINA, univ. dipl. inž. kmet. (anica.mozina@grm-nm.si) 

 
Organizacija praktičnega pouka in PUD-a: 
Darja FRANCEKOVIČ, univ. dipl. inž. zoot. (darja.francekovic@grm-nm.si) 

 
Izobraževanje odraslih: 
Darja FRANCEKOVIČ, univ. dipl. inž. zoot. (darja.francekovic@grm-nm.si) 

 
Računovodstvo: 
Julijana ANDREJČIČ, (julijana.andrejcic@grm-nm.si) 

Zvezdana GRAHELJ, (zvezdana.grahelj@grm-nm.si) 

 
Blagajničarka: 
Verica KLEPEC, (verica.klepec@grm-nm.si) 

 
Telefon: 
tajništvo (07) 39 34 700 | zbornica (07) 39 34 715| ravnateljica (07) 39 34 704 | pomočnica 

ravnateljice (07) 39 34 725 | svetovalna služba (07) 39 34 718 | knjižnica (07) 39 34 717 | blagajna 

(07) 39 34 729 | računovodstvo (07) 39 34 723| šolsko posestvo (064) 160 740 | organizacija 

praktičnega pouka in praktičnega usposabljanja z delom 031 744 392 oz. 07 39 34 728 | odjava 

malic (07) 39 34 717 (telefonski odzivnik) | svetovalni delavec za koordinacijo dela z dijaki s 

posebnimi potrebami (07) 39 34 711| izobraževanje odraslih (07) 39 34 728 

 
Faks: 
(07) 39 34 710 
Elektronska pošta: 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si 
 
Spletna stran: 
http://ksgrm.net/ 

mailto:darja.francekovic@grm-nm.si
mailto:s-sksgrm.nm@guest.arnes.si
http://ksgrm.net/
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1.1 Uradne ure 

 

Tajništvo: 
vsak dan, od 12:00 do 13:30 

Blagajna:  
vsak dan, od 9:00 do 9:30 in od 12:00 do 13:00 

Knjižnica: 
vsak dan, od 7:00 do 14:00 

 
 
2 IME IN ORGANIZACIJA ŠOLE 
 

2.1 Organizacijska shema zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma 

 

 Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija 

 Dijaški in študentski dom 

 Srednja šola za gostinstvo in turizem 

 Višja strokovna šola 

 Medpodjetniški izobraževalni center  

 

2.2 Strokovni organi šole 

 

Po ustanovitvenem aktu zavoda so organi srednje šole: 

- ravnatelj, 

- pomočnik ravnatelja, 

- učiteljski zbor, 

- oddelčni učiteljski zbor, 

- programski učiteljski zbor, 

- razrednik, 

- strokovni aktivi učiteljev,  

- komisija za kakovost, 

- pritožbena komisija oz. komisija za varstvo pravic, 

- svet staršev.  

 

Delo strokovnih organov je posebej opredeljeno v: 

- Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 

- Zakonu v gimnazijah, 

- Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter v pravilnikih. 

 

Šolo vodita ravnateljica Vida Hlebec in pomočnica ravnateljice Marjana Kos. Učiteljski zbor 

sestavljajo vsi strokovni delavci, ki so vezani na vzgojno-izobraževalno delo šole. Oddelčne 

učiteljske zbore sestavljajo učitelji, ki poučujejo v posameznem oddelku. V prenovljenih 

programih pa so strokovni delavci povezani v programski učiteljski zbor. Posamezni razredi imajo 

svoje razrednike. Učitelji se povezujejo v strokovne aktive. Za varstvo pravic dijakov skrbi 

pritožbena komisija, za kakovost vzgojno-izobraževalnega dela pa komisija za kakovost. Svet 

staršev sestavljajo predstavniki staršev posameznih oddelkov.  
 



3 

2.3 Medpodjetniško – izobraževalni center 

 

Na Medpodjetniškem – izobraževalnem centru dijaki opravljajo praktični pouk in tudi PUD.  

Sestavljata ga šolsko posestvo in hiša kulinarike in turizma.  

 

2.3.1 Šolsko posestvo 

 

Vse dejavnosti šolskega posestva so organizirane tako, da služijo svojemu osnovnemu namenu, to 

je vzgoji in izobraževanju. To pomeni, da so tudi v proizvodnem smislu organizirane tako, da se preko 

njih uresničujejo temeljni cilji vzgoje in izobraževanja, pridobivanje znanj in spretnosti za potrebe 

kmetijstva in podeželja. 
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2.3.2 Hiša kulinarike in turizma 

 

Hiša kulinarike in turizma deluje na Glavnem trgu 30, v središču Novega mesta. Tu se odvijajo 

dejavnosti slaščičarstva, gostinsko-turistične dejavnosti in trženja lokalnih produktov. Dijaki 

programa slaščičar opravljajo tukaj večji del praktičnega pouka.  

 

 

 

3 STROKOVNI DELAVCI ŠOLE 
 

Št. Ime in priimek 

zaposlenega 

e-naslov Neposredno vzgojno-

izobraževalno delo 

1.  France Absec  france.absec@grm-nm.si strokovni moduli, kmetijstvo, 

praktični pouk, PUD 

2.  Iztok Adamčič  iztok.adamcic@grm-nm.si športna vzgoja, razrednik 

3.  Irena Avsenik irena.avsenik@grm-nm.si svetovalna delavka 

4.  Andreja Bartolj 

Bele  

andreja.bartolj.bele@grm-

nm.si 

strokovni moduli, praktični pouk, 

PUD 

5.  Miha Cesar miha.cesar@grm-nm.si praktični pouk, PUD 

6.  Jožica Cerovšek jozica.cerovsek@grm-nm.si nemščina 

7.  Zvijezdana Cujnik  zvijezdana.cujnik@grm-nm.si angleščina, razredničarka 

8.  Barbara Činkole  barbara.cinkole@grm-nm.si strokovni moduli, praktični pouk, 

PUD, razredničarka 

9.  Alenka Divjak  alenka.divjak@grm-nm.si angleščina 

10.  Marica Drmaž marica.drmaz@grm-nm.si praktični pouk, PUD 

11.  Darinka Drmaž 

Lavrič  

darinka.drmaz.lavric@grm-

nm.si 

biologija, strokovni moduli 
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Št. Ime in priimek 

zaposlenega 

e-naslov Neposredno vzgojno-

izobraževalno delo 

12.  Darja Francekovič  darja.francekovic@grm-nm.si strokovni moduli, organizatorica 

praktičnega pouka in PUD-a 

13.  Teja Franko teja.franko@grm-nm  informatika, matematika 

14.  Nina Gerjevič  nina.gerjevic@grm-nm.si laborantka 

15.  Sonja Golob  sonja.golob@grm-nm.si angleščina, razredničarka 

16.  Anton Goršin  anton.gorsin@grm-nm.si strokovni moduli, praktični pouk, 

PUD 

17.  Jana Goršin Fabjan  jana.gorsin.fabjan@grm-

nm.si 

biotehnologija, laboratorijske vaje  

18.  Vida Hlebec  vida.hlebec@grm-nm.si ravnateljica 

19.  Damjana Hosta damjana.hosta@grm-nm.si strokovni moduli, praktični pouk, 

PUD 

20.  Marko Hrastelj  marko.hrastelj@grm-nm.si strokovni moduli, praktični pouk, 

PUD 

21.  Stanislava Hude stanislava.hude@grm-nm.si strokovni moduli, praktični pouk, 

PUD, organizatorica PUD-a, 

razredničarka 

22.  Božidar Hudoklin bozidar.hudoklin@grm-nm.si praktični pouk, PUD 

23.  Katja Ilc katja.ilc@grm-nm.si Matematika, razredničarka 

24.  Franc Jarc franc.jarc@grm-nm.si svetovalni delavec za 

koordinacijo dela z dijaki s 

posebnimi potrebami ter izvajalec 

dodatne strokovne pomoči 

25.  Nina Jarc nina.jarc@grm-nm.si geografija  

26.  Katja Junc katja.junc@grm-nm.si strokovni moduli, praktični pouk, 

PUD, razredničarka 

27.  Gregor Kastelic  gregor.kastelic@grm-nm.si slovenščina, razrednik 

28.  Marjana Kos marjana.kos@grm-nm.si pomočnica ravnateljice, strokovni 

moduli 

29.  Drago Košak drago.kosak@grm-nm.si strokovni moduli, praktični pouk, 

PUD 

30.  Helena J. Košmerlj  helena.j.kosmerlj@grm-nm.si praktični pouk, PUD, 

razredničarka 

31.  Martina Kralj martina.kralj@grm-nm.si strokovni moduli 

32.  Zdravka Križman  zdravka.krizman@grm-nm.si slovenščina, strokovni moduli, 

razredničarka 

33.  Peter Kuhar  peter.kuhar@grm-nm.si strokovni moduli, praktični pouk, 

PUD 

34.  Irena Kurajić irena.kurajic@grm-nm.si biotehnologija, laboratorijske vaje 

35.  Renata Kus Pisek  renata.kus.pisek@grm-nm.si zgodovina, družboslovje, 

strokovni moduli, razredničarka 

36.  Tanja Loparec tanja.loparec@grm-nm.si izvajalka dodatne strokovne 

pomoči 

37.  Jože Luštek joze.lustek@grm-nm.si praktični pouk, PUD 

38.  Matjaž Mavsar matjaz.mavsar@grm-nm.si praktični pouk, PUD 

39.  Tatjana Mavsar tatjana.mavsar@grm-nm.si slovenščina, razredničarka 

40.  Jožica Medle jozica.medle@grm-nm.si likovna umetnost, strokovni 

moduli, praktični pouk 

41.  Urška Mihelič  urska.mihelic@grm-nm.si matematika, razredničarka 
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Št. Ime in priimek 

zaposlenega 

e-naslov Neposredno vzgojno-

izobraževalno delo 

42.  Anica Možina anica.mozina@grm-nm.si knjižničarka 

43.  Sabina Nemanič sabina.nemanic@grm-nm.si strokovni moduli, praktični pouk, 

PUD 

44.  Luka Novak luka.novak@grm-nm.si fizika 

45.  Urška Ogrinc urska.ogrinc@grm-nm.si biologija 

46.  Mateja Okleščen  mateja.oklescen@grm-nm.si kemija, naravoslovje, strokovni 

moduli, praktični pouk, 

organizatorica PUD-a, 

razredničarka 

47.  Anica Pezdirc  anica.pezdirc@grm-nm.si strokovni moduli 

48.  Rebeka Pirnar  rebeka.pirnar@grm-nm.si angleščina, razredničarka 

49.  Mateja Prus  mateja.prus@grm-nm.si kmetijstvo, strokovni moduli, 

praktični pouk, PUD 

50.  Boštjan Punčuh  bostjan.puncuh@grm-nm.si matematika, strokovni moduli, 

izvajalec dodatne strokovne 

pomoči, razrednik 

51.  Tatjana Ravnih tatjana.ravnih@grm-nm.si praktični pouk, PUD 

52.  Alojz Rogelj alojz.rogelj@grm-nm.si strokovni moduli, praktični pouk, 

PUD 

53.  Nataša Sovič Kirm  natasa.kirm.sovic@grm-nm.si nemščina 

54.  Damir Škerl  damir.skerl@grm-nm.si športna vzgoja, razrednik 

55.  Gabrijela Šturm  gabrijela.sturm@grm-nm.si slovenščina, razredničarka 

56.  Urška Trobec  urska.trobec@grm-nm.si strokovni moduli, praktični pouk, 

PUD 

57.  Marija Turk marija.turk@grm-nm.si praktični pouk, PUD 

58.  Matjaž Turk  matjaz.turk@grm-nm.si praktični pouk, PUD 

59.  Mitja Turk  mitja.turk@grm-nm.si zgodovina, družboslovje, 

razrednik 

60.  Jerneja Ucman  jerneja.ucman@grm-nm.si strokovni moduli, praktični pouk, 

PUD, razredničarka 

61.  Neva Vrčko Novak neva.vrcko.novak@grm-

nm.si 

slovenščina, sociologija, 

razredničarka 

62.  Mojca Vrečer  mojca.vrecer@grm-nm.si matematika, razredničarka 

63.  Marija Zagorc marija.zagorc@grm-nm.si psihologija 

64.  Stanislava Zagorc  stanislava.zagorc@grm-nm.si praktični pouk, PUD 

65.  Matej Zobec matej.zobec@grm-nm.si strokovni moduli, praktični pouk, 

PUD, razrednik 

66.  Andrej Zoran  andrej.zoran@grm-nm.si športna vzgoja, razrednik 

67.  Matej Zore matej.zore@grm-nm.si praktični pouk, PUD 

68.  Vojka Zupančič  vojka.zupancic@grm-nm.si kemija, laboratorijske vaje, 

razredničarka 
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4 IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI 
 

V šolskem letu 2021/2022 obiskuje Kmetijsko šolo Grm in biotehniško gimnazijo 514 dijakov v 

25 oddelkih, od tega 159 dijakov obiskuje program tehniške gimnazije.  

 

V šolskem letu 2021/2022 izvaja Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija pouk po naslednjih 

izobraževalnih programih: 

 
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 
Program: KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK 

Program: NARAVOVARSTVENI TEHNIK 
 
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 
Program: GOSPODAR NA PODEŽELJU 
Program: VRTNAR 
Program: CVETLIČAR 

Program: SLAŠČIČAR 

Program: MESAR 

 
NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 
Program: POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI 
 
POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJA 
Program: KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK 
Program: HORTIKULTURNI TEHNIK 
 
STROKOVNA GIMNAZIJA 
Program: TEHNIŠKA GIMNAZIJA 
 
4.1 Seznam razrednikov in število dijakov za šol. leto 2021/2022 

 

RAZRED RAZREDNIK PROGRAM Št. dijakov 

1. A Katja Ilc Tehniška gimnazija 25 

1. B Urša Mihelič Tehniška gimnazija 24 

1. C Renata Kus Pisek Kmetijsko-podjetniški tehnik 28 

1. D Mateja Okleščen Naravovarstveni tehnik 11 

1. EF 
Barbara Činkole 

Gospodar na podeželju 16 

1. F Cvetličar 9 

1. GH 
Iztok Adamčič 

Slaščičar 23 

1. H Mesar 7 

1. I Helena Košmerlj Pomočnik v biotehniki in oskrbi  16 

2. A Gabrijela Šturm Tehniška gimnazija 24 

2. B Vojka Zupančič Tehniška gimnazija 16 

2. CD 
Andrej Zoran 

Kmetijsko-podjetniški tehnik 17 

2. D Naravovarstveni tehnik 7 

2. EF 
Damir Škerl 

Gospodar na podeželju 16 

2. F Cvetličar 6 

2. GH 
Boštjan Punčuh 

Slaščičar 12 

2. H Mesar 3 

2. I Jerneja Ucman Pomočnik v biotehniki in oskrbi 15 
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RAZRED RAZREDNIK PROGRAM Št. dijakov 

3. A Sonja Golob Tehniška gimnazija 19 

3. B Mitja Turk Tehniška gimnazija 15 

3. C Zdravka Križman Kmetijsko-podjetniški tehnik 21 

3. D Zvijezdana Cujnik Naravovarstveni tehnik 10 

3. EFG 

Matej Zobec  

Gospodar na podeželju 17 

3. F Vrtnar 3 

3. G Cvetličar 7 

3. H Stanislava Hude Slaščičar  23 

4. A Gregor Kastelic Tehniška gimnazija 20 

4. B Rebeka Pirnar Tehniška gimnazija 16 

4. C Mojca Vrečer Kmetijsko-podjetniški tehnik  22 

4. DE 
Neva Vrčko Novak 

Kmetijsko-podjetniški tehnik 12 

4. E Naravovarstveni tehnik 10 

4. FG 

Katja Junc 

Kmetijsko-podjetniški tehnik-

PTI 
12 

4.G Hortikulturni tehnik-PTI 10 

5. AB 

Tatjana Mavsar 

Kmetijsko-podjetniški tehnik-

PTI 
12 

5. B Hortikulturni tehnik-PTI 10 

SKUPAJ   514 

 
5 ORGANIZACIJA POUKA 
 

5.1 Šolski koledar 

 

MIZŠ vsako leto ob zaključku šolskega leta izda koledar za novo šolsko leto. V koledarju so 

opredeljeni prazniki, počitnice, ocenjevalna obdobja in zaključek pouka ter glavni izpitni roki. 

Znotraj te razporeditve šola opredeli aktivnosti, ki so zanjo pomembne. V skladu s Pravilnikom o 

šolskem koledarju v srednjih šolah (UL RS št. 30/18) lahko šole same določijo 2 dneva pouka 

drugače, kot ju določa šolski koledar ministra. Na naši šoli bomo izvedli del vzgojno-

izobraževalnega dela oz. aktivnosti za dijake strokovnih in poklicnih programov tudi v skladu z 

naravo dela in aktivnostmi, ki jih šola izvaja in v katere vključuje dijake. 

 

Na šoli še posebej obeležujemo naslednje dneve:  

 

Dan Aktivnost koordinira: 

Dan športa (23. 9. 2021) Aktiv ŠVZ 

Svetovni dan jezikov (26. 9. 2021) Aktiv angleškega jezika 

Svetovni dan hrane (16. 10. 2021) Aktiv za živilstvo 

Svetovni dan boja proti aidsu (1. 12. 2021) Irena Avsenik 

Mednarodni dan prostovoljstva (5. 12. 2021) Irena Avsenik 

Dan gozdov (21. 3. 2022) Anton Goršin 

Dan Zemlje (22. 4. 2022) Aktiv za naravovarstvo 
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Dan Aktivnost koordinira: 

Dan Evrope (9. 5. 2022)   Nina Jarc 

Dan biotske raznovrstnosti (22. 5. 2022) Aktiv za naravovarstvo 

 

5.1.1 Šolski koledar za šolsko leto 2021/2022 

 

DAN DATUM OBRAZLOŽITEV 

sreda 1. september 2021 Začetek pouka 

ponedeljek 6. september 2021 
Neformalno srečanje ministrov na Grmu Novo mesto – 

centru biotehnike in turizma 

ponedeljek - 

petek 

6. september – 17. 

september 2021 
1. roditeljski sestanek – 1. letniki  

ponedeljek - 

petek 

6. september – 17. 

september 2021 
1. roditeljski sestanek – višji letniki (on-line) 

petek 15. oktober 2021 
Prireditev ob 30-letnici slovenske države, 135-letnici 

Kmetijske šole 

petek-sobota 
15. oktober – 16. oktober 

2021 
Posvet Dan hrane 

ponedeljek - 

četrtek 

18. oktober - 

21. oktober 2021 

Roki za opravljanje predmetnih, dopolnilnih in 

popravnih izpitov 

ponedeljek - 

petek 

25. oktober - 

29. oktober 2021 
Jesenske počitnice 

nedelja 31. oktober 2021 Dan reformacije 

ponedeljek 1. november Dan spomina na mrtve 

ponedeljek - 

četrtek 

15. november - 

18. november 2021 

Roki za opravljanje predmetnih, dopolnilnih in 

popravnih izpitov 

sreda 1. december 2021 Dobrodelni bazar 

ponedeljek - 

četrtek 

13. december - 

16. december 2021 

Roki za opravljanje predmetnih, dopolnilnih in 

popravnih izpitov 

petek 17. december 2021 
Projekt: Postani naš dijak za en dan (gimnazijski 

program) 

četrtek 23. december 2021 Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti 

petek 24. december 2021 Dan šole 

sobota 25. december 2021 Božič 

nedelja 26. december 2021 Dan samostojnosti in enotnosti 

ponedeljek - 

petek 

27. december - 31. 

december 2021 
Novoletne počitnice 

sobota - 

nedelja 

1. januar – 2. januar 

2022 
Novo leto 

sreda 12. januar 2022 
Projekt: Postani naš dijak za en dan (strokovna 

programi) 

petek 14. januar 2022 Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja  

ponedeljek- 

petek 

17. januar – 21. januar 

2022 
2. roditeljski sestanek 

sreda 26. januar 2022 Dan odprtih vrat 

torek - torek 
1. februar – 1. marec  

2022 
Zimski izpitni rok 

torek 1. februar 2022 
Začetek zimskega izpitnega roka PM 

Pisni izpit PM iz slovenščine 

sreda 2. februar 2022 Pisni izpit PM iz matematike, angleščine in nemščine 

četrtek 3. februar 2022 Pisni izpit PM iz 2. predmeta 
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DAN DATUM OBRAZLOŽITEV 

četrtek 3. februar 2022 Zaključni izpit – slovenščina (zimski izpitni rok) 

petek - torek 
4. februarja - 

15. februar 2022 
Ustni izpiti PM 

petek - četrtek 
4. februar - 10. februar 

2022 
Ustni izpiti ZI  

petek 4. februar 2022 Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom 

ponedeljek 7. februar 2022 Pouka prost dan 

torek 8. februar 2022 Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 

petek in  

sobota 

11. februar - 12. februar 

2022 
Informativna dneva za vpis v srednje šole   

sreda 15. februar 2022 Seznanitev kandidatov z uspehom pri ZI 

od ponedeljka 

do petka 

28. februar - 

3. marec 2022 
Zimske počitnice 

ponedeljek 7. marec 2022 Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM 

torek 8. marec 2022  Predmaturitetni preizkus iz slovenščine - esej 

petek 11. marec 2022 
Zaključek ocenjevalnega obdobja in pouka za dijake 2. 

letnikov SPI (2. efgh) 

ponedeljek - 

četrtek 

14. marec -  

17. marec 2022 

Roki za opravljanje predmetnih, dopolnilnih in 

popravnih izpitov 

ponedeljek - 

petek 
4. april – 8. april 2022 

Roditeljski sestanek za starše dijakov v predzadnjih 

letnikih 

ponedeljek - 

četrtek 

11. april -  

14. aprila  2022 

Roki za opravljanje predmetnih, dopolnilnih in 

popravnih izpitov 

nedelja 17. april 2022 Velika noč 

ponedeljek 18. april 2022 Velikonočni ponedeljek 

petek 22. april 2022 
Tekmovanje »Etnološke in kulinarične značilnosti 

slovenskega podeželja« 

sreda 27. april 2022 Dan upora proti okupatorju 

četrtek - petek 28. april – 29. april 2022 Prvomajske počitnice 

nedelja - 

ponedeljek 
1. maj – 2. maj 2022 Praznik dela 

sreda 4. maj 2022 SM, slovenščina (Izpitna pola 1 – esej) 

petek 20. maj 2022 
Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja in pouka za 

zaključne letnike  

ponedeljek 23. maj 2022 Razdelitev spričeval za zaključne letnike 

torek -  petek 24. maj - 27. maj 2022 Priprava na SM, PM, ZI 

torek - petek 24. maj – 27. maj 2022 Izpitni rok za izboljševanje ocene (zaključni letnik) 

četrtek 26. maj 2022 
Začetek izpitnega roka za opravljanje izpitov v 

poklicnem izobraževanju (zaključni letniki) 

sobota 28. maj 2022 
Začetek spomladanskega izpitnega roka SM, PM 

Pisni izpit SM, PM iz angleščine 

ponedeljek 30. maj 2022 Pisni izpit SM (Izpitna pola 2), PM iz slovenščine 

petek 3. junij 2022 Pisni izpit SM iz biotehnologije 

sobota 4. junij 2022 Pisni izpit SM, PM iz matematike 

ponedeljek 6. junij 2022 Zaključni izpit – slovenščina (spomladanski izpitni rok) 

torek - 

ponedeljek 
7. junij – 13. junij 2022 Ustni izpiti ZI 

torek 7. junij 2022 Pisni izpit SM iz nemščine 

sreda 8. junij 2022 Pisni izpit SM iz zgodovine 

četrtek 9. junij 2022 Pisni izpit PM iz 2. predmeta 
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DAN DATUM OBRAZLOŽITEV 

petek 10. junij 2022 Pisni izpit SM iz kemije 

ponedeljek - 

sreda 
13. junij - 22. junij 2022 

Ustni izpiti SM, PM (izjemoma 4. junija in 11. junija 

2022) 

sreda 15. junij 2022 Pisni izpit SM iz biologije 

četrtek 16. junij 2022 Seznanitev kandidatov z uspehom pri ZI 

četrtek 23. junij 2022 Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za ostale letnike 

petek 24. junij 2022 
Proslava pred dnevom državnosti in zaključek pouka za 

ostale letnike ter razdelitev spričeval 

sobota 25. junij 2022 Dan državnosti 

ponedeljek - 

sreda 

27. junij -  

31. avgust 2022 
Poletne počitnice 

torek - sreda 28. junij – 6. julij 2022 Spomladanski izpitni rok 

sreda 6. julij 2022 
Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM na 

spomladanskem izpitnem roku 

ponedeljek 11. julij 2022 
Seznanitev kandidatov z uspehom pri SM na 

spomladanskem izpitnem roku 

ponedeljek 15. avgust 2022 Marijino vnebovzetje 

torek - četrtek 
16. avgust – 27. 

september 2022 
Jesenski izpitni rok 

petek 19. avgust 2022 
Razdelitev spričeval dijakom, ki so na PUD-u do 12. 

avgusta 2022  

sreda 24. avgust 2022 
Začetek jesenskega izpitnega roka SM, PM 

Pisni izpit SM (Izpitna pola 1 in 2), PM iz slovenščine 

sreda - sobota 
24. avgust - 

3. september 2022 
Ustni izpiti SM in PM 

torek 23. avgust 2022 Zaključni izpit – slovenščina (jesenski izpitni rok) 

četrtek 25. avgust 2022 Pisni izpit SM, PM iz matematike 

sreda - petek 
24. avgusta - 26. avgusta 

2022 
Ustni izpiti ZI 

petek 26. avgust 2022 Tuji jeziki in izbirni predmeti SM* 

sobota 27. avgust 2022 Tuji jeziki in izbirni predmeti SM*, PM iz angleščine 

ponedeljek 29. avgust 2022 Tuji jeziki in izbirni predmeti SM* 

torek 30. avgust 2022 Tuji jeziki in izbirni predmeti SM* 

sreda 31. avgust 2022 Pisni izpit PM iz 2. predmeta 

sreda 31. avgust 2022 Seznanitev kandidatov z uspehom pri ZI 

petek 9. september 2022 
Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM na jesenskem 

izpitnem roku 

petek 16. september 2022 
Seznanitev kandidatov z uspehom pri SM na jesenskem 

izpitnem roku 
*Op: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli. 

 

5.2 Pouk 

 

Pouk poteka v glavnem v dopoldanskem času s pričetkom ob 7.30 in se zaključi ob 13.30. Dodatni 

pouk, del vaj pri biologiji, kemiji, računalništvu, laboratorijskih vajah, del izbirnih vsebin in del 

vaj pri praktičnem pouku, poteka tudi v popoldanskem času. 

 

Urnik je v tudi v tem šolskem letu prilagojen vegetaciji v kmetijstvu in organizaciji strnjene 

izvedbe projektnega dela pri biotehnologiji in laboratorijskih vajah. To pomeni, da se urnik tekom 

leta večkrat spreminja. 
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5.2.1 Šolski zvonec 

 

A (strokovna šola) 

 1. URA 7:30–8:15 

 2. URA 8:20–9:05 

 9:05–9:25 ODMOR ZA MALICO  
 3. URA 9:25–10:10  

 4. URA 10:15–11:00 

 5. URA 11:05–11:50 

 6. URA 11:55–12:40 

 7. URA 12:45–13:30 

 

B (gimnazija) + 2. cd, 1. c, 1. d+1. a GTT 

 1. URA 7:30–8:15 

 2. URA 8:20–9:05 

 3. URA 9:10–9:55 

 9:55–10:15 ODMOR ZA MALICO  
 4. URA 10:15–11:00 

 5. URA 11:05–11:50 

 6. URA 11:55–12:40 

 7. URA 12:45–13:30 

 

 ODMOR ZA MALICO-PRAKTIČNI POUK: 9.25–9.45 

 

5.3 Praktično izobraževanje in praktično usposabljanje z delom  

 

Praktični pouk se izvaja praviloma v dopoldanskem času. Del praktičnega pouka, ki je vezan na 

naravo dela, se izvaja tudi popoldne. Prav tako se lahko izvaja v popoldanskem času praktični 

pouk, zlasti za dijake, ki bivajo v dijaškem domu. Dela, ki so vezana na vegetacijo, se izvajajo tudi 

med počitnicami. Med počitnicami pa se izvaja tudi del praktičnega usposabljanja z delom. 

Živinorejski del se izvaja v času dežurstva v hlevu (v okviru letnega tedenskega dežurstva). 

Organiziran je tako, da traja od ponedeljka zjutraj, zaključi pa se v petek zjutraj. Praktični pouk 

poteka v času molže in oskrbe živali (zjutraj od 5.00 do 7.00 in popoldne od 16.00 do 19.00). 

Dijaki iz programa slaščičar praviloma opravljajo praktični pouk v Hiši kulinarike in turizma na  

Glavnem trgu.  

Dijaki programa mesar opravljajo del praktičnega pouka pri delodajalcih, s katerimi imajo 

sklenjeno pogodbo, del pa v šolski delavnici za mesarstvo. 

Praktični pouk se lahko opravlja tudi pri partnerjih, s katerimi ima zavod sklenjene pogodbe. 

 

Delovišča praktičnega pouka 

 

Delovišče  Vrsta rastlin  Površina v ha  

Trška gora  Sadjarstvo  4,50 

Vinogradništvo  2,52  

Njive 8,84  

Travniki in pašniki  31,52  

SKUPAJ 47,38 

Grmske njive Njive  4,80 

Travnik  1,00  

SKUPAJ 

 

5,80 
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Mestne njive Njive  11,28  

Travnik  3,85  

SKUPAJ  15,13  

Spodnja Pluska  Njive  3,47  

SKUPAJ  3,47  

Stari grad Travnik  11,37  

SKUPAJ  11,37  

Poganci  Njive  15,64  

Travnik  5,33  

SKUPAJ  20,97  

Smednik  Travnik  4,05  

SKUPAJ  4,05  

Srebrniče  Njive  21,21  

Travnik  0,89  

SKUPAJ  22,10  

Struga  Njive  13,76  

Travnik  10,64  

SKUPAJ  24,40  

SKUPAJ VSA DELOVIŠČA 154,67 

 Gozd 146,61  

 Neobdelano 22,40  

SKUPAJ VSA ZEMLJIŠČA  323,68 
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RAZPORED PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM           2021/22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

x

x

x

x

NOVEMBER x

DECEMBER

JANUAR

FEBRUAR x x x

MAREC

APRIL x

JUNIJ x

x

x

x

JULIJ

AVGUST

LEGENDA:

1. I 2 letni

2. I 2 letni

2.E,F 3 letni

2.G,H 3 letni

3.E,F,G,H 3 letni

2. D NT 4 letni

3. D NT 4 letni

4. E NT 4 letni

4. C KPT 4 letni

4. D KPT 4 letni

PRAZNIK

prosti dnevi

SEPTEMBER

OKTOBER

MAJ
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5.4 Stiki med šolo in starši 

 

Po Smernicah za izvajanje vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s 

covid-19, ki jih je sprejela ministrica, je predvideno, da govorilne ure in roditeljski sestanki 

potekajo na daljavo oziroma po telefonu ali prek računalnika oziroma prek videopovezav. Le 

izjemoma pa v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov. 

 

Na šoli smo se odločili, da 1. roditeljske sestanke organiziramo v prostorih šole. Na tak način bomo 

lažje vzpostavili stike s starši in se dogovorili o načinu izvedbe govorilnih ur. 

 

Stiki med šolo in starši potekajo v obliki govorilnih ur, ki so za vse oddelke vsako prvo sredo v 

mesecu od 16.30 do 18. ure, po potrebi pa tudi dlje.  

 

Izjema so naslednji datumi: 6. oktober 2021, 5. januar 2022, 2. februar 2022 in 1. junij 2022, ko 

govorilnih ur po šolskem koledarju ni. 

 

Najmanj dvakrat na leto organiziramo roditeljske sestanke za starše. 

Starši se lahko oglasijo na šoli tudi v dopoldanskem času (med odmori) ali po dogovoru z 

razrednikom ali učiteljem, ko ima le-ta prosto uro. 

 

5.4.1 Roditeljski sestanki, predavanja za starše in dijake 

 

Predavanja, roditeljski sestanki in srečanja staršev oz. skrbnikov: 

IZVAJALEC CILJNA SKUPINA TERMIN 

Razredniki - 1. roditeljski 

sestanek 

starši oz. skrbniki dijakov 

vseh letnikov 

od 6. 9. 2021 do 17. 9. 2021  

Razredniki – analiza uspeha ob 

zaključku I. ocenjevalnega 

obdobja in predavanje – po 

dogovoru 

starši oz. skrbniki dijakov 

vseh letnikov, CUZ 

17. 1. – 21. 1. 2022 

Ravnateljica, tajniki za SM, 

POM in ZI ter svetovalna 

delavka 

starši oz. skrbniki dijakov 

v predzadnjem letniku  

izobraževanja 

4. 4. – 8. 4. 2022 

Pozitivna psihologija 
starši oz. skrbniki dijakov 

vseh letnikov, CUZ 

Online - po razporedu 

predavatelja  
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5.5 Organizacija šolske prehrane 

 

Organizacija šolske prehrane je določena v pravilih o šolski prehrani.  

 

 PRIJAVA; kadarkoli med šolskim letom na predpisanem obrazcu. 

 PREKLIC PRIJAVE ZA NEDOLOČEN ČAS; starši lahko kadarkoli, brez obrazložitve 

prekličejo prijavo prehrane za nedoločen čas.  

 Preklic prijave prehrane se odda pisno  v tajništvu.  

 Preklic prehrane velja z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je 

podala odjavo.  

 Preklic prehrane za nazaj ni mogoč.  

 

5.5.1 Odjava prehrane 

 

V primeru bolezni ali druge odsotnosti dijaka lahko dijak oziroma starši odjavijo prehrano za 

določen čas oz. čas odsotnosti dijaka. 

Dijak ali starši lahko odjavijo prehrano: 

1. na spletni strani šole http://ksgrm.net/ksgrm/; 

2. preko vaše elektronske pošte, v kateri sporočite osnovne podatke (ime, priimek ter razred 

dijaka/dijakinje, ki ga/jo želite odjaviti; razlog odsotnosti in obdobje odsotnosti) na e-

naslov odjava.malice@gmail.com; 

3. preko telefonske številke (07) 39 34 717, kjer po zvočnem signalu na avtomatski odzivnik 

sporočite osnovne podatke (ime, priimek ter razred dijaka/dijakinje, ki ga/jo želite 

odjaviti; razlog odsotnosti in obdobje odsotnosti); 

4. preko touch panela – nameščen pri vhodu v šolo, odjavo lahko opravite s pomočjo kartice. 

 

5.5.2 Obveznosti dijakov in staršev  

 

S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost dijaka oz. staršev, da bo:  

 spoštoval pravila šolske prehrane; 

 plačal prispevek za šolsko prehrano; 

 pravočasno odjavil posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane; 

 plačal polno ceno obroka, če obroka ni pravočasno odjavil; 

 šoli v 30 dneh sporočil vsako spremembo podatkov, ki jih je podal v prijavi na prehrano. 

http://ksgrm.net/ksgrm/
mailto:odjava.malice@gmail.com


17 

6 ŠOLSKI PRAVILNIKI 

Pravilniki so dostopni na spletni strani šole: https://www.ksgrm.net/pravilniki 

 

https://www.ksgrm.net/pravilniki

