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1 KMETIJSKA ŠOLA GRM IN BIOTEHNIŠKA GIMNAZIJA 

 

1.1 Splošni podatki o šoli 

 

V šolskem letu 2022/2023 obiskuje Kmetijsko šolo Grm in biotehniško gimnazijo 541 dijakov 

v 27 oddelkih, od tega 175 dijakov obiskuje program tehniške gimnazije.  

 

Programi, ki jih izvajamo: 

 

 program: tehniška gimnazija, 

 program: srednje strokovno izobraževanje, poklic: kmetijsko-podjetniški tehnik in 

naravovarstveni tehnik, 

 program: srednje poklicno izobraževanje, poklic: gospodar na podeželju, vrtnar, cvetličar, 

slaščičar in mesar, 

 program: nižje poklicno izobraževanje, poklic: pomočnik v biotehniki in oskrbi, 

 program: poklicno-tehniško izobraževanje, poklic: kmetijsko-podjetniški tehnik in 

hortikulturni tehnik. 

 

V šolskem letu 2022/2023 bodo imele prednost predvsem naslednje dejavnosti: 

 

- kakovostno izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov, 

- dvig digitalne pismenosti, 

- vključevanje podnebnih ciljev in vsebin v srednješolsko izobraževanje, 

- uporaba enotnega komunikacijskega kanala za morebitno delo na daljavo, 

- intenzivna priprava dijakov na maturo, poklicno maturo in zaključni izpit, 

- izvajanje aktivnih oblik in metod dela pri pouku (sodelovalno poučevanje, timsko delo, 

medpredmetno povezovanje, avtentični pouk), 

- obogateno učenje tujih jezikov (razvijanje jezika stroke na gimnaziji), 

- spodbujanje podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti, 

- posodabljanje spletne strani, 

- razvijanje spoštljive medsebojne komunikacije, 

- zmanjševanje stresa pri dijakih in zaposlenih, 

- promocija vzgojno-izobraževalnih programov in področij, za katere šola izobražuje, 

- ohranjanje oz. povečevanje vpisa na našo šolo, 

- poudarjanje naravoslovne usmeritve gimnazijskega programa, 

- uvajanje interdisciplinarnega strokovnega sklopa (ISS) v gimnaziji, 

- kakovostna organizacija in izvedba praktičnega izobraževanja in usposabljanja (večji 

delež PP in PUD-a, vezanega na izbirnost dijaka), 

- formativno spremljanje, 

- razvijanje kritičnega mišljenja, 

- spremljanje dosežkov dijakov: učenje učenja, 

- vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi dijaki, 

- razvijanje pristopov za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja, 

- uvajanje koncepta notranje kakovosti šole in vzgojnega koncepta, 

- spodbujanje zdravega življenjskega sloga, 

- oblikovanje individualne poklicne poti za posameznega dijaka, 

- oblikovanje osebnih izobraževalnih načrtov za posamezne dijake, 

- mednarodno sodelovanje, vključevanje v različne projekte, raziskovalne naloge in 

tekmovanja, 

- nadaljevanje projekta pri praktičnem pouku z uvajanjem notranjih certifikatov, 

- nadaljevanje projekta »Delovno mesto, ki sem si ga sam ustvaril« (gospodarski grozd), 
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- permanentno izobraževanje in strokovno izpopolnjevanju učiteljev, 

- krepitev domovinskega čuta in uvajanje aktivnega državljanstva,  

- širjenje vsebin projektov na kolektiv šole, 

- nadaljnje sodelovanje šole z okoljem, vključujoč socialne partnerje, 

- opremljanje šole z novo opremo in sodobno učno tehnologijo. 

 

1.2 Prostorski pogoji za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela 

 

Šola je bila zgrajena leta 1983 z ustrezno opremo in razredi za kabinetni pouk za približno 380 

dijakov. V šolskem letu 2022/2023 obiskuje šolo 541 dijakov, kar pomeni, da imamo veliko 

prostorsko stisko za izvajanje pouka, ki jo, tako kot v preteklosti, rešujemo z zasilnimi 

učilnicami ter s koriščenjem prostorov, namenjenih Višji šoli. Prostorska stiska se kaže tudi v 

šolski telovadnici, preozkih hodnikih in ostali potrebni infrastrukturi. 

 

V šolskem letu 2022/2023 bomo večji del pouka izvajali v matičnih učilnicah, laboratorijske 

vaje v specializiranih učilnicah, praktični pouk na MIC-u (šolsko posestvo, delavnice, 

slaščičarna …), športno vzgojo v šolski telovadnici in na zunanjih površinah.  

 

Nova zgradba za praktični pouk, PUD, delavnice in skladiščni prostori, ki nadomeščajo v 

požaru uničene prostore (19. februarja 2019), je v fazi opremljanja oz. prevzema. 

 

Prednost šole je delovanje v naravnem okolju, kar nam omogoča izvajanje nekaterih aktivnosti 

tudi izven samega objekta šolske stavbe, kot so: kolesarjenje, učenje golfa, tek na smučeh, 

jahanje, koriščenje učilnic na prostem ter uporaba zunanjih športnih igrišč. Okolica šole se 

lahko uporabi tudi kot učilnica v naravi za teoretične predmete oziroma module. 

 

1.3 Vizija šole 

 

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija bo postala uveljavljeno in uspešno regijsko učno, 

strokovno in razvojno središče, ki bo v sodelovanju s partnerji skrbelo za vzgojo, izobraževanje 

in usposabljanje mladine ter odraslih na biotehniških področjih in področjih, ki so povezana z 

razvojem podeželja in mestnih okolij.   

 

1.4 Poslanstvo 

 

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija ima naslednje poslanstvo: 

- izobražuje za biotehniške poklice, ki omogočajo samozaposlitev ali zaposlitev na 

kmetijah, v kmetijskih in drugih podjetjih, obratovalnicah, zadrugah in zavodih, 

- izobražuje tudi za nadaljnje izobraževanje na fakultetah oziroma višjih in visokih 

strokovnih šolah, 

- omogoča mladini in odraslim pridobivanje znanja na biotehniških področjih za 

opravljanje poklica, nadaljnje izobraževanje in uspešno vključevanje v družbo, 

- s svojimi dejavnostmi, delom in kadri omogoča mladini, odraslim in okolju vzpostaviti 

primeren odnos do narave, okolja, soljudi ter vzgaja za opravljanje poklicev in 

dejavnosti, ki dajejo družbi tudi duševno rast, kar pomeni, da spodbuja odgovornost in 

dobro delo, 

- prispeva k razvoju biotehniških področij, omogoča prilagodljivost in mobilnost, 

spodbuja samostojnost, inovativnost in podjetnost ter odgovoren odnos do dela, 

- razvija sinergije med pridelavo, predelavo, trženjem, turizmom in gostinstvom, 

- razvija programe za vseživljenjsko izobraževanje in omogoča vseživljenjsko učenje, 

- prispeva k ohranjanju in razvoju slovenskega podeželja in mestnih okolij,  
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- vključuje znanja, ki so pomembna za varno in okolju prijazno delo, ekološko ozaveščeno 

delovanje, varno in zdravo prehrano ter razvoj novih proizvodov, racionalno rabo 

naravnih virov, ohranjanje etnoloških značilnosti podeželja in kulturne krajine, 

- dijaki si glede na starost, potrebe in zmožnosti pridobivajo najprimernejše izobraževalne 

in socialne izkušnje, 

- s primernimi metodami dela, infrastrukturo in opremo pomaga mladini in odraslim, da 

dosežejo, kar se da največ, 

- na šoli je prisotna velika skrb za dijake, za reševanje njihovih socialnih stisk in drugih 

problemov, 

- omogoča individualen pristop glede potreb posameznih dijakov in poskrbi za 

oblikovanje osebnih izobraževalnih načrtov in osebnih načrtov za oblikovanje 

individualne poklicne poti, 

- ponuja pestre, zanimive šolske ter izvenšolske aktivnosti, 

- razvija odprto komunikacijo med vsemi člani kolektiva šole, 

- skrbi za stalnost, ustrezno izobrazbo, napredovanja in izpopolnjevanje kadrov, 

- povezuje se z okoljem. 

 

1.5 Vrednote šole 

 

- odprta komunikacija med vsemi udeleženci v vzgojno-izobraževalnem procesu, 

- odgovornost, 

- strokovnost, 

- spoštovanje različnosti, 

- poštenost, 

- pripadnost,  

- ustvarjalnost in inovativnost, 

- znanje, 

- delavnost, 

- varovanje narave in okolja, 

- individualni pristop. 

 

1.6 Razvojne prioritete šole za 3-letno obdobje  

 

V šolskem letu 2021/2022 smo na sejah učiteljskega zbora postavili naslednje razvojne 

prioritete za 3-letno obdobje.  

Te priroritete so: 

- izboljšati prehranske in gibalne navade dijakov,  

- razvijati spodbudno učno okolje, s katerim krepimo dobro počutje dijakov,  

- usposobiti dijake za samoregulacijo na različnih področjih, 

- ohranjati oziroma povečati vpis na našo šolo, 

- razvijanje podjetnosti pri dijakih. 

 

V šolskem letu 2022/2023 smo si zadali dodatna cilja, in sicer vključevanje podnebnih ciljev v 

vzgojo in izobraževanje ter razvijanje digitalnih kompetenc. 

 

Strokovni delavci so dolžni načrtovati in spremljati realizacijo dveh prioritet in to umestiti v 

Razvojni in delovni načrt učitelja.  

Razvojne proritete izhajajo iz določenih ciljev projektov: 

Varno in spodbudno učno okolje, Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje, Digitalna pismenost 

ter Podnebni cilji v vzgoji in izobraževanju. 

 

Še naprej bomo delali tudi na področjih iz prejšnjih let.  
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2 ŠOLSKI OKOLIŠ 

 

Šola je regijskega in tudi medregijskega pomena. Tako približno 1/5 dijakov biva v dijaškem 

domu, kjer ima vso potrebno oskrbo. Ostali dijaki so vozači. Vsi dijaki imajo tudi možnost 

prehrane na šoli. 

 

Število vpisanih dijakov iz posameznih občin po letih 

Občina 

2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/ 2019/ 2020/ 2021/ 2022/ 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ajdovščina 2 1 / / 2 2 3 5 4 4 3 

Bloke / / / / / / / 0 0 0 1 

Braslovče / / / 1 1 1 1 0 0 0 0 

Brezovica / 1 / / 0 1 1 1 1 0 1 

Brežice 28 29 33 45 51 53 44 42 41 28 31 

Cerknica / / 1 2 5 7 10 9 7 3 5 

Črnomelj 25 17 20 20 17 20 20 18 16 15 16 

Divača / / / / 1 1 1 1 0 0 0 

Dobrepolje 6 7 8 3 2 2 2 1 2 3 4 

Dol pri 

Ljubljani 
/ / / / 1 1 1 1 1 

1 1 

Dolenjske 

Toplice 
12 14 14 10 9 10 10 9 10 9 11 

Domžale / / / 2 4 5 5 4 2 0 0 

Grosuplje / / 1 3 4 8 8 5 5 4 5 

Hrpelje-

Kozina 
/ / / / / 

/ 
/ 1 1 

0 0 

Idrija 2 3 3 4 4 2 2 1 1 0 1 

Ig / / / 2 3 2 2 1 0 0 0 

Ilirska 

Bistrica 
/ 2 2 2 2 0 0 1 1 

2 3 

Ivančna 

Gorica 
15 17 15 16 22 21 24 24 18 16 17 

Izola / / / / / / / 1 1 1 1 

Kanal  / / / / / 0 1 1 2 2 1 

Kobarid / 1 1 / / 0 0 0 0 0 0 

Kočevje 13 17 20 21 27 25 21 18 14 18 11 

Koper / / 2 2 / 0 0 1 2 2 1 

Kostanjevica 

na Krki 
15 13 14 10 9 7 10 8 8 9 12 

Kostel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

Kozje / / / / 1 2 1 2 2 2 2 

Kranj / 1 1 / 1 1 1 1 0 0 1 

Krško 72 81 81 75 64 56 49 52 59 63 66 

Laško / / / 1 1 1 1 0 0 0 1 

Litija 14 8 13 12 12 11 10 12 11 11 13 

Ljubljana 2 2 3 3 2 3 5 5 3 3 4 

Logatec 4 3 5 11 10 11 9 7 6 7 5 

Log - 

Dragomer 
1 1 / / / / / 0 0 

0 0 

Loška dolina / / / 2 2 4 7 5 6 6 2 
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Občina 

2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/ 2019/ 2020/ 2021/ 2022/ 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Loški Potok 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 

Lukovica / / / / / / 2 2 2 2 1 

Maribor / / / / / 0 0 0 0 1 1 

Metlika 22 21 18 16 16 15 25 24 27 24 23 

Mirna 5 3 6 5 4 8 5 4 6 3 5 

Mirna Peč 9 18 14 16 19 16 13 12 6 7 11 

Mislinja / / 2 2 2 1 0 0 0 0 0 

Mokronog-

Trebelno 
19 15 10 10 8 6 7 10 12 14 

12 

Moravče / 2 2 2 2 0 0 0 0 3 5 

Mozirje / / / / / / / / 1 1 1 

Murska 

Sobota 
/ / / / / / / 1 1 1 

0 

Nova Gorica / / / / / / / 1 1 1 1 

Novo mesto 93 96 87 104 103 89 83 69 65 67 78 

Ormož / / 1 1 / 0 0 0 0 0 0 

Pivka / / / 1 2 2 2 3 2 2 1 

Postojna / 1 3 5 5 6 5 3 4 3 4 

Ptuj / / 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Radeče / 1 2 3 3 2 2 0 0 0 1 

Renče-

Vogrsko 
/ / / / 1 1 1 2 1 

0 0 

Ribnica 3 / / / 3 2 4 4 2 2 1 

Semič 17 12 9 16 19 21 22 15 10 10 7 

Sevnica 50 57 53 51 50 51 42 39 35 32 29 

Sežana / / / / / / / / 0 0 1 

Slovenj 

Gradec 
/ / / / / 

/ 
1 3 3 3 

2 

Sodražica / 2 2 2 3 1 1 1 0 1 1 

Solčava / / / / 1 1 1 1 0 0 0 

Straža 12 15 21 18 18 10 10 9 8 7 5 

Šentjernej 37 33 31 33 34 27 28 23 13 18 19 

Šentrupert 20 22 23 22 17 15 8 8 6 9 14 

Škocjan 9 20 21 22 20 16 17 12 12 16 14 

Škofljica / / / / / / / 1 1 0 0 

Šmarješke 

Toplice 
7 11 10 9 8 4 5 4 4 

7 8 

Šmartno pri 

Litiji 
4 6 10 11 10 9 9 8 9 

6 6 

Tolmin 1 / / / / 0 0 0 0 0 0 

Trebnje 33 25 25 38 39 35 41 33 30 37 39 

Trzin / / / / / / / / 0 0 1 

Velike Lašče / 1 2 3 3 3 5 4 4 3 2 

Vrhnika 1 3 5 5 2 2 1 0 0 0 1 

Zagorje ob 

Savi 
1 2 1 / / 0 1 2 1 

1 1 

Žužemberk 15 17 15 16 14 14 13 20 22 19 20 
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Občina 

2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/ 2019/ 2020/ 2021/ 2022/ 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Bosna in 

Hercegovina 
1 1 1 / 2 3 1 0 1 0 2 

Italija  / / / / 1 1 1 0 0 0 0 

Kosovo / 2 1 1 2 3 3 5 4 3 1 

Makedonija 1 / / / / 0 1 0 0 0 0 

Ukrajina / / / / / / / / / / 1 

SKUPAJ 572 605 614 661 672 623 610 561 518 514 541 

 

 

3 NAČRT USMERJANJA IN VPISA 

 

3.1 Načrt vpisa za šolsko leto 2023/2024 

 

Za šolsko leto 2023/2024 bo šola organizirala seznanjanje učencev osnovnih šol, njihovih 

staršev in šolskih svetovalnih delavcev z možnostmi izobraževanja na Kmetijski šoli Grm in 

biotehniški gimnaziji. Seznanila jih bo z izobraževalnimi programi in jim predstavila tudi 

poklice, za katere izobražuje in jih ponuja naš center, zaposlitvene možnosti ter možnosti 

nadaljnjega izobraževanja.  

 

Dijakom zaključnih letnikov in tudi drugim bomo predstavili višješolske izobraževalne 

programe: upravljanje podeželja in krajine, gostinstvo in turizem ter naravovarstvo ter 

visokošolski študijski program: upravljanje podeželja. Predstavili jim bomo tudi vse ostale 

možnosti za nadaljnje izobraževanje. Posebno pozornost bomo usmerili na odrasle, ki 

potrebujejo za svoje delo vedno nova znanja. 

 

Šola načrtuje izvedbo oziroma organizacijo naslednjih dejavnosti:  

Dan odprtih vrat načrtujemo 27. oktobra, na katerega bomo povabili vse osnovne šole z 

območja, s katerega prihajajo učenci v šolo. 

 

Informirala bo javnost o izobraževanju z zloženkami o šoli in se predstavila na različnih sejmih 

v Novem mestu, Gornji Radgoni, Ljubljani, Kranju, Celju, Ptuju, Ljubljani ipd. (odvisno od 

epidemološke slike v državi). 

 

V januarju bomo pripravili Virtulane dneve Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije. 

 

Predstavljala bo svojo dejavnost na različnih prireditvah, seminarjih in izobraževanjih, ki jih bo 

tudi sama organizirala. 

 

Strokovni delavci šole bodo predstavljali šolo, programe ter dejavnosti šole tudi na osnovnih 

šolah. Predstavitve bodo za učence, njihove starše in svetovalne delavce. 

 

Svojo dejavnost in cilje bo predstavljala na televiziji, radiu, spletnih straneh in v različnih 

časopisih. Informativni dan za učence osmih oz. devetih razredov osnovnih šol in za njihove 

starše ter za dijake zaključnih letnikov in za odrasle bo v mesecu februarju (17.–18. februar 

2023).  

 

Dodatna ponudba za vse OŠ in vrtce, s katero bo šola predstavila svoje dejavnosti in programe, 

zajema naravoslovne, športne in tehnične dneve, tečaj jahanja, različne učne poti in delavnice 
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ter predstavitve šole in programov. Dejavnosti se bodo odvijale glede na epidemološko situacijo 

v državi. 

 

Zainteresiranim učencem 9-ih razredov bomo omogočili en dan prisotnosti pri pouku (projekt 

Postani naš dijak za en dan). Dejavnost se bo odvijala glede na epidemološko sliko v državi. 

Sodelovali bomo na skupnih promocijah biotehniških šol. 
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Predlog razpisa Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije za vpis v šolsko leto 2022/2023 

PROGRAM 

NAZIV 

POKLICNE/STROKOVNE 

IZOBRAZBE 

IZBIRNI MODULI 

ŠTEVILO 

VPISNIH 

MEST 

PREDVIDEN VPIS V 

1. LETNIK ZA 

NASLEDNJA TRI 

ŠOLSKA LETA 

Pomočnik v 

biotehniki in 

oskrbi 

Pomočnik v biotehniki in 

oskrbi 

Čiščenje in urejanje prostorov, Mehanizacija v biotehniki, 

Temelji živilstva in prehrane, Kuhanje in strežba, Oskrba živali, 

Osnove rastlinske pridelave, Priprava živil živalskega izvora, 

Priprava živil rastlinskega izvora, Oblikovanje enostavnih 

tekstilij, Oskrba na domu, Pomoč pri pripravi obrokov, Pomoč pri 

strežbi, Temelji pridelave zelenjave, Osnove čebelarstva, 

Vzdrževalna dela v gozdu, Mesarstvo, Izdelava pekovskih in 

slaščičarskih izdelkov, Mlekarstvo, Predelava sadja, zelenjave in 

oljaric, Priprava hitre hrane, Pridelava in uporaba zelišč, 

Enostavni izdelki za dekoracijo, Vzdrževanje in higiena delovnih 

prostorov, Vzdrževanje in izdelava enostavnih tekstilnih 

izdelkov. 

32 32/32/32 

Gospodar na 

podeželju 
Gospodar na podeželju 

Pridelava krme, Naprava trajnega nasada, Pridelava sadja, 

Pridelava poljščin, Reja živali, Pridelava in predelava grozdja, 

Oskrba konj in učenje jahanja, 

Upravljanje kmetijske mehanizacije, Osnove gozdarstva, 

Pridobivanje bioplina, Biološke čistilne naprave in kompostarne, 

Pridelava zelenjadnic v zavarovanem prostoru, Vzdrževanje 

rekreacijskih in športnih zelenih površin, Upravljanje z 

alternativnimi viri energije, materiali in okoljem. 

26 26/26/26 

Vrtnar Vrtnar 

Pridelava okrasnih rastlin, Urejanje zelenih površin, 

Pridelava zelenjadnic, Drevesničarstvo in trsničarstvo, Grajene 

sestavine zelenih površin, Vzdrževanje rekreacijskih in športnih  

površin. 

26 26/26/26 

Cvetličar Cvetličar 
Poročna floristika, Žalna floristika, Priprava in izdelava 

aranžmajev, šopkov in nasadkov. 
26 26/26/26 

Slaščičar Slaščičar *** 26 26/26/26 

Mesar Mesar *** 26 26/26/26 



Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija 

Letni delovni načrt za šol. leto 2022/2023 

12 

PROGRAM 

NAZIV 

POKLICNE/STROKOVNE 

IZOBRAZBE 

IZBIRNI MODULI 

ŠTEVILO 

VPISNIH 

MEST 

PREDVIDEN VPIS V 

1. LETNIK ZA 

NASLEDNJA TRI 

ŠOLSKA LETA 

Kmetijsko-

podjetniški 

tehnik 

Kmetijsko-podjetniški 

tehnik 

Pridelava poljščin, Reja živali, Pridelava in predelava grozdja, 

Pridelava sadja, Vzdrževanje in urejanje naravne krajine. 
56 56/56/56 

Naravovarstveni 

tehnik 
Naravovarstveni tehnik 

Tehnologije obnovljivih virov energije in vplivi na okolje, 

Predelovanje organskih odpadkov in vzdrževanje bioloških in 

rastlinskih čistilnih naprav, Pridobivanje biodizla, Pridobivanje 

bioplina, Pridobivanje lesne biomase, Vodenje v naravi. 

28 28/28/28 

Kmetijsko-

podjetniški 

tehnik – PTI 

Kmetijsko-podjetniški 

tehnik 

Upravljanje kmetijske mehanizacije, Turizem na podeželju, 

Pridelovanje gob in zelišč, Pridobivanje bioplina, Vzdrževanje in 

urejanje naravne krajine, Biološke čistilne naprave in 

kompostarne, Ekološko kmetovanje, Kletarstvo, Osnove 

gozdarstva, Pridelava zelenjadnic. 

28 28/28/28 

Hortikulturni 

tehnik – PTI 
Hortikulturni tehnik 

Oblikovanje in urejanje okolja z rastlinami, Oblikovanje 

bivalnega in poslovnega prostora s cvetjem, Oblikovanje in 

urejanje naravne, kulturne in urbane krajine, Tehnologija v 

hortikulturi. 

28 28/28/28 

IZBIRNI MATURITETNI PREDMETI 

Strokovna 

gimnazija/ 

Tehniška 

gimnazija 

 
Biotehnologija, Kemija, Biologija, Zgodovina, Angleščina, 

Nemščina.  
56 56/56/56 
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3.2 Vpis v šolskem letu 2022/2023 

 

V začetni letnik tehniške gimnazije je vpisanih 60 dijakov, v začetne letnike nižjega poklicnega, 

poklicnega, strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja pa 160 dijakov. 

 

Vpis v začetne letnike v šolskem letu 2022/2023 

 

Vrsta programa Poklic Št. dijakov 

Tehniška gimnazija / 60 

Srednje strokovno izobraževanje Kmetijsko-podjetniški tehnik 28 

Naravovarstveni tehnik 24 

Srednje poklicno izobraževanje 

Gospodar na podeželju 18 

Vrtnar 5 

Cvetličar  9 

Slaščičar 16 

Mesar 8 

Nižje poklicno izobraževanje Pomočnik v biotehniki in oskrbi 32 

Poklicno-tehniško izobraževanje Kmetijsko-podjetniški tehnik - PTI 12 

Hortikulturni tehnik – PTI 8 

SKUPAJ:                                                                    220 

 

3.2.1 Oblikovanje oddelkov in razredniki 

 

Tehniška gimnazija 

 

Razred Dijaki Dijakinje 
Skupno št. 

dijakov 
Razrednik 

1. A 8 23 31 Gregor Kastelic 

1. B 8 21 29 Rebeka Pirnar 

2. A 4 19 23 Katja Ilc 

2. B 4 15 19 Urša Mihelič 

3. A 4 20 24 Gabrijela Šturm 

3. B 2 14 16 Vojka Zupančič 

4. A 4 14 18 Sonja Golob 

4. B 2 13 15 Mitja Turk 

SKUPAJ 36 139 175  
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Poklicno in strokovno izobraževanje po posameznih oddelkih 

 

Razred Dijaki Dijakinje Skupno št. 

dijakov 

Razrednik 

1. C 20 8 28 Mojca Vrečer 

1. D 10 14 24 Neva Vrčko Novak 

1. E 15 3 18 Matej Zobec  

1. FG 4 10 14 Andreja Bartolj Bele 

1. HI 11 13 24 Stanislava Hude 

1. J 8 9 17 Jerneja Ucman 

1. K 6 9 15 Damjana Hosta 

2. C 21 8 29 Renata Kus Pisek 

2. D 8 6 14 Mateja Okleščen 

2. EF 13 8 21 Barbara Činkole  

2. GH 8 12 20 Iztok Adamčič 

2. I 6 5 11 Helena Košmerlj 

3. CD 9 14 23 Andrej Zoran 

3. EF 10 11 21 Damir Škerl 

3. GH 4 11 15 Boštjan Punčuh 

4. C 12 9 21 Zdravka Križman 

4. D 2 8 10 Zvijezdana Cujnik 

4. EF 8 12 20 Tatjana Mavsar 

5. AB 14 7 21 Katja Junc 

SKUPAJ 189 177 366  

 

Skupaj je v šolskem letu 2022/2023 vpisanih 541 dijakov, od tega je 316 deklet in 225 fantov. 

Oblikovanih imamo 27 oddelkov. 
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3.2.2 Vpisani dijaki po spolu, oddelkih in programih 

 

Program: Srednje strokovno izobraževanje 

 

  

Izobraževalni 

program 

1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK 

razred dijaki dijakinje SKUPAJ razred dijaki dijakinje SKUPAJ razred dijaki dijakinje SKUPAJ razred dijaki dijakinje SKUPAJ 

Kmetijsko-

podjetniški 

tehnik 

1. C 20 8 28 2. C 21 8 29 3. C 9 7 16 4. C 12 9 21 

SKUPAJ: 94; M: 62, Ž: 32 

Izobraževalni 

program 
1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK 

Naravo-

varstveni 

tehnik 

1. D 10 14 24 2. D 8 6 14 3. D 0 7 7 4. D 2 8 10 

SKUPAJ: 55; M: 20, Ž:35 
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Program: Srednje poklicno izobraževanje 

 

Izobraževalni 

program 
1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 
razred dijaki dijakinje SKUPAJ razred dijaki dijakinje SKUPAJ razred dijaki dijakinje SKUPAJ 

Gospodar na 

podeželju 
1. E 15 3 18 2. E 12 2 14 3. E 10 5 15 

SKUPAJ: 47; M: 37, Ž: 10 

Izobraževalni 

program 
1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 
razred dijaki dijakinje SKUPAJ razred dijaki dijakinje SKUPAJ razred dijaki dijakinje SKUPAJ 

Vrtnar 1. F 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

SKUPAJ: 5; M: 4, Ž: 1 

Izobraževalni 

program 
1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 
razred dijaki dijakinje SKUPAJ razred dijaki dijakinje SKUPAJ razred dijaki dijakinje SKUPAJ 

Cvetličar 1. G 0 9 9 2. F 1 6 7 3. F 0 6 6 

SKUPAJ: 22; M: 1, Ž: 21 

Izobraževalni 

program 
1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 
razred dijaki dijakinje SKUPAJ razred dijaki dijakinje SKUPAJ razred dijaki dijakinje SKUPAJ 

Slaščičar 1. H 3 13 16 2. G 4 12 16 3. G 1 11 12* 

SKUPAJ: 44; M: 8, Ž: 36 

Izobraževalni 

program 
1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 
razred dijaki dijakinje SKUPAJ razred dijaki dijakinje SKUPAJ razred dijaki dijakinje SKUPAJ 

Mesar 1. I 8 0 8 2. H 4 0 4 3. H 3 0 3 

SKUPAJ: 15; M: 15 , Ž: 0 

*2 dijakinji ponavljata letnik z izpiti 
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Program: Nižje poklicno izobraževanje 

 

Izobraževalni program 1. LETNIK 2. LETNIK 
razred dijaki dijakinje SKUPAJ razred dijaki dijakinje SKUPAJ 

Pomočnik v biotehniki 

in oskrbi 

1. J 8 9 17 
2. I 6 5 11 

1. K 6 9 15 

SKUPAJ: 43; M: 20, Ž: 23 

 

Program: Poklicno-tehniško izobraževanje 

 

Izobraževalni program 1. LETNIK 2. LETNIK 
razred dijaki dijakinje SKUPAJ razred dijaki dijakinje SKUPAJ 

Kmetijsko-podjetniški 

tehnik  
4. E 8 4 12 5. A 9 2 11 

SKUPAJ: 23; M: 17, Ž: 6 

Izobraževalni program 1. LETNIK 2. LETNIK 
razred dijaki dijakinje SKUPAJ razred dijaki dijakinje SKUPAJ 

Hortikulturni tehnik 4. F 0 8 8 5. B 5 5 10 

SKUPAJ: 18; M: 5, Ž: 13 

 

V srednjih poklicnih in strokovnih programih imamo vpisanih 189 fantov in 177 deklet. 

 

Strokovna gimnazija 

 

Izobraževalni 

program 

1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK 

razred dijaki dijakinje SKUPAJ razred dijaki dijakinje SKUPAJ razred dijaki dijakinje SKUPAJ razred dijaki dijakinje SKUPAJ 

Strokovna 

gimnazija 

1. A 8 23 31 2. A 4 19 23 3. A 4 20 24 4. A  4 14 18 

1. B 8 21 29 2. B 4 15 19 3. B 2 14 16 4. B 2 13 15 

SKUPAJ: 175, M: 36, Ž: 139 

V program tehniške gimnazije imamo vpisanih 36 fantov in 139 deklet.
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4 ŠOLSKE KOMISIJE 

 

4.1 Splošna matura 

 

Na podlagi Zakona o maturi (Ur. list RS, št. 1/07) in na podlagi 11. člena Pravilnika o splošni 

maturi (Uradni list RS, št. 29/08) je bila imenovana šolska maturitetna komisija za splošno 

maturo za šolsko leto 2022/2023 v naslednji sestavi: 

 

predsednica: Vida Hlebec, 

namestnica predsednice: Gabrijela Šturm, 

 

notranji člani: 

- Sonja Golob, 

- Irena Kurajić,  

- Katja Ilc, 

- Urška Ogrinc, 

- Mitja Turk, 

- Vojka Zupančič, 

tajnik: Gregor Kastelic, 

zunanji člani:  imenuje jih Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

 

4.2 Poklicna matura 

 

Na podlagi Zakona o maturi (Ur. list RS, št. 1/2007) in Pravilnika o poklicni maturi (Ur. list 

RS, št. 44/2008) je bila imenovana šolska maturitetna komisija za poklicno maturo za šolsko 

leto 2022/2023 v naslednji sestavi: 

 

predsednica: Vida Hlebec, 

namestnica predsednice: Mateja Prus, 

člani:  

- Neva Vrčko Novak, članica,  

- Mateja Okleščen, članica, 

tajnica: Mojca Vrečer, 

 

4.3 Šolska komisija za zaključni izpit 

 

Na podlagi 11. člena Pravilnika o zaključnem izpitu (Uradni list RS, št. 56/2008) je bila 

imenovana šolska komisija za zaključni izpit v nižjem poklicnem in srednjem poklicnem 

izobraževanju za šolsko leto 2022/2023 v naslednji sestavi: 

 

predsednica: Vida Hlebec, 

namestnica predsednice: Urška Trobec, 

 

člani:    nadomestni člani: 

Zdravka Križman, Katja Junc, 

Stanislava Hude, Drago Košak, 

Helena J. Košmerlj, Jerneja Ucman, 

tajnica: Anica Pezdirc. 

 

  



Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija 

Letni delovni načrt za šol. leto 2022/2023 

19 

4.4 Komisija za prehrano 

 

Tako kot v preteklosti bomo tudi v letošnjem šolskem letu zagotavljali topel obrok. V kolikor 

bo prišlo do težav zaradi poslabšane epidemološke situacije, bomo prešli na hladno malico v 

razredih. Glede na socialni status družine lahko dijaki pridobijo subvencijo za malico. Za 

prehrano morajo starši dijake prijaviti. Za organizacijo šolske prehrane so bila izdelana pravila, 

ki jih je potrdil Svet zavoda.  

 

Na osnovi 5. člena Pravilnika o šolski prehrani je ravnateljica imenovala komisijo za prehrano 

v naslednji sestavi: 

- Martina Kralj – predstavnica zaposlenih (organizatorka šolske prehrane), 

- Jana Goršin Fabjan – predstavnica zaposlenih, nadomestni član – Miha Cesar, 

- Andreja Gril Novak – predstavnica zaposlenih, 

- David Otoničar – predstavnik dijakov, 

- Jernej Rožič – predstavnik dijakov. 

 

Komisija za prehrano podaja ravnateljici mnenja in predloge o šolski prehrani. Imenovana je 

za obdobje štirih let.  

 

  



Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija 

Letni delovni načrt za šol. leto 2022/2023 

20 

5 KADROVSKA STRUKTURA 

 

Vzgojno-izobraževalno delo, svetovalno delo, knjižničarstvo, laborantsko delo opravlja 68 

delavcev v rednem delovnem razmerju (del navedenih strokovnih delavcev dopolnjuje delovno 

obvezo na Višji strokovni šoli, SŠGT, MIC-u in Ekonomski šoli). Za določen čas imamo 

zaposleno tudi spremljevalko za nudenje fizične pomoči.  

 

Delavci, ki opravljajo ostala dela, ki so potrebna za nemoten potek dejavnosti šole, so navedeni 

v skupnem delu letnega delovnega načrta zavoda.  

 

Predstavitev delavcev šole je v Prilogi 5.  
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6 ORGANIZACIJA POUKA IN DRUGEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA 

DELA 

 

Na organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela že tretje leto vpliva tudi razširjenost virusa 

SARS-CoV-2. Vzgojno-izobraževalno delo bomo organizirali v skladu s Priporočili higienskih 

in organizacijskih ukrepov za preprečevanje šitrjenja SARS-Cov-2 v vzgoji in izobraževanju in 

Navodili vzgojno-izobraževalnim zavodom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-

Cov-2 v zavodu za šolsko leto 2022/2023. 

 

6.1 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, 9/20 in 58/22) lahko šole same določijo 

dva 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. 

 

Šolski koledar je v Prilogi 1. 

Na šoli še posebej obeležujemo naslednje dneve:  

 

Dan Aktivnost koordinira: 

Dan športa (23. 9. 2021) Aktiv ŠVZ 

Svetovni dan jezikov (26. 9. 2022) Aktiv angleškega jezika 

Svetovni dan hrane (16. 10. 2022) Aktiv za živilstvo 

Svetovni dan boja proti aidsu (1. 12. 2022) Irena Avsenik 

Mednarodni dan prostovoljstva (5. 12. 2022) Irena Avsenik 

Dan gozdov (21. 3. 2023) Anton Goršin 

Dan Zemlje (22. 4. 2022) Aktiv za naravovarstvo 

Dan Evrope (9. 5. 2023)   Nina Jarc 

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

 

6.2 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, informatiki, laboratorijskih vajah, del obveznih 

izbirnih vsebin oz. interesnih dejavnosti ter 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 strokovnih modulov, projektnega dela pri biotehnologiji in laboratorijskih vajah. V 

gimnazijskem programu uvajamo novost. Dijakom smo ponudili namesto predmeta kmetijstvo 

interdisciplinarne vsebine, ki so povezane v predmetu interdisciplinarni strokovni sklop. Tudi 

izvedba tega sklopa zahteva prilagojeno organizacijo pouka. Urnik se bo tekom leta večkrat 

spremenil.    

 

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 se izvaja tudi del praktičnega usposabljanja z 
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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. do 7. ure in popoldne od 16. 

do 19. ure). 

 

Izvedbeni predmetniki, po katerih poteka pouk posameznih programov in oddelkov, so v Prilogi 

2. 

 

6.3 Praktično izobraževanje in praktično usposabljanje z delom  

 

Praktično izobraževanje je pomemben sestavni del poklicnih in strokovnih programov. 

Praviloma se opravlja na šolskem posestvu oz. na Medpodjetniškem izobraževalnem centru.  

  

Razdelimo ga na:  

  

6.3.1 Praktični pouk 

 

V prenovljenih programih je praktični pouk sestavni del strokovnih modulov, število ur je 

določeno z izvedbenim predmetnikom. 

 

Število ur praktičnega pouka v programu in letniku določa predmetnik, z normativi pa je 

določena tudi delitev dijakov v skupine. V srednjem strokovnem izobraževanju in v programih 

poklicno-tehniškega izobraževanja je povprečno število dijakov v skupini 17, v programih 

srednjega poklicnega izobraževanja je v 1. letniku povprečno število dijakov v skupini 17, v 2. 

letniku 14 in v 3. letniku 13 dijakov v skupini. V programih nižjega poklicnega izobraževanja 

je meja za skupino 10 dijakov.  

 

Pri traktorskih vožnjah in pri delu s stroji določa normativ delo z 1 dijakom, za delo v hlevu je 

v eni skupini do 5 dijakov.   

 

Dijaki 2. letnikov programov kmetijsko-podjetniški tehnik in gospodar na podeželju po 

izobraževalnem programu opravljajo izpit za traktor. Predavanja cestnoprometnih predpisov se 

izvedejo v okviru strokovnega modula. Prav tako v okviru praktičnega dela strokovnega modula 

šola ponudi 18 ur traktorskih voženj, ki so za dijake brezplačne. Nadaljnje ure vožnje se 

plačujejo po ceniku. Izpit imajo možnost dijaki opraviti v tekočem šolskem letu. Traktorske 

vožnje se lahko opravljajo tudi izven urnika. 

 

Dijaki 4. letnika kmetijsko-podjetniškega tehnika bodo znotraj programa opravili tudi osnovno 

usposabljanje za Izvajalca ukrepov varstva rastlin v obsegu 17 ur. 

 

Znotraj pouka, zlasti praktičnega, posvečamo veliko skrb razvijanju podjetniške kompetence in 

spretnosti s področja trženja. V ta namen dijake vključujemo v prodajo različnih pridelkov in 

izdelkov na različnih lokacijah centra. 

 

Praktični pouk je organiziran tako, da imajo dijaki ta pouk strnjen v urah, torej v povprečju od 

6 do 7 ur na dan. Praktični pouk se opravlja tudi v času počitnic.  

 

Živinorejska praksa je organizirana tedensko, zjutraj in zvečer, torej, ko potekajo opravila v 

hlevu. Dijaki, ki so na živinorejski praksi, so v tem času v oskrbi dijaškega doma in zanje veljajo 

tudi domska pravila.  
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Praktični pouk je organiziran tako, da se v 100-odstotnem obsegu ur, ki so na razpolago, 

nameni: 

-  60 % ur za realizacijo obveznih tem in utrditev veščin ter vsebin, povezanih z njimi, 

-  20 % ur izbiri dijaka, 

-  20 % ur razporeditvi po izbiri šole.  

 

To pomeni, da dijak glede na svojo usmeritev ali usmeritev kmetije v tem obsegu izbere 

področja, na katerih bi želel pridobiti več dodatnih znanj in veščin. Šola glede na vremenske 

situacije, svoje usmeritve in pogoje, ki jih ima v okviru tega deleža ur, določa teme in področja 

dela ter ponuja tudi nadstandard (jahanje, golf …). 

 

V okviru praktičnega pouka se bodo dijaki po stopnjah usposabljali za samostojno opravljanje 

delovnih nalog. 

 

V času pred 1. novembrom dijaki programa cvetličar izdelujejo cvetlične aranžmaje. 

 

Pri praktičnem pouku bomo po izvedenem predmetniku v šolskem letu 2022/2023 izvedli 

10.182 ur. 

 

6.3.2 Praktično usposabljanje z delom 

 

Praktično usposabljanje z delom je obvezen sestavni del predmetnikov v prenovljenih 

programih. Večino teh ur dijaki kmetijskih programov opravijo na šolskem posestvu. Glede na 

specifiko kmetijstva poteka praktično usposabljanje z delom celo šolsko leto, do 31. 8. 2023, 

torej tudi med poletnimi počitnicami. Praktično usposabljanje z delom poteka po razporedu, z 

ozirom na kompetence in zmožnosti, ki jih zahteva program, ter pod vodstvom vnaprej 

določenih mentorjev. Po opravljenem delu dijaki napišejo poročilo. 

 

Za organizacijo praktičnega usposabljanja z delom skrbi organizator praktičnega usposabljanja 

z delom.  

 

V šolskem letu 2022/2023 so organizatorji PUD-a glede na različne programe: 

- Darja Francekovič, 

- Stanislava Hude, 

- Mateja Okleščen. 

 

Organizatorji PUD-a so glede na razvojne prioritete šole skupaj z učitelji strokovnih modulov 

in po srečanjih z delodajalci zadolženi za izdelavo analize razporeditve dijakov na PUD in PP 

glede na njihovo opredelitev. 

 

Pri praktičnem usposabljanju z delom bomo po izvedbenem predmetniku v šolskem letu 

2022/2023 izvedli 4.408 ur. 
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Pregled ur in nosilcev praktičnega pouka ter praktičnega usposabljanja z delom  

O
d

d
elek

 

Program 

Š
t. d

ija
k

o
v
 

Nosilec 

praktičnega pouka  
Nosilec PUD-a 

Št. ur 

PUD-a 

po 

predme. 

Št. ur po 

predme. 

IZVEDBENI NAČRT PRAKTIČNEGA POUKA 

Osnovna 

skupina 

Št. ur. 

traktor. 

voženj, 

delo s 
stroji 

(1 dijak) 

Delo v 

hlevu, 

VRO… 
(5 dijakov v 

skupini) 

Dodatne 

skupine 

Skupno 

št. ur 

1. C 
Kmetijsko-

podjetniški tehnik 
28 Alojz Rogelj / 0 134 134 0 100 114 348 

2. C 
Kmetijsko-

podjetniški tehnik 
29 Mateja Prus 

Darja 

Francekovič 
60 166 166 576 50 138 930 

3. C 
Kmetijsko-

podjetniški tehnik 
16 Jerneja Ucman 

Darja 

Francekovič 
16 312 312 0 40 230 582 

4. C 
Kmetijsko-

podjetniški tehnik 
21 Damjana Hosta 

Darja 

Francekovič 
76 274 274 0 0 326 600 

1. E 
Gospodar na 

podeželju 
18 Barbara Činkole / 0 363 363 0 80 53 496 

2. E 
Gospodar na 

podeželju 
14 Matej Zobec 

Darja 

Francekovič 
608 182 164 40 0 232 436 

3. E 
Gospodar na 

podeželju 
15 Peter Kuhar 

Darja 

Francekovič 
304 314 198 0 0 198 396 

1. J 
Pomočnik v 

biotehniki in oskrbi 
17 

Helena Jožica 

Košmerlj 

Darja 

Francekovič 
38 458 458 0 0 458 916 

1. K 
Pomočnik v 

biotehniki in oskrbi 
15 

Helena Jožica 

Košmerlj 

Darja 

Francekovič 
38 458 458 0 0 458 916 

2. I 
Pomočnik v 

biotehniki in oskrbi 
11 Katja Junc 

Darja 

Francekovič 
114 385 385 0 0 385 770 

4. E 
Kmetij.- pod. tehnik 

– PTI 
12 France Absec 

Darja 

Francekovič 
38 230 74 0 0 74 148 
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O
d

d
elek

 

Program 

Š
t. d

ija
k

o
v
 

Nosilec 

praktičnega pouka  
Nosilec PUD-a 

Št. ur 

PUD-a 

po 

predme. 

Št. ur po 

predme. 

IZVEDBENI NAČRT PRAKTIČNEGA POUKA 

Osnovna 

skupina 

Št. ur. 

traktor. 

voženj, 

delo s 
stroji 

(1 dijak) 

Delo v 

hlevu, 

VRO… 
(5 dijakov v 

skupini) 

Dodatne 

skupine 

Skupno 

št. ur 

5. A 
Kmetij.- pod. tehnik 

– PTI 
11 Marko Hrastelj 

Darja 

Francekovič 
38 183 79 0 0 54 133 

Skupaj: 207   1.330 3.459 3.065 616 270 2.720 6.671 

1. F Vrtnar 5 Barbara Činkole / 0 358 95 0 0 0 95 

1. G Cvetličar 9 Barbara Činkole / 0 411 158 0 0 0 158 

2. F Cvetličar 7 Andreja Bartolj Bele 
Darja 

Francekovič 
608 179 50 0 0 13 63 

3. F Cvetličar 6 Katja Junc 
Darja 

Francekovič 
304 397 239 0 0 145 384 

4. F 
Hortikulturni tehnik 

– PTI 
8 Andreja Bartolj Bele 

Darja 

Francekovič 
38 220 198 0 0 0 198 

5. B 
Hortikulturni tehnik 

– PTI 
10 Marko Hrastelj 

Darja 

Francekovič 
38 217 0 0 0 0 0 

Skupaj: 45   988 1.782 740 0 0 158 898 

1. D 
Naravovarstveni 

tehnik 
24 Sabina Nemanič / 0 107 107 0 0 107 214 

2. D 
Naravovarstveni 

tehnik 
14 Sabina Nemanič Mateja Okleščen 76 136 136 0 0 53 189 

3. D 
Naravovarstveni 

tehnik 
7 Sabina Nemanič Mateja Okleščen 76 249 122 0 0 0 122 

4. D 
Naravovarstveni 

tehnik 
10 Damjana Hosta Mateja Okleščen 114 240 134 0 0 0 134 
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O
d

d
elek

 

Program 

Š
t. d

ija
k

o
v
 

Nosilec 

praktičnega pouka  
Nosilec PUD-a 

Št. ur 

PUD-a 

po 

predme. 

Št. ur po 

predme. 

IZVEDBENI NAČRT PRAKTIČNEGA POUKA 

Osnovna 

skupina 

Št. ur. 

traktor. 

voženj, 

delo s 
stroji 

(1 dijak) 

Delo v 

hlevu, 

VRO… 
(5 dijakov v 

skupini) 

Dodatne 

skupine 

Skupno 

št. ur 

Skupaj: 55   266 732 499 0 0 160 659 

1. H Slaščičar 16 Stanislava Hude / 0 299 299 0 0 177 476 

2. G Slaščičar 16 Drago Košak Stanislava Hude 608 240 240 0 0 240 480 

3. G Slaščičar 10 Marica Drmaž Stanislava Hude 304 434 292 0 0 0 292 

1. I Mesar 8 Miha Cesar / 0 373 158 0 0 0 158 

2. H Mesar 4 Miha Cesar Stanislava Hude 608 293 146 0 0 0 146 

3. H Mesar 3 Miha Cesar Stanislava Hude 304 460 402 0 0 0 402 

Skupaj: 57   1.824 2.099 1.537 0 0 417 1.954 

SKUPAJ: 364   4.408 8.072 5.841 616 270 3.455 10.182 

- zaradi skupnega izvajanja modulov je praktični pouk štet samo enkrat  

- za praktični del strokovnih modulov je zadolžen nosilec strokovnega modula 

 



Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija 

Letni delovni načrt za šol. leto 2022/2023 

27 

6.3.3 Načrt izvedbe praktičnega usposabljanja z delom 

 

Praktično usposabljanje z delom bodo dijaki opravljali na Medpodjetniškem izobraževalnem 

centru in pri delodajalcih oz. socialnih partnerjih. Načrtovano je, da bodo dijaki 3. letnika 

programa cvetličar opravili 304 ure, dijaki 2. letnika programa cvetličar pa 608 ur praktičnega 

usposabljanja z delom v različnih cvetličarnah. Dijaki programa slaščičar bodo večino 

praktičnega usposabljanja opravili v različnih slaščičarnah oziroma živilskih obratih. Dijaki 

programa mesar bodo prav tako večino ur praktičnega usposabljanja z delom opravili v 

različnih mesnopredelovalnih obratih. Dijaki programa naravovarstveni tehnik bodo lahko 

praktično usposabljanje opravljali pri delodajalcih, ki opravljajo dejavnosti s področja 

naravovarstva.  

 

Dijaki programov pomočnik v biotehniki in oskrbi, gospodar na podeželju, kmetijsko-

podjetniški tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik PTI in hortikulturni tehnik PTI opravljajo PUD 

na Medpodjetniškem izobraževalnem centru ali pri delodajalcih. 

 

Z delodajalci, pri katerih dijaki opravljajo bodisi v celoti bodisi del praktičnega usposabljanja 

z delom, ima šola sklenjene kolektivne učne pogodbe. 
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RAZPORED PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM V ČASU POLETNIH 

POČITNIC (od 26. 6. do 31. 8. 2023) 

 

Glede na specifiko kmetijstva praktično usposabljanje z delom poteka celo šolsko leto, do 31. 

8. 2023, torej tudi med poletnimi počitnicami.  

 

Program Razred Št. tednov (ur) 

Pomočnik v biotehniki in oskrbi 1. J 1 (38) 

Pomočnik v biotehniki in oskrbi 1. K 1 (38) 

Gospodar na podeželju 2. E 2 (76) 

Cvetličar 2. F 2 (76) 

Slaščičar 2. G 2 (76) 

Mesar  2. H 2 (76) 

Naravovarstveni tehnik 3. D 1 (38) 

Kmetijsko-podjetniški tehnik 1. C 1 (38) 

Kmetijsko-podjetniški tehnik 2. C 1 (38) 

Kmetijsko-podjetniški tehnik 3. C 1 (38) 

Kmetijsko-podjetniški tehnik PTI 4. E 2 (76) 

Hortikulturni tehnik PTI 4. F 2 (76) 

  

Poimenski razpored dijakov bo objavljen konec marca 2023. 

 

6.4 Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela 

 

Za dijake, ki so se vpisali v 1. letnik v šolskem letu 2021/2022, veljajo prenovljeni programi, 

in sicer je v predmetnike srednješolskih programov uvedena nova kategorija druge oblike 

vzgojno-izobraževalnega dela, v katero so poleg aktivnega državljanstva umeščene obvezne 

izbirne vsebine v gimnazijskih programih oziroma interesne dejavnosti v srednjem poklicnem 

in strokovnem izobraževanju.  

 

6.4.1 Aktivno državljanstvo 

 

Aktivno državljanstvo ni predmet in ni del obveznih izbirnih vsebin oziroma interesnih 

dejavnosti: podlaga za izvedbo je učni načrt. Znanje se ocenjuje opisno, doseganje standardov 

znanja se ugotavlja v okviru aktivnosti in avtentičnih nalog dijakov. V šolskem letu 2021/2022 

so pričeli z izvajanjem vsebin Aktivnega državljanstva 2. letniki srednjega poklicnega 

izobraževanja. V šolskem letu 2022/2023 bodo pričeli z izvajanjem vsebin Aktivnega 

državljanstva 3. letniki tehniške gimnazije in 3. letniki srednjega strokovnega izobraževanja. 

 

6.4.2 Obvezne izbirne vsebine za program tehniške gimnazije 

 

Obvezne izbirne vsebine opredeljuje 33. člen Zakona o gimnazijah. Obvezne izbirne vsebine 

so dejavnosti, ki jih šola ponuja dijakom z veliko mero avtonomije, izvaja pa praviloma v 

strnjeni obliki. Zato obvezne izbirne vsebine ne smejo biti: 

- niti predmeti,  

- niti nadomestilo za pouk, 

- niti s strogim učnim načrtom omejene dejavnosti.  
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Obvezne izbirne vsebine v gimnaziji obsegajo skupaj 265 ur: 

- v 1. letniku 90 ur, 

- v 2. letniku 90 ur, 

- v 3. letniku 55 ur in  

- v 4. letniku 30 ur. 

 

Obvezne izbirne vsebine se delijo na:  

- vsebine, obvezne za vse, 

- vsebine, obvezne za tip gimnazije,  

- vsebine po dijakovi prosti izbiri. 

 

6.4.2.1 Vsebine, obvezne za vse  

 

a) Državljanska kultura*   najmanj 15 ur 

b) Knjižnična informacijska znanja    najmanj 15 ur 

c) Kulturno-umetniške vsebine  najmanj 15 ur 

d) Športni dnevi   najmanj 35 ur 

e) Zdravstvena vzgoja  najmanj 15 ur 

f) Vzgoja za družino, mir in nenasilje  najmanj 15 ur 

Skupaj  najmanj 110 ur 

*samo za dijake, ki so se vpisali do 1. 9. 2020 

 

Te vsebine so v dogovorjenem minimalnem obsegu obvezne za vse tipe gimnazij. 

 

Izvede in/ali organizira jih šola. Šole lahko same določijo obliko in načine izvedbe. Vsebine so 

obvezne v navedenem obsegu, šola pa lahko po svoji presoji ponudi tudi obširnejše vsebine. 

Dijak mora do zaključka izobraževanja opraviti vse obvezne vsebine. 

 

6.4.2.2 Vsebine, obvezne za tip gimnazije – tehniška gimnazija 

 

Podjetništvo: 30 ur 

Dejavnosti s projektnim delom: 30 ur 

 

6.4.2.3 Vsebine po dijakovi prosti izbiri 

 

Dijaki lahko prosto izbirajo: 

a) iz Kataloga obveznih izbirnih vsebin, ki ga pripravi Zavod RS za šolstvo, ali 

b) iz Kataloga obveznih izbirnih vsebin šole. 

 

Šola določi nekatere vsebine iz obeh katalogov kot obvezno ponudbo šole. 

 

Šola je dolžna ponuditi oz. organizirati sledeče vsebine: 

Logika  najmanj 15 ur 

Medpredmetne vsebine z ekskurzijo, taborom itd. najmanj 15 ur 

Metodologija raziskovalnega dela  najmanj 15 ur 

Obvladovanje tipkovnice* najmanj 15 ur 

Prostovoljno socialno delo  najmanj 15 ur 

Prva pomoč  najmanj 15 ur 

Športni tabori in šole v naravi  najmanj 15 ur 

Učenje za učenje najmanj 15 ur 

Verstva in etika najmanj 15 ur 
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*se izloči za vpisano generacijo v šolskem letu 2021/2022 

 

Zgoraj navedene vsebine mora šola obvezno ponuditi – najmanj v predstavljenem obsegu, 

izvaja pa jih, če se prijavi (po normativih za oblikovanje skupin) dovolj dijakov. Vsebine so 

obvezne za šolo kot organizatorja oz. ponudnika, za dijaka pa ne. Šola lahko sama določi pouk, 

obliko in načine izvedbe. Šola lahko po svoji presoji ponudi tudi vsebine v večjem obsegu.  

 

Vsebine v okviru obveznega področja in obveznega programa organiziramo na šoli in jih 

izvajajo profesorji, ki poučujejo na naši šoli. 

V sklopu popolnoma proste izbire se dijaki lahko odločajo za ponudbo šole, ki je objavljena v 

šolskem katalogu interesnih dejavnosti in obveznih izbirnih vsebin. Izbirajo pa lahko tudi iz 

ponudbe zunanjih izvajalcev. 

 

Del obveznih izbirnih vsebin se lahko izvede tudi v popoldanskem času in ob koncu tedna.  

 

Razporeditev OIV po letnikih je v Prilogi 3. 

 

6.4.3 Interesne dejavnosti za poklicne in strokovne programe 

 

Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov izobraževalnih programov nižjega 

poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega ter poklicno-tehniškega 

izobraževanja. Čeprav je namen interesnih dejavnosti razbremeniti dijake od šolskega pouka, 

pomenijo med drugim tudi enega od načinov za razširjanje in poglabljanje splošnega in 

posebnega znanja, na eni strani povezanega s cilji programov, ki jih izvaja posamezna šola, ter 

na drugi strani s spoznanji o socialnem okolju, v katerem šola deluje. Hkrati je z interesnimi 

dejavnostmi dijakom omogočeno, da odkrivajo tudi področja, ki niso opredeljena s programom, 

po katerem se izobražujejo, ter da spoznavajo svoje talente, jih razvijajo in ohranjajo svojo 

posebnost oziroma različnost. Z možnostjo proste izbire med posameznimi dejavnostmi naj bi 

se spreminjala tudi odnos dijaka do dela ter njegova odgovornost za lastne odločitve.  

 

Izvajajo se kot vsebinski sklopi v čim bolj strnjeni obliki in ne kot razporejene ure v okviru 

urnika. Dijaki na podlagi programske ponudbe šole, ki je sestavni del letnega delovnega načrta 

šole, svobodno izbirajo med posameznimi ponujenimi dejavnostmi. Čeprav šole same z letnim 

delovnim načrtom opredelijo konkretne interesne dejavnosti, morajo pri tem obvezno načrtovati 

vsaj v predpisanem minimalnem obsegu tiste vsebine, ki so določene v okviru t. i. »obveznega 

enotnega dela« v posameznih vrstah programov.  

 

V sklopu popolnoma proste izbire se dijaki lahko odločajo za ponudbo šole, ki je objavljena v 

šolskem katalogu interesnih dejavnosti in obveznih izbirnih vsebin. Izbirajo pa lahko tudi iz 

ponudbe zunanjih izvajalcev. 

 

V prosto izbiro smo vključili izpolnjevanje mape učnih dosežkov za programe srednjega 

strokovnega izobraževanja.  

 

Del interesnih dejavnosti se lahko izvede tudi v popoldanskem času in ob koncu tedna. 

 

Razporeditev interesnih dejavnosti po letnikih je v Prilogi 3. 
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6.4.4 Bivanje v naravi 

 

V aprilu 2022 smo kandidirali na javnem razpisu programov Šole v naravi in drugih programov 

v okviru javne službe in prostorskih zmogljivosti CŠOD za šolsko leto 2022/2023 ter dobili 

dodeljene sledeče termine in domove: 

 

*Kombiniramo s SŠGT 

 

Dejavnost organizira Marjana Kos. 
 

V šolskem letu 2022/2023 se bodo dijaki 3. a in 3. b v septembru udeležili 3-dnevnega programa 

»Gozdovnik«. Program se bo izvajal pod strokovnim vodstvom Dejana Sotirova v naravi z 

nočitvami v Lavričevi koči – Gradišče nad Šentvidom in Stično. 

 

V programih bomo izvajali del OIV oz. ID, AD ter del pouka. 

 

6.4.5 Kulturne dejavnosti  

 

Kulturne dejavnosti so del obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti. Organizirata jih 

Gabrijela Šturm za gimnazijske razrede in Zdravka Križman za ostale programe. Vsako leto se 

pri organizaciji trudimo, da izbiramo čim bolj raznoliko ponudbo, da so predstave kakovostne 

in primerne za dijake. Izbiramo med gledališkimi, glasbenimi, plesnimi in filmskimi 

predstavami. 

 

Čim več KD se bo izvajalo na šoli, za nekatere KD se bomo dogovarjali sproti. 

 

Kulturne dejavnosti se bodo izvajale v skladu z epidemiološko sliko in trenutnimi razmerami 

ter navodili ministrstva za šolstvo in NIJZ. 

 

Letnik/program Predstava/kulturna 

dejavnost 

Predvideni 

termin 

Izvajalec Organizator 

1. a, b Gledališka predstava:  

Reformatorji na odru  

Termin po 

kasnejšem 

razporedu 

Cankarjev dom Gabrijela 

Šturm 

1.a, 1. b Šolske kulturne prireditve   Gabrijela 

Šturm 

2. a, b Film: Elvis September 

2022 

 Gabrijela 

Šturm 

Razred Program 

 

Število 

dijakov 

Termin/ 

odobreno 

Dom Spremljevalci 

2. a Biotehniška gimnazija 23 
12. 6.-14. 6. 2023 Gorenje 

Katja Ilc 

Urška Mihelič 2. b Biotehniška gimnazija 19 

2. c Kmetijsko-podjetniški 

tehnik 
29 14. 6.-16. 6. 2023 Gorenje Renata Kus Pisek 

2. d* Naravovarstveni tehnik 14 24. 4. – 26. 4. 2023 Rak Mateja Okleščen 

2. e Gospodar na podeželju 14 

19. 10.-21. 10. 2022 Vojsko 
Barbara Činkole 

Iztok Adamčič 

2. f Cvetličar 7 

2. g Slaščičar 16 

2. h Mesar 4 

2. i Pomočnik v biotehniki 

in oskrbi 
11 19. 9.-21. 9. 2022 Radenci Helena Košmerlj 
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Letnik/program Predstava/kulturna 

dejavnost 

Predvideni 

termin 

Izvajalec Organizator 

2. a, 2. b Knjižni sejem v Ljubljani November 

2022 

 Gabrijela 

Šturm 

2. a, 2. b Po Jurčičevi poti  Maj/junij 

2023 

 Gabrijela 

Šturm 

2. a, 2. b Operna predstava: Julija  Termin po 

kasnejšem 

razporedu 

Zavod Novo 

mesto 

Gabrijela 

Šturm 

3. a, 3. b Film: Elvis (povezava s 

SOC) 

September 

2022 

 Gabrijela 

Šturm 

4. a, 4. b Predstava: Nora 

(maturitetni sklop) 

Pomlad 

2023 

 Gabrijela 

Šturm 

SSI: 1. c; 1. d; 2. c  

SPI: 1. e; 1. f, g; 1. 

h,i; 2. e, f; 2. g, h 

NPI: 1, j; 1. k; 2. i                         

Gledališka predstava 

REFORMATORJI NA 

ODRU 
Termin še ni 

določen. 

CD Ljubljana, 

Zavod Škrateljc 

in KD Krško v 

KC Janeza 

Trdine 

Zdravka 

Križman 

NPI: 1. j; 1. k; 2. i 

SPI: 1. e; 1. f,g; 1. 

h, i 

Mladinska predstava 

ROBIN HOOD 
Termin še ni 

določen. 

SLG Celje v KC 

Janeza Trdine 
Zdravka 

Križman 

 

SSI: 1. c; 1. d; 2. c; 

PTI: 4. e,f; 5. a,b 

Opera JULIJA 
Termin še ni 

določen. 

Zavod Novo 

mesto v KC 

Janeza Trdine 

Zdravka 

Križman 

SSI: 3. c,d; 

       4. c; 4. d + 4. 

a SŠGT 

SPI: 2. e,f; 2. g,h; 

3.e,f; 3. g,h 

Mladinska predstava 

SVOJE USODE KOVAČI 
Termin še ni 

določen. 

SMG Ljubljana 

in 

Pripovedovalski 

Variete v KC 

Janeza Trdine 

Zdravka 

Križman 

SSI: 1. c; 1. d PTI: 

4. e, f 

Knjižni sejem v Ljubljani, 

film ali obisk NUKA 

V novembru 

2022 

Gospodarsko 

razstavišče 

Zdravka 

Križman 

SSI: 3. c,4. c, d, e 

PTI: 4. f, g, 5. a, b 

Opera Julija Po 

dogovoru. 

Zavod Novo 

mesto v KC 

Janeza Trdine 

Zdravka 

Križman 

SSI: 4. c; 4. d + 4.a 

SŠGT 

Rogatec: Dvorec Strmol, 

Muzej na prostem Rogatec 

Marec ali 

april 2023 

TIC Rogatec Zdravka 

Križman 

Vsi letniki Kulturne prireditve na šoli Vse leto Kmetijska šola 

Grm in 

biotehniška 

gimnazija 

Skupina za 

kulturne 

prireditve 

 

SSI: 3. c, d   

Galerija likovnih 

samorastnikov Trebnje, 

Grad Bogenšperk 

Po 

dogovoru.  

Galerija 

Trebnje, Grad 

Bogenšperk 

Zdravka 

Križman 

SSI: 1. c; 1. d,           

SPI: 1. e; 1. f,g; 1. 

h,i 

SSI: 2. c 

Jakčev dom, Dolenjski 

muzej: etnološka zbirka 

Samo Jakčev dom  

marec 2023 

ali po 

dogovoru 

Dolenjski 

muzej 

Zdravka 

Križman 

vsi letniki SSI, 

SPI, NPI 

Film po izboru Po dogovoru Cineplexx 

Novo mesto 

Zdravka 

Križman 
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Letnik/program Predstava/kulturna 

dejavnost 

Predvideni 

termin 

Izvajalec Organizator 

SSI: 1. c; 1. d  Galerija Kostanjevica (MP 

umetnost, biologija, 

kulturne dejavnosti) 

21. 

september 

2022 

Galerija 

Kostanjevica 

Jožica Medle 

 

6.4.6 Športne aktivnosti 

  

V šolskem letu 2022/2023 bomo organizirali naslednje športne dneve: 
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6.4.7 Strokovne ekskurzije, medpredmetne povezave, projektni dnevi in timsko poučevanje  

 

- Tehniška gimnazija 

 

Razred 
Predvideni 

termin 
Vsebina/povezani predmeti Sodelujoči učitelji 

1. a, 1. b junij 2023 

MP: Raziskovalno delo v 

naravoslovju (Hiša eksperimentov, 

Prirodoslovni muzej) (KEM, BIO, 

FIZ) (če ne bo omejitev obiska 

zaradi covid 19) 

Luka Novak, Urška 

Ogrinc, Vojka Zupančič 

1. a, 1. b april 2023 
MP: Shakespeare: Romeo in Julija 

(SLO, ANJ) 

Rebeka Pirnar, Gregor 

Kastelic, Tatjana 

Mavsar  

1. a, 1. b december 2022 
MP: Seminarska naloga (INF, 

UME) 

Tea Zakšek, Jožica 

Medle 

1.a, 1. b december 2022  
MP: Antična mitologija (SLO, 

ZGO) 

Mitja Turk, G. Kastelic, 

Tatjana Mavsar  

1.a, 1. b januar 2023 

MP: Stop-motion (animacija 

zaustavljenih gibov – obdelava 

videoposnetkov) (INF, UME) 

Tea Zakšek, Jožica 

Medle 

1.a, 1. b januar 2023 
MP: Isaac Newton: življenje in delo 

(FIZ, ANJ) 

Luka Novak, Rebeka 

Pirnar 

1.a, 1. b sept. 2022 TP: Kako merimo? (BIO, FIZ) 
Urška Ogrinc, Luka 

Novak 

1.a, 1. b oktober 2022 
TP: Varno delo in laboratorijski 

pripomočki (KEM, ANJ) 

Vojka Zupančič, 

Rebeka Pirnar 

1.a, 1. b sept. 2022 
MP: Izražanje neznanih količin iz 

fizikalnih formul (MAT, FIZ) 

 Luka Novak, Katja Ilc 

1.a, 1. b sept. 2022 
MP: Uporaba žepnega računala 

(MAT, FIZ, INF) 

Katja Ilc, Luka Novak, 

Tea Zakšek 

1.a, 1.b junij 2023 

MP: Strokovna ekskurzija: Rim, 

Pompeji (ZGO, UME, GEO, SLO, 

ANJ) 

Mitja Turk, Jožica 

Medle, Nina Jarc, 

Gregor Kastelic, Tatjana 

Mavsar, Rebeka Pirnar 

1.a, 1. b pomlad 2023 
TP: Primož Trubar: O zidavi cerkva 

(SLO, SLO) 

Tatjana Mavsar, Gregor 

Kastelic 

1.a, 1. b januar 2023 
MP: Obdelava podatkov (MAT, 

INF) 

K. Ilc, T. Zakšek 

vsi 

letniki 
sept.  2022 

MP: Evropski dan jezikov (NEJ, 

SLO, ANJ) 

Nataša Sovič Kirm, + 

Goethe Institut, Rebeka 

Pirnar, Sonja Golob, 

Tatjana Mavsar 

2., 3. in 

4. letnik 
oktober 2022 

MP: Čokoladne sanje in Gradec 

(NEJ, BTH, ANJ, BIO, SOC) 

Nataša Sovič Kirm, 

Irena Kurajić, Urška 

Ogrinc, Rebeka Pirnar, 

Neva Vrčko Novak,  

Sonja Golob 

2. a, 2. b oktober 2022 MP: Uradno pismo (ANG, SLO) 
Sonja Golob, Gabrijela 

Šturm 
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Razred 
Predvideni 

termin 
Vsebina/povezani predmeti Sodelujoči učitelji 

2.a, 2.b december 2022 
TP: Pokristjanjevanje Slovencev 

(Krst pri Savici) SLO, ZGO 

Mitja Turk, Gabrijela 

Šturm 

2. a, b november 2022 

MP: Knjižni sejem in  

angleško/nemško poročilo 

(SLO, ANJ, OIV, NEJ) 

Rebeka Pirnar, Sonja 

Golob, Gabrijela Šturm, 

Nataša Sovič Kirm 

2. a, 2. b januar 2023 
MP: Kvasovke ali plesni – to je zdaj 

vprašanje! (BTH, LAV) 

Jana Goršin Fabjan, 

Irena Kurajić 

2. a, 2. b april 2023 MP: Celice HeLa (BTH, ANJ) 

Jana Goršin Fabjan, 

Irena Kurajić, Sonja 

Golob, Rebeka Pirnar 

2. a, 2. b maj/junij 2023 
MP: Uporaba BTH v kmetijstvu in 

živilstvu (BTH, BIO, LAV) 

Jana Goršin Fabjan, 

Irena Kurajić, Urška 

Ogrinc 

2. a, 2. b maj/junij 2023 MP: Jurčičeva pot (SLO, ŠVZ) 
Gabrijela Šturm, Damir 

Škerl 

2. a, 2. b junij 2023 

MP: Skrb za zdravje in lepoto 

(Kozmetika Afrodita in Terme 

Olimje) (KEM, ŠVZ) ali Idrija 

(rudnik Hg, Divje jezero …) 

Vojka Zupančič, Iztok 

Adamčič 

2.a, 2.b april/maj 2023 
MP: Spoznavanje rastlin s pomočjo 

priročnika in spleta 

Urška Ogrinc, Gabrijela 

Šturm 

2.a, 2.b junij 2023 
MP: Strokovna ekskurzija: Firence 

(ZGO, SLO, GEO, ANJ) 

Mitja Turk, Gabrijela 

Šturm, Nina Jarc, 

Rebeka Pirnar, Sonja 

Golob 

2.a, 2.b oktober-december 

2022 

Virusi – grožnja človeštvu (BTH, 

ANJ, NEJ, SLO, ZGO, MAT) 

Jana Goršin Fabjan, 

Irena Kurajić, Nataša 

Sovič Kirm, Mitja Turk, 

Gabrijela Šturm, Katja 

Ilc, Urška Mihelič, 

Rebeka Pirnar, Sonja 

Golob 

2. a, 2. b zima/pomlad 2023 

MP: Vpliv ozonskih lukenj na 

pojavljanje kožnega raka (BIO, 

GEO)  (N) 

Urška Ogrinc, Nina Jarc 

3.a, 3.b pomlad 2023 MP: Biotehnološka proizvodnja in 

uporaba jedrske energije (KEM, 

BTH, LAV) 

Vojka Zupančič, Irena 

Kurajić, Jana Goršin 

Fabjan 

3.a, 3.b maj/junij 2023 MP: Uporaba BTH v varovanju 

okolja (RCERO Ljubljana) (BTH, 

BIO) 

*če nas bodo pripravljeni sprejeti 

Irena Kurajić, Jana 

Goršin Fabjan, Urša 

Ogrinc 

3. a, 3. b 
november/december 

2022 

MP: Uporaba logaritemske 

funkcije v praksi (MAT, BTH) 

Irena Kurajić, Jana 

Goršin Fabjan, Urška 

Mihelič 

3. a, 3. b maj 2023 TP: Avtizem (ANJ) 
Jana Goršin Fabjan, 

Sonja Golob 

3. a, 3. b pomlad 2023 
MP: Zgodovinsko ozadje 

Cankarjevega romana Na klancu 

Mitja Turk, Gabrijela 

Šturm 
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Razred 
Predvideni 

termin 
Vsebina/povezani predmeti Sodelujoči učitelji 

3. a, 3. b jesen/zima 2022/23 MP: Hrana (SOC, NEJ, ANJ, ŠVZ) 

Neva Vrčko Novak, 

Nataša Sovič Kirm, 

Damir Škerl, Sonja 

Golob, Rebeka Pirnar 

4. a, 4. b september 2022 

MP: Mikroorganizmi na delu: od 

proizvodnje zdravil do predelave 

mleka (Tovarna zdravil Krka + 

Ekološka kmetija Kukenberger) 

(BTH, LAV, KMT) 

Irena Kurajić, Jana 

Goršin Fabjan, Franc 

Absec, Marko Hrastelj 

4.b, 4.a marec/april 2023 
MP: Matematika v genetiki (N) 

(MAT, BIO) 

Urška Mihelič, Urška 

Ogrinc 

4. a, 4. b sept. 2022 

MP: Uporaba biotehnologije v 

varovanju okolja (Komunalna 

čistilna naprava Novo mesto) 

(BTH, LAV) 

Irena Kurajić, Jana 

Goršin Fabjan 

4. a, 4. b oktober 2022 
MP: Vinska klet s sociolingvistiko 

(KMT, ŠVZ, SLO) 

Franc Absec, Gregor 

Kastelic, Gabrijela 

Šturm, Andrej Zoran 

4.a, 4. b marec 2023 
Obisk muzeja evolucije v Krapini 

(N) - ekskurzija 

Urška Ogrinc 

 

4. a, 4. b januar 2023 

MP: Projektno delo in pisanje 

povzetka (BTH, ANJ, NEJ) 

 

Irena Kurajić, Jana 

Goršin Fabjan, Sonja 

Golob, Nataša Sovič 

Kirm 

4.a, 4.b marec/april 2023 
MP: Matematika v genetiki (BIO, 

MAT) 

Urška Ogrinc, Urška 

Mihelič, Katja Ilc 

4. a, 4. b 
December 

2022/januar 2023 

TP: Smole: Antigona (maturitetni 

sklop) 

Mitja Turk, Gabrijela 

Šturm, Gregor Kastelic 

 

- Poklicno, srednje strokovno in poklicno tehniško izobraževanje 

 

Oddelki Termin Vsebina Organizator 

2. c, 5. a, 5. b 23. avgust 2022 Gornja Radgona - sejem 

AGRA, ogled gradu  

Zdravka Križman 

2. c, 3. c 6. september 2022 Velika Planina – planinska 

paša (strokovna ekskurzija) 

Urška Trobec 

2. c, 2. d 7. september 2022 Gorjanci – oglarstvo (projektni 

dan)  

Mateja Okleščen, 

Darinka Drmaž 

Lavrič 

1. d, 2. d, 3. d, 

4. d 

13. – 14. 

september 2022 

Planinski tabor – Gorski 

stražar 

Andreja Bartolj Bele 

1. c, 1. d 21. september 

2022 

Kostanjevica na Krki – jama, 

galerija (medpredmetna 

povezava) 

Jožica Medle, 

Darinka Drmaž 

Lavrič 

1. h, 2. g, 3. g, 

1. i, 2. h, 3. h 

november 2022 Muzej vojaške zgodovine 

Pivka, ogled predelovalnega 

obrata (medpredmetna 

povezava) 

Stanislava Hude 
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Oddelki Termin Vsebina Organizator 

  Pršutarna Kras (Šepulje, 

Lokve,  soline, Koper) 

Drago Košak,     

Miha Cesar 

2. c september, oktober 

2022 

Vzgoja in oskrba sadik 

sadnega drevja (projektni dan) 

Mateja Prus 

1. c, 3. c 7. oktober 2022 Kmetijski inštitut Slovenije, 

Komenda – jesenski sejem 

Alojz Rogelj 

1. j, 1. k, 2. i oktober, november 

2022 

Ogled in delavnice na 

Trubarjevi domačiji 

Katja Junc 

Tatjana Mavsar 

1. j, 1. k, 2. i 5. oktober 2022 Živalski vrt, Rožnik (OSŽ-PP, 

VHD-PP, IND-ŠD) 

Matej Zobec 

1. j, 1. k oktober 2022 Od Zrna do kruha (projektni 

dan) 

Damjana Hosta 

Jerneja Ucman 

2. d, 3. c, 3. d, 

4. d 

oktober 2022 Kostak Krško, HE Brežice, 

EKO Kmetija Černelič 

Peter Kuhar 

1. h, 1. i, 2. g, 

2. h 

oktober 2022 

Odnos do hrane (projektni dan) 

Renata Kus Pisek, 

Marica Drmaž, 

Stanislava Hude 

1. e, 1. f, 1. g, 

2. e, 2. f, 3. e, 

3. f 

jesen 2022, 

pomlad 2023 

Zasnova in ureditev gred v 

heksagonu (projektni dan, 

medpredmetna povezava) 

Alojz Rogelj in 

ostali učitelji 

4. e, 4. f, 5. a, 

5. b 

jesen 2022 ali 

pomlad 2023 

Primorska (2 dni) Tatjana Mavsar 

Andreja Bartolj Bele 

2.e, 3. e november 2022 Agromehanika Kranj, Vrba 

(medpredmetna povezava) 

Peter Kuhar 

Alojz Rogelj 

2. e, 3. e, 4. c november 2022 Obisk kmetije Andraža 

Medveda (lesni sekanci in 

predelava lesa, živinoreja, 

oglarstvo, rezbarstvo), Dole pri 

Litiji 

Matej Zobec 

Anton Goršin 

2. f, 3. f, 4. e,   

4. f, 5. a, 5. b 

november 2022 Adventna razstava (projektni 

dan) 

Andreja Bartolj Bele 

1. f, 1. g, 2. f, 

3. f 

november, 

december 2022 

Dar Koper, Seča – vrt 

kaktusov, Piran 

Andreja Bartolj Bele 

1. h konec novembra, 

začetek decembra 

2022 

Praznične dobrote – piškotki 

(projektni dan) 

Marica Drmaž, 

Stanislava Hude 

1. i konec novembra, 

začetek decembra 

2022 

Praznične dobrote – mesnine 

(projektni dan) 

Drago Košak,     

Miha Cesar 

3. c, 4. c december 2022 Hanover – sejem, ogled kmetij Urška Trobec 

1. e, 2. e, 3. e jesen ali pomlad Obdelava, priprava tal in setev 

(projektni dan)  

Alojz Rogelj 

Marko Hrastelj 

3. g februar 2023 Mi praznujemo (projektni dan, 

razstava) 

Marica Drmaž 

1.e, 2. e, 3. e februar 2023 Sejem AGRITEH, Mirosan 

(strokovna eksurzija in 

medpredmetna povezava) 

Matej Zobec 

Peter Kuhar 

Marko Hrastelj 

2. c, 3. c februar, marec 

2023 

Agromehanika Kranj Alojz Rogelj 
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Oddelki Termin Vsebina Organizator 

1. f, 1. g, 2. f, 

3. f 

pomlad 2023 Volčji Potok, Vrtnarstvo 

Antolin 

Barbara Činkole 

4. c, 4. d, 5. a, 

5. b 

marec 2023 Omaplast (Trebnje) Marko Hrastelj 

1. d marec, april 2023 Žabice Sabina Nemanič 

3. c, 3. d, 4. c, 

4. d 

marec, april 2023 Pivka (Velike zveri, muzej 

vojaške zgodovine) 

Sabina Nemanič 

4. c, 4. d, 4. e, 

5. a 

marec, april 2023 Vina Koper, Škocjanski zatok France Absec 

1. d maj, junij 2023 Osilnica (projektni dan – 3 dni) Mateja Okleščen 

1. j, 1. k, 2. i februar 2023 Ljubezen je bila ljubezen bo 

(projektni dan) 

Zdravka Križman 

Jožica Medle 

 

Če bomo tekom šolskega leta zasledili dogodke oz. dejavnosti, ki so zanimivi za poklicno 

področje, bomo za dijake organizirali dodatne oglede. 

 

Strokovne ekskurzije bodo izvedene v primeru, če bo to dovoljevalo epidemiološko stanje. 

 

6.5 Delovanje šolske knjižnice in učbeniškega sklada 

 

Šolska knjižnica bo delovala tako, da bo omogočala nemoteno izposojo in uporabo knjižničnega 

gradiva dijakom, profesorjem in ostalim delavcem šole.  

 

Pomembnejše naloge šolske knjižnice v šolskem letu 2022/2023: 

- izpopolnjevanje knjižničnega fonda za potrebe dijakov, študentov in zaposlenih, 

- nabava, strokovna obdelava, oprema, strokovna ureditev in postavitev knjižničnega 

gradiva, 

- uporaba računalniško vodene knjižnične izposoje, 

- vodenje statistike in druge dokumentacije o uporabi in izposoji gradiva, 

- prenos izposojenega gradiva posameznih uporabnikov iz baze KNJ4 v bazo Cobiss, 

- vnos serijskih publikacij v bazo Cobiss, 

- ureditev knjižnice in čitalnice, 

- seznanjanje dijakov in delavcev šole s knjižnimi novostmi, 

- pripravljanje različnih razstav in prireditev v knjižnici, 

- uvajanje dijakov v uporabo knjižnice in čitalnice, 

- vključevanje v delo strokovnih organov in aktivov na šoli, 

- sodelovanje pri vzgojno-izobraževalnem procesu, 

- izvedba ur knjižničnega informacijskega znanja v okviru ID oz. OIV, 

- priprava in izvedba bralne značke za dijake, 

- sodelovanje pri medpredmetnih povezavah, 

- sodelovanje pri projektnih dnevih, 

- vodenje učbeniškega sklada, 

- sodelovanje z založbami in drugimi knjižnicami, 

- koordinacija projekta »Rastem s knjigo« na šoli. 

 

Šolska knjižnica razpolaga s približno 20.000 enotami knjižnega gradiva; v učbeniškem skladu 

je na voljo 71 različnih naslovov učbenikov in v tem šolskem letu ima iz sklada izposojene 

učbenike 99 % vseh dijakov šole. V knjižnici je na razpolago 63 revij in časopisov. 

6.5.1 Dnevi odprtih vrat »Za bistro glavo v naravo« 
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Dan odprtih vrat »Za bistro glavo v naravo« bo 27. oktobra 2022, na osrednjo temo »Kruh«. 

 

Osnovnošolci višjih razredov bodo lahko sodelovali na različnih delavnicah, ogledali si bodo  

razstave in prikaze ter prisostvovali na predstavitvah izobraževalnih programov. Učenci nižjih  

razredov osnovnih šol in otroci iz vrtcev se bodo lahko udeležili vodenih ogledov razstav in 

dejavnosti šole. 

 

6.6 Delo šolske svetovalne službe 

 

Svetovalna služba: 

- temelji na posebni skrbi pri sprejemu, spremljanju in svetovanju novincem, 

ponavljavcem, preusmerjenim, integriranim dijakom ter pri prehajanju dijakov na 

naslednjo stopnjo izobraževanja in pri poklicni orientaciji,  

- temelji na upoštevanju splošnih značilnosti in posebnosti v telesnem, osebnem 

(spoznavnem in čustvenem) in socialnem razvoju dijakov,  

- temelji na ugotavljanju in upoštevanju značilnosti ožjega in širšega socialnega okolja, iz 

katerega prihajajo dijaki,  

- temelji na upoštevanju splošnih značilnosti šole kot ustanove in njenih posebnosti 

(velikost, programi, kadrovski in materialni pogoji),  

- temelji na ugotavljanju značilnosti in možnosti za izboljšanje vsakdanjega življenja in 

dela v šoli, 

- sodeluje na sejah oddelčnega učiteljskega zbora in celotnega učiteljskega zbora, po 

potrebi pa tudi na strokovnih aktivih učiteljev, 

- se na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje vprašanj vzgojno-

izobraževalnega dela na šoli, 

- dela po načelu razvojne usmerjenosti v optimalni razvoj dijaka, 

- nudi podporo učiteljem pri sistematičnem spremljanju dijakov, 

- sodeluje pri uresničevanju individualizacije vzgoje in izobraževanja ter modernizaciji 

vzgojno-izobraževalnega dela, 

- preko svetovalnega odnosa pomaga posameznim dijakom, staršem in učiteljem pri 

reševanju vzgojno-izobraževalnih težav, 

- preko svetovalnega odnosa ugotavlja in nudi pomoč dijakom pri razreševanju osebnih, 

razvojnih ali situacijskih težav (raznih osebnih stisk, učnih ali vedenjskih težav, socialne 

problematike), 

- sodeluje s koordiniratorjem dela z dijaki s posebnimi potrebami, sodeluje pri pripravi 

individualiziranih programov in pri izvajanju le-teh, 

- odkriva, razčlenjuje in razrešuje probleme šolske mladine, 

- spremlja in skrbi za somatsko in drugo zdravstveno stanje dijakov, 

- spremlja socialno-ekonomsko stanje dijakov in njihovih družin in s sodelovanjem 

prispeva k razreševanju njihovih situacij, 

- sodeluje z občinami, iz katerih so dijaki, 

- sodeluje z zunanjimi ustanovami in širi mrežo zunanjih sodelavcev, 

- seznanja dijake in starše z možnostmi za nadaljnje izobraževanje, 

- izvaja obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti po programu, 

- pripravlja in izvaja razvojno-preventivne in kurativne programe za dijake, starše in 

strokovne delavce, 

- skrbi za koordinacijo prostovoljcev in mentorstvo prostovoljcem, 

- je mentorica študentom na praksi in pripravnikom, 

- po potrebi pripravlja in izvaja teme za roditeljske sestanke in izvaja šolo za starše, 

- predlaga in sodeluje pri razvojnih, akcijskih in inovacijskih projektih, 

- evidentira in spremlja delo šolske svetovalne službe, 

- skrbi za osebnostni in strokovni razvoj ter 
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- išče nove načine dela in sodelovanja z vsemi deležniki in razvija področja in načine 

izvajanja, ki so prepoznana kot potrebna v trenutni situaciji.  

 

6.7 Koordinacija dela z dijaki s posebnimi potrebami 

 

Na začetku šolskega leta 2022/2023 je na Kmetijsko šolo Grm in biotehniško gimnazijo  

vključenih 74 dijakov s posebnimi potrebami (stanje na dan 30. 9. 2022). 

 

S sklepom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je dijakom s posebnimi potrebami 

dodeljena dodatna strokovna pomoč v obsegu 115 ur na teden. Te ure dodatne strokovne 

pomoči se delijo na učno pomoč za posamezne predmete, za odklanjanje primanjkljajev ter na 

ure svetovalne storitve. Dodatno strokovno pomoč izvajajo naši profesorji ter drugi strokovni 

delavci. Dijakinja, ki je gibalno ovirana, ima na podlagi odločbe stalnega spremljevalca. 

 

Koordinacija dela z dijaki s posebnimi potrebami bo v novem šolskem letu obsegala sprejem in 

uvodni pogovor z dijaki s posebnimi potrebami in njihovimi starši, seznanitev učiteljskega 

zbora o posebnostih dijakov s posebnimi potrebami, organizacija dodatne strokovne pomoči, 

spremljanje in evidenca obiskovanja ur dodatne strokovne pomoči, razgovori o poteku dodatne 

strokovne pomoči z izvajalci in dijaki, urejanje konzultacij izvajalcev z učitelji, izvajanje 

dodatne strokovne pomoči dijakom z odločbo, spremljanje uspešnosti dijakov, razgovori, 

individualna pomoč in svetovanje, seznanitev oddelčnih učiteljskih zborov z dijaki s posebnimi 

potrebami in priprava individualiziranega programa za dijake z odločbo, obveščanje 

razrednikov in oddelčnih učiteljskih zborov o dijakih s posebnimi potrebami na konferencah, 

programskih učiteljskih zborih, individualno, preko e-Asistenta, telefonsko, preko e-pošte, delo 

z učitelji, seznanjanje učiteljev s prilagajanjem dela dijakom s posebnimi potrebami, 

oblikovanje, izdelava in spremljanje in evalvacija individualiziranih programov za vsakega 

dijaka z odločbo o usmeritvi, sodelovanje z Zavodom za šolstvo in Komisijami za usmerjanje 

otrok, priprava in pisanje poročil o otroku in pisanje mnenj glede izpolnjevanja oziroma 

zagotavljanja ustreznih pogojev pred izdajo odločbe, organizacija rednih in izrednih srečanj s 

starši, pomoč staršem pri pisanju zahtevkov za začetek postopka usmerjanj, izdelava poročil in 

predlogov za Ministrstvo, Zavod za šolstvo in strokovne komisije, predstavitve naših 

programov na osnovnih šolah, sodelovanje z zunanjimi institucijami (Center za socialno delo, 

Osnovne šole, ZPIZ, Posvetovalnica za učence in starše …).  

 

Glede na izobraževalne programe imajo dijaki naslednje število odločb: 

 

Izobraževalni program  Število dijakov 

Nižje poklicno izobraževanje    12 

Srednje poklicno izobraževanje   30 

Srednje strokovno izobraževanje  21 

Poklicno-tehniško izobraževanje  5 

Tehniška gimnazija       6 

Skupaj          74 

 

 

Glede na vrsto motnje pa so dijaki razporejeni v naslednje skupine: 

 

Vrsta motnje Število dijakov 

Dijaki z lažjo motnjo v duševnem razvoju  8 

Gibalno ovirani dijaki        1 

Dijaki s čustveno vedenjskimi motnjami  1 
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Vrsta motnje Število dijakov 

Avtistična motnja 1 

Dolgotrajno bolni dijaki    2 

Dijaki s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja    

39 

Dijaki z več motnjami     22 

Skupaj            74 

 

Ob polletju in ob koncu šolskega leta bomo pripravili poročila o realiziranih urah dodatne 

strokovne pomoči, ki bodo po prvem polletju in ob zaključku šolskega leta posredovana na 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

 

Koordinator dela z dijaki s posebnimi potrebami je šolski svetovalni delavec Franc Jarc. 

 

6.8 Vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi dijaki 

 

V šolskem letu 2022/2023 bomo nadaljevali s Konceptom vzgojno-izobraževalnega dela z 

nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju, s katerim nadarjenim dijakom posvečamo 

posebno pozornost in uresničujemo načrt vzgojno-izobraževalnega dela. Cilja dela z 

nadarjenimi sta harmonizacija intelektualnega potenciala in vrednostne usmeritve. Pri dijakih 

bomo odkrivali njihova močna področja, spodbujali ustvarjalnost, samostojnost, sodelovanje, 

inovativnost, podjetnost in odgovornost do sebe in družbe. Usmerjali jih bomo pri reševanju 

kompleksnih nalog in problemov. Temeljni način in tudi smisel uresničevanja koncepta dela z 

nadarjenimi je več individualizacije vzgojno-izobraževalnega dela in skrb za celostni osebni 

razvoj.  

 

Delo z nadarjenimi dijaki naj bi bila domena vsakega učitelja, saj lahko pri urah pouka 

prepoznava močna področja dijakov, jih usmerja in jim nudi »nekaj več«. 

Za dijake, ki so bili že v osnovni šoli prepoznani kot nadarjeni, bomo na njihovo željo in željo 

njihovih staršev oblikovali individualizirane programe, s katerimi bomo spremljali njihove 

aktivnosti, skrbeli za njihov razvoj, razvijali njihove potenciale in spremljali dosežke. Šolske   

dejavnosti bomo skušali dopolnjevati glede na zanimanje dijakov. Nadaljevali bomo z 

odkrivanjem nadarjenih dijakov, ki doslej še niso bili prepoznani kot nadarjeni, in jim nudili 

ustrezno podporo. Skušali bomo prepoznavati nadarjenost na področju praktičnih vsebin. 

 

Ponudili jim bomo različne aktivnosti, ki jih bodo lahko izbrali – interesne dejavnosti, ki bodo 

zajete v katalogu interesnih dejavnosti, tabori, delavnice, predavanja, aktivnosti v okviru raznih 

projektov. 

 

Člani projektne skupine za nadarjene so: 

- Mateja Okleščen,  

- Irena Avsenik, 

- Nina Jarc, 

- Rebeka Pirnar, 

- Urška Mihelič, 

- Andreja Bartolj Bele. 
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7 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 o gimnazijah, 

- Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter v pravilnikih. 

 

Šolo vodita ravnateljica Vida Hlebec in pomočnica ravnateljice Marjana Kos. V šolskem letu 

2022/2023 bo ob spremljavi vzgojno-izobraževalnega dela posebna pozornost namenjena 

uresničevanju razvojnih prioritet šole. Spremljali bova delo organov šole, dijaške skupnosti, 

vodij posameznih aktivnosti in opravljali razgovore z dijaki. Organizatorica praktičnega pouka 

bo vključena v spremljavo izvajanja praktičnega pouka.  

 

Učiteljski zbor sestavljajo vsi strokovni delavci, ki so vezani na vzgojno-izobraževalno delo 

šole. Učiteljski zbor se bo praviloma sestajal vsako prvo sredo v mesecu, poleg pedagoške 

problematike in organizacijskih zadev bodo seje namenjene tudi krajšim izobraževanjem. 

Učiteljski zbor se bo seveda sestajal tudi ob redovalnih konferencah. Oddelčne učiteljske zbore 

sestavljajo učitelji, ki poučujejo v posameznem oddelku, v prenovljenih programih pa so 

strokovni delavci povezani v programski učiteljski zbor. 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.  

 

7.1 Predmetni aktivi 

 

Na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji so organizirani naslednji predmetni aktivi: 

 

Aktiv učiteljev Vodja aktiva 

slovenistov Tatjana Mavsar 

angleškega jezika in nemškega jezika Zvijezdana Cujnik 

matematike, fizike Katja Ilc 

računalništva, informatike in POK Tea Zakšek  

zgodovine, geografije, sociologije in družboslovnih predmetov Renata Kus Pisek 

naravoslovnih predmetov Urška Ogrinc 

ŠVZ Iztok Adamčič 

ekonomski moduli (PTR, PSK, OPP, VKG, TUP, PMM) Mateja Prus 

živinoreja in pridelava krme (KPRž, ŽIV, PRK, ZVŽ, KON, PML, PME, 

OSŽ) 

Matej Zobec 
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Aktiv učiteljev Vodja aktiva 

poljedelstvo, mehanizacija in gozdarstvo (KPR, ORP, OUS, MEH, POL, 

UKM, VSS, EKK, OGO) 

Marko Hrastelj 

sadjarstvo in vinogradništvo (NTN, VIN, SAD, KLE) Franc Absec 

vrtnarstvo (TPZ, PSZO, ZE) Barbara Činkole 

cvetličarstvo in likovna umetnost (POR, OH, OPC, PF, DVC, IAM, OKR) Andreja Bartolj Bele 

trajnostni razvoj in varstvo rastlin (TR, VAR, VTR) Damjana Hosta 

IDO, VHD Jerneja Ucman 

naravovarstva (EDE, EAM, PKR, NZE, VVN, VNV, POV, TVE, GVO) Sabina Nemanič 

BTH, LAV Irena Kurajić 

ISS Irena Kurajić 

živilstva (OBP, OŽ, TRP, SLA, SUR, SPJ, VMP, RM, ZS, IZM, SLD, 

SPN, ITM, ILP) 

Drago Košak 

aktiv za praktični pouk Darja Francekovič 

aktiv razrednikov Irena Avsenik 

 

Delo aktivov je predvsem v usklajevanju programov in izdelavi kriterijev za pisno in ustno 

preverjanje ter ocenjevanje znanja. Strokovni aktivi podajo tudi predloge za posodobitve učne 

tehnologije, nakup strokovne literature ... Aktivi poskrbijo tudi za usklajevanje vsebin med 

različnimi predmeti, dajejo poudarek obravnavanju novosti, pripravljanju programa za dodatno 

ponudbo in za vseživljenjsko izobraževanje. 

 

Aktivi se sestajajo po potrebi, vodja aktiva za sejo oblikuje vabilo, ki ga posreduje tudi 

ravnateljici. O sejah vodijo zapisnike, ki jih hranijo v dokumentaciji za aktiv. En izvod 

zapisnika pa oddajo ravnateljici, prav tako jo obveščajo tudi o času in vsebini sestanka.  

 

V skladu z razvojnimi prioritetami šole je aktiv ŠVZ zadolžen za izdelavo analize obstoječe 

infrastrukture šole za izvajanje vsebin športa. 

 

7.2 Programski učiteljski zbori 

 

Program Vodja PUZ-a 

Kmetijsko-podjetniški tehnik Mojca Vrečer 

Naravovarstveni tehnik Sabina Nemanič 

Gospodar na podeželju Mateja Prus 

Vrtnar, cvetličar Andreja Bartolj Bele 

Slaščičar, mesar Stanislava Hude 

Pomočnik v biotehniki in oskrbi Helena Jožica Košmerlj 

Kmetijsko-podjetniški tehnik – PTI, Hortikulturni tehnik – PTI Renata Kus Pisek 

 

Program Vodja  

Tehniška gimnazija Gabrijela Šturm 

 

Programski učiteljski zbor opravlja predvsem naloge v zvezi z načrtovanjem vzgojno-

izobraževalnega dela in z izvedbo ocenjevanja. 

 

V skladu z razvojnimi prioritetami šole so programski učiteljski zbori zadolženi za analizo 

obstoječih modulov odprtih kurikulov in za predlaganje morebitnih novih strokovnih modulov. 
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7.3 Komisija za kakovost 

 

V skladu s 16. členom Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju Svet zavoda na 

predlog ravnateljice imenuje komisijo za kakovost, ki spremlja in ugotavlja kakovost vzgojno-

izobraževalnega dela. Sestavljajo jo predsednik in člani, imenovani izmed strokovnih delavcev, 

predstavnikov delodajalcev, dijakov in staršev. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj pet 

članov. Komisija za kakovost je v enaki sestavi kot tim za samoevalvacijo. 

 

Člani: Namestniki: 

Mitja Turk – predsednik Tatjana Mavsar 

Renata Kus Pisek  Mateja Prus 

Jure Vončina – predstavnik delodajalcev  

Alojz Kerin – predstavnik delodajalcev 

 

Marko Oberman – predstavnik dijakov 

Tinkara Kranjc – predstavnik dijakov  

Mojca Krnc Saje – predstavnica staršev 

 

Šola vsako leto objavi poročilo komisije za kakovost na svoji spletni strani. 

 

Z metodo samoevalvacije bomo v obdobju naslednjih treh let (2021–2024) načrtno spremljali 

nove prednostne cilje kakovosti: 

1. izboljšati prehranske in gibalne navade dijakov; 

2. razvijati spodbudno učno okolje, s katerim krepimo dobro počutje dijakov; 

3. usposobiti dijake za samoregulacijo na različnih področjih; 

4. ohranjati oz. povečati vpis na našo šolo. 

 

Oblikovali smo strategijo, kaj želimo na izbranih področjih doseči, na delavnicah smo zasnovali 

nekatere dejavnosti, s katerimi bomo zastavljene cilje dosegli, ter zasnovali načine spremljanja 

doseganja zastavljenih ciljev (skupaj z merili). Učitelji bodo oblikovali razvojne (operativne) 

načrte na ravni šole, aktivov in učiteljev. 

Še naprej bomo dograjevali načine evalvacije izvedenih aktivnosti in spodbujali uporabo 

spletnih možnosti za izvajanje le-teh. Pri delu bomo upoštevali ugotovitve vseslovenskega 

projekta Elektronsko podprte samoevalvacije – EPoS 2023. 

 

Za uresničevanje zastavljenega cilja ohranjati oz. povečati vpis na našo šolo imamo delovno 

skupino za promocijo: 

- Sonja Golob – vodja, 

- Vida Hlebec,  

- Irena Avsenik, 

- Darja Francekovič, 

- Marjana Kos, 

- Anica Možina, 

- Gabrijela Šturm, 

- Mitja Turk. 
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7.4 Komisija za priznavanje formalno pridobljenega znanja 

 

V letošnjem šolskem letu je ravnateljica imenovala 4-člansko komisijo za priznavanje formalno 

pridobljenega znanja v sestavi: 

 

1. Irena Avsenik – svetovalna delavka, 

2. Darja Francekovič – član, 

3. Katja Ilc – član, 

4. razrednik – član. 

Komisija poskrbi, da dijaki ob spremembi programa pridobijo sklep o sprejetju v nov program, 

sklep o priznavanju znanja in seznam obveznosti, ki jih morajo opraviti. Razrednik  dijaku nudi 

podporo in ga usmerja v času opravljanja obveznosti. Po popravljenih obveznostih dijak prejme 

potrdilo o opravljenih izpitih. 

 

7.5 Pritožbena komisija oz. komisija za varstvo pravic – predlog 

 

V skladu z 41. c členom Zakona o gimnazijah in 80. členom Zakona o poklicnem in strokovnem 

izobraževanju Svet zavoda na predlog ravnateljice imenuje pritožbeno komisijo oz. komisijo 

za varstvo pravic v naslednji sestavi: 

 

Člani: Namestniki: 

Irena Avsenik – predsednica Anita Beguš 

Marjana Kos Gabrijela Šturm 

Klavdija Giodani (Ekonomska šola) Darja Francekovič 

 

Mandat pritožbene komisije traja eno leto, od 1. oktobra do 30. septembra naslednjega leta. 

 

7.6 Svet staršev 

 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje Svet staršev. Svet staršev je 

sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 

roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev se bo sestal najmanj dvakrat v šolskem letu. V 

šolskem letu 2022/2023 je predsednica Sveta staršev je Maja Gril (predstavnica 1. c  razreda). 

 

Njegove pomembnejše naloge so: 

- podajanje mnenja glede letnega delovnega načrta za tekoče šolsko leto, 

- podajanje mnenja glede letnega poročila za preteklo šolsko leto, 

- soglasje za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen 

razred oziroma letnik šole, 

- mnenje glede Šolskih pravil. 

 

Svet staršev daje pobude drugim organom šole. Interesi staršev se uresničujejo tudi na 

roditeljskih sestankih, govorilnih urah in sejah Sveta zavoda.  

 

Razred Vzgojno-izobraževalni program 
Ime in priimek predstavnika 

oddelka 

1. a tehniška gimnazija Damjan Šumak 

1. b tehniška gimnazija Primož Skubic 

1. c kmetijsko-podjetniški tehnik Maja Gril 

1. d naravovarstveni tehnik Božidar Butalin 
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Razred Vzgojno-izobraževalni program 
Ime in priimek predstavnika 

oddelka 

1. e gospodar na podeželju Daniela Vraničar 

1. fg vrtnar, cvetličar Jana Kepa 

1. hi slaščičar, mesar Jože Miklič 

1. j pomočnik v biotehniki in oskrbi  Jožefa Belehar 

1. k pomočnik v biotehniki in oskrbi Alojz Gregorčič 

2. a tehniška gimnazija Damjana Tomšič 

2. b tehniška gimnazija Boštjan Murn 

2. c kmetijsko-podjetniški tehnik Darja Kastelic 

2. d naravovarstveni tehnik Danilo Malnar 

2. ef gospodar na podeželju, cvetličar Mateja Brus 

2. gh slaščičar, mesar Vesna Longar 

2. i pomočnik v biotehniki in oskrbi  Dijana Gričar 

3. a tehniška gimnazija Andrej Kranjc 

3. b tehniška gimnazija Marko Pavlin 

3. cd kmetijsko-podjetniški tehnik, naravovarstveni 

tehnik 
Franja Strniša 

3. ef gospodar na podeželju, cvetličar Jože Udovič 

3. gh slaščičar, mesar Marko Petje  

4. a tehniška gimnazija Robert Miklič 

4. b tehniška gimnazija Zdenka Sinur 

4. c kmetijsko-podjetniški tehnik Mojca Fink 

4. d naravovarstveni tehnik Darinka Jamnik 

4. ef kmetijsko-podjetniški tehnik-PTI, hortikulturni 

tehnik-PTI 
France Smolič 

5. ab kmetijsko-podjetniški tehnik-PTI, hortikulturni 

tehnik-PTI 
Polona Vodopivec 
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8 ORGANIZIRANJE DIJAKOV 

 

V vzgojno-izobraževalnem procesu se dijaki oblikujejo v ustvarjalne osebnosti. To svojo 

ustvarjalnost potrebujejo pri vseh oblikah organiziranja in delovanja.  

 

Dijaki na vseh stopnjah ustanavljajo oddelčne skupnosti in v šoli skupnost dijakov. Oddelčno 

skupnost sestavljajo dijaki posameznega oddelka.  

 

8.1 Oddelčna skupnost 

 

Oddelčna skupnost zlasti: 

- obravnava vprašanja in delo oddelka ter daje ustrezne predloge, 

- obravnava organizacijo, metode pouka in vzgoje v oddelku ter predloge za izboljšanje 

dela, 

- obravnava probleme, ki izhajajo iz medsebojnih razmerij učiteljev in dijakov, 

- skrbi za izboljšanje uspeha posameznih dijakov in oddelka kot celote, 

- se zavzema in daje stališča v zvezi z vzgojnimi ukrepi, ki jih predlagajo organi šole, 

- soodloča pri sestavi programa za sodelovanje oddelka pri raznih kulturnih in športnih 

prireditvah, ekskurzijah, izletih in raznih akcijah šole, 

- predlaga prostovoljne dejavnosti dijakov in sodeluje pri njihovi izvedbi, 

- preko svojih predstavnikov posreduje mnenja in predloge organom šole, 

- skrbi za red in varovanje inventarja v učilnicah in drugih prostorih, ki jih uporabljajo 

dijaki, 

- sestavlja letni načrt svojega dela, 

- opravlja druge naloge. 

 

Vsako šolsko leto voli oddelčna skupnost predsednika skupnosti. Stališča in predloge, ki jih 

oblikuje oddelčna skupnost, posreduje predsednik oddelčne skupnosti razredniku, če se ti 

nanašajo na probleme šole, pa ravnatelju ali predsedniku Sveta šole. Če oddelčna skupnost z 

rešitvijo razrednika ni zadovoljna, se lahko obrne na ravnatelja, če pa meni, da gre za širši 

problem, se obrne na Svet šole.  

 

8.2 Skupnost dijakov 

 

Skupnost, ki se sestaja na zboru skupnosti dijakov, sestavljajo vsi dijaki šole. Vodi jo odbor 

skupnosti, ki ga sestavljajo predstavniki vseh oddelčnih skupnosti. Predsednika voli skupnost 

dijakov na tajnih volitvah. Dijaki obveščajo ravnateljico o sestankih skupnosti dijakov, vodijo 

zapisnike, ki jih tudi oddajajo ravnateljici. En izvod vabil in zapisnikov hrani mentorica 

skupnosti dijakov. 

 

Skupnost dijakov: 

- obravnava vprašanja o življenju in delu šole ter daje ustrezne predloge, 

- obravnava program dela šole, 

- skrbi in spodbuja dijake k izpolnjevanju nalog, ki izvirajo iz splošnih aktov šole in 

programov šole, 

- spodbuja iniciativnost, samostojnost, disciplino in odgovornost dijakov, 

- spodbuja dijake k sodelovanju z učitelji pri vzgojno-izobraževalnem delu, 

- predlaga uvajanje prostovoljnih dejavnosti dijakov in jih spodbuja za sodelovanje v njih, 

- voli svoje predstavnike v Svet šole in 

- se lahko povezujejo v dijaške stanovske organizacije. 
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Izpopolnjevanje znanja o delu in organiziranju tako oddelčne in šolske skupnosti kot tudi 

posameznega dijaka teče pri družboslovnih predmetih in razrednih urah. Organizacija skupnosti 

dijakov teče pod mentorstvom Vojke Zupančič in Rebeke Pirnar.  
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9 SODELOVANJE S STARŠI OZ. SKRBNIKI 

 

Za uspešno delo dijakov je zelo pomembno sodelovanje šole s starši. Na šoli razvijamo različne 

oblike sodelovanja s starši. 

 

9.1 Roditeljski sestanki, govorilne ure in predavanja za starše oz. skrbnike in dijake 

 

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

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

Izjema so naslednji datumi: 5. oktober 2022, 4. januar 2023, 1. februar 2023 in 7. junij 2023, 

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. 

 

Predavanja, roditeljski sestanki in srečanja staršev oz. skrbnikov: 

 

IZVAJALEC CILJNA SKUPINA TERMIN 

Razredniki – 1. roditeljski 

sestanek – 1. letniki 

starši oz. skrbniki dijakov 

vseh letnikov 

14. 9.2022 

Razredniki – 1. roditeljski 

sestanek – višji letniki 

starši oz. skrbniki dijakov 

vseh letnikov 

21. 9.2022 

Razredniki – analiza uspeha ob 

zaključku I. ocenjevalnega 

obdobja in predavanje – po 

dogovoru 

starši oz. skrbniki dijakov 

vseh letnikov, CUZ 

25. 1. 2023 

Ravnateljica, tajniki za SM, 

POM in ZI ter svetovalna 

delavka 

starši oz. skrbniki dijakov 

v predzadnjem letniku  

izobraževanja 

5. 4. 2023 

Pozitivna psihologija 
starši oz. skrbniki dijakov 

vseh letnikov, CUZ 

Online - po razporedu 

predavatelja  
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10 STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE 

 

Strokovni delavci se imajo pravico in dolžnost izobraževati za kvalitetno izvajanje vzgojno-

izobraževalnega dela in sledenje strokovnemu področju. Šola zagotavlja izobraževanje v skladu 

s Kolektivno pogodbo dejavnosti.  

 

Na šoli bomo za strokovne delavce organizirali naslednja izobraževanja:  

 

NASLOV IZVAJALEC CILJNA 

SKUPINA 

TERMIN 

Pedagoška srečanja – delo 

po modelu vzgojnega 

koncepta pri izrekanju 

vzgojnih ukrepov 

Irena Avsenik zainteresirani 

strokovni delavci 

po dogovoru 

Supervizija Tanja Kek zainteresirani 

strokovni delavci 

po dogovoru 

v letu 2022 

Dvig digitalne pismenosti Šolski tim strokovni delavci po dogovoru 

Podnebni cilji v VIZ Člani projektnega tima strokovni delavci po dogovoru 

 

Strokovni delavci se bodo udeleževali izobraževanj znotraj razvojnih projektov, v katere je šola 

vključena. Ta izobraževanja bodo potekala na šoli. 

 

Izven šole se bodo učitelji izobraževali na študijskih skupinah in strokovnih srečanjih, 

kongresih in zborih z njihovih strokovnih področij, ki bodo omogočali vnašanje novosti v 

pedagoško prakso, pa tudi oblike kombiniranega izobraževanja.  

 

Učitelji se bodo izobraževali tudi preko spletnih predavanj (webinar-jev). 

 

Pri učiteljih bomo spodbujali še večje sodelovanje pri delu z dijaki z odločbami o usmeritvi ter 

sodelovanje z drugimi strokovnimi inštitucijami.  

 

Udeleževali se bodo tudi strokovnih ekskurzij v organizaciji Združenja biotehniških šol in 

drugih strokovnih organizacij in združenj.  

 

V okviru mednarodnih projektov bomo obiskali sorodne šole oz. izobraževalne centre v tujini. 

Strokovni delavci se bodo udeleževali seminarjev za ocenjevanje in izvajanje mature, poklicne 

mature in zaključnega izpita.  

 

Za potrebe vodenja šole se bodo vodilni delavci izobraževali v okviru seminarjev in 

izobraževanj, ki jih zanje organizirajo: MIZŠ, Zavod za šolstvo in šport, Center za poklicno 

izobraževanje, Kmetijsko gozdarska zbornica, fakultete, združenja ter druge inštitucije. S 

ciljem spoznati novosti in trende, ki se že odražajo v nekaterih državah in vplivajo na vlogo 

podeželja ter posledično na izobraževanje, se bodo udeleževali usposabljanj, sejmov, razstav, 

prireditev in ogledov v različnih državah, tudi znotraj različnih projektov (Erasmus+ …). 

 

Tekom šolskega leta bomo izvedli strokovne ekskurzije za zaposlene, s ciljem proučevanja in 

spoznavanja razvoja na posameznih področjih, vezanih na dejavnosti naše šole, tako v 

evropskem prostoru kakor tudi izven njega. Udeleženci ekskurzij bodo pripravili poročila in na 

podlagi pridobljenih znanj in izkušenj predlagali usmeritve za razvoj posameznih dejavnosti na 

naši šoli.  
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11 DRUGE DEJAVNOSTI ŠOLE 

 

11.1 Projekti  

 

11.1.1 Delo raziskovalnih skupin 

 

Tudi v letošnjem šolskem letu se bodo dijaki naše šole pod vodstvom mentorjev vključili v 

raziskovalne dejavnosti. Z raziskovalnimi nalogami se bodo vključili v tekmovanje – Gibanje 

znanost mladini. Dijaki se bodo tako kot v preteklih letih tudi v letošnjem letu pod vodstvom 

mentorjev prijavili na razpis za Krkine nagrade. 

 

11.1.2 Festival Več znanja za več turizma 

 

Turistična zveza Slovenije, Zavod RS za šolstvo in Center RS za poklicno izobraževanje v 

šolskem letu 2022/2023 razpisujejo 20. mednarodni festival Več znanja za več turizma na temo 

Športna doživetja bogatijo mladinski turizem, saj sta šport in rekreacija pomemben segment 

turističnega sektorja. 

 

Namen letošnje teme je udeležence festivala spodbuditi, da v okviru naštetih prireditev ali v 

okviru tradicionalnih športnih prireditev v kraju razmislijo, kako prireditev dopolniti oziroma 

popestriti s turistično ponudbo za mlade ljudi, tekmovalce ali obiskovalce oz. turiste.  

 

Sodelovanje na festivalu vključuje pisno predstavitev turističnega proizvoda, izdelavo 

promocijskega spota in predstavitev na sejmu Alpe-Adria. 

 

Rok za oddajo prijavnic je 30. september 2022. 

 

Razpis in podrobne informacije tekmovanja so objavljene na https://turisticna-

zveza.si/novica/19-mednarodni-festival-vec-znanja-za-ve-turizma 
    

Koordinira: Damjana Hosta 

 

11.1.3 Pridobitev certifikatov 

 

Dijaki naše šole si lahko znotraj programov pridobijo tri stopnje certifikatov. Certifikati 

pomenijo potrditev določenih znanj in spretnosti, ki si jih je dijak pridobil za posamezno 

področje znotraj programov. 

 

Za osvojeno znanje si lahko pridobijo certifikate naše šole z različnih področij. 

 

Certifikati so razdeljeni na 3 stopnje: 

- 1. certifikat pridobi dijak na priporočilo učitelja, ker določeno delo opravlja vestno pod 

nadzorom. 

- 2. certifikat pridobi dijak, če odda prošnjo za določeno področje, obvlada več dela 

kvalitetno in odgovorno, vendar še pod nadzorom. 

- 3. certifikat ima naziv »ZAUPANJA VREDEN«. Le-tega si pridobi dijak s prošnjo, kjer 

navaja, da bo delo vestno, odgovorno in samostojno opravljal. 

 

Vse tri stopnje se preizkusijo pred komisijo in slovesno podelijo ob posebnih priložnostih. 

Certifikat se lahko tudi odvzame v primeru neodgovornega opravljanja dela. 

 

Koordinatorka: Darja Francekovič 
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11.1.4 Organizacija in izvedba tekmovanj v dresurnem jahanju in preskakovanju ovir za 

konje in vožnje s kočijo 

 

Na šoli v rednem programu izobraževanja izvajamo tudi rejo konj. Naša želja je, da v smislu 

dela v živinoreji osmislimo nove delovne vidike konj. 

 

V današnjem času konje predvsem uporabljamo za rekreacijo, šport in turizem ter prostočasne 

aktivnosti. Oskrba konj poleg oskrbe v hlevu zahteva tudi prvine, kot so: 

 

- reja konj, 

- priprava za šport, 

- terapevtsko jahanje, 

- učenje jahanja, 

- organizacija tekmovanj (preskakovanje, dresura, vprege), 

- nega konj, 

- priprava razstav, 

- zdravstveno varstvo živali, 

- kovaštvo, 

- prevoz na tekmovanja, 

- vključitev v spoznavanje organizacije večjih prireditev. 

  

Na šoli bomo zato organizirali tekmovanja, ki bodo zagotavljala možnost nastopov licenciranim 

jahačem na vseh tovrstnih tekmovanjih v Sloveniji. 

V spomladanskem terminu bomo organizirali tekmovanja, katerih se bodo lahko udeležili tudi 

dijaki in študenti naše šole, ki imajo opravljeno tekmovalno licenco. 

  

Vsa tekmovanja bomo organizirali na lastnem peščenem jahališču. Prireditve se bodo udeležili 

dijaki, ki v tem letu poslušajo vsebine s področja živinoreje, predvsem konjereje. Dijaki se bodo 

lahko učili jahanja preko vsega leta individualno, skupinsko v okviru interesnih dejavnosti in 

praktičnega pouka. Oskrbo konj in organizacijo tekmovanj bomo organizirali pri praktičnem 

pouku. 

 

11.1.5 Projekti Erasmus+  

 

11.1.5.1 Putevi vina Evropom 

 

V okviru Erasmus projekta smo se vključili tudi v partnerski projekt z nazivom “Putevi vina 

Evropom”. Nosilec projekta je Srednja škola „Sveti Trifun“ sa domom učenika, Aleksandrovac, 

Srbija. Partnerji v projektu pa so Srednja škola „Gorče Petrov“ Kavadarci, Severna Makedonija, 

in Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, Novo mesto, Slovenija. 

 

Cilj projekta je izboljšanje zaposlitvenih možnosti dijakov s področja vinogradništva in 

vinarstva, dvig podjetniških kompetenc, spoznavanje vinogradništva kot panoge v tujini ter 

razvijanje kreativnosti dijakov in timskega dela. V projektu s strani naše šole sodeluje 5 dijakov 

programa kmetijsko-podjetniški tehnik, ki so si za svojo poklicno pot izbrali strokovne module 

s področja vinogradništva in kletarstva.  

 

V šolskem letu 2022/2023 bomo pri nas na šoli v okviru projekta izvedli delovno srečanje za 

dijake partnerskih šol. Delovno srečanje bo potekalo v času trgatve. Udeležilo se ga bo po pet 

dijakov in učitelj spremljevalec posamezne partnerske šole. 

Koordinatorja aktivnosti sta France Absec in Mateja Prus. 
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11.1.5.2 Program Ekošola kot način življenja  

 

Naša šola v šolskem letu 2022/2023 nadaljuje z izvajanjem vsebin in projektov, ki so razpisani 

v programu Ekošola skladno z usmeritvami FEE (Mednarodne fundacije za okoljsko 

izobraževanje) in z mednarodnim programom Eco-Schools International po metodologiji 

sedmih korakov. 

 

Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, 

namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in 

dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni 

skupnosti.  

 

Vanj je vključenih preko 400 osnovnih, srednjih šol in vrtcev v Sloveniji in v njih se 

uresničujejo naslednji cilji: 

- skrb za človeka z razvijanjem pozitivnih medsebojnih odnosov, 

- vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju, 

- učinkovita raba naravnih virov, 

- spodbujanje trajnostne mobilnosti v prometu, 

- vzgajanje za okoljsko odgovornost, 

- spodbujanje in večanje kreativnosti, 

- inovativnost in izmenjava idej, 

- povezovanje šole z lokalno skupnostjo in povezovanje mladih znotraj Evrope in sveta. 

  

Profesorji bodo pri splošnih in strokovnih predmetih ter pri praktičnem pouku dijakom 

predstavili posamezne vsebine, jih povabili k sodelovanju ter kreativnemu ustvarjanju. 

 

Prav tako bodo nekatera od tematskih področij tudi osnove za projektne naloge. Letos bomo 

izvajali posamezne vsebine iz projektov: »Ekokviz za Srednje šole«, »Hrana ni za tjavendan«, 

Eko branje, »Šolska VRTilnica«, Pot mleka od kmetije do kozarca , Biotska pestrost. 

 

Dijaki bodo imeli možnost, da v okviru teh aktivnosti razvijajo svoja kreativna področja:  

fotografiranje, likovno in literarno ustvarjanje. 

 

S tem se bo krepilo osveščanje dijakov in zavedanje posameznikov, da lahko vsak pripomore k 

izboljšavi svojega odnosa in odnosa drugih do okolice, sošolcev in soljudi. 

 

Koordinatorka: Barbara Činkole 

 

Znotraj Ekošole bodo potekale sledeče aktivnosti: 

 

a) Ekokviz 
 

Dijaki bodo spoznali določeno temo v povezavi z okoljem in ohranjenem narave s pomočjo 

gradiva, ki ga vsako leto pripravijo v okviru projekta Ekošola. Gradivo pregledamo in temo 

obravnavamo predvsem pri pouku geografije, pa tudi pri drugih predmetih/modulih in seveda 

tudi dijaki samostojno.   

 

Namen projekta je, da prikaže drugačen pogled na spreminjanje okolja, predstavi možne vzroke 

in spodbudi dijake k zanimanju za okolje in k sodelovanju pri reševanju okoljskih problemov. 
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Cilji projekta so: 

- Skozi prebiranje gradiva o izbrani temi dijaki pridobijo veliko novega znanja in začnejo 

razmišljati o priložnostih, ki jih njim in njihovim bližnjim v domačem oziroma širšem 

okolju ponuja narava. 

- S sodelovanjem v projektu ozaveščamo dijake o pomenu ohranjanja narave. 

- Dijake spodbujamo k razmišljanju o iskanju rešitev za okoljske probleme v njihovi okolici. 

 

Tekmovanje bo potekalo na šolskem in državnem nivoju v treh kategorijah: dijaki srednjega 

poklicnega izobraževanja (SPI), dijaki srednjega in poklicno-tehničnega izobraževanja (SSI in 

PTI) in dijaki strokovnih in splošnih gimnazij. Dijaki bodo pisali test v treh kategorijah, na 

katerem bo skupaj trideset vprašanj iz izbranih vsebin.  

 

Šolsko tekmovanje ponavadi poteka decembra, državno pa februarja.  

 

Trije prvouvrščeni dijaki na vsakem nivoju izobraževanja se bodo uvrstili na regijsko oz. 

državno tekmovanje v ekoznanju.  

 

Mentorica: Nina Jarc 

 

b) Hrana ni za tjavendan 

 

V šolskem letu 2022/23 bomo na šoli v sklopu Ekošole sodelovali v projektu »Hrana ni za 

tjavendan«. Glavni cilj dejavnosti bo ozavestiti odnos dijakov do hrane kot dobrine, razvijati 

spoštovanje do hrane ter tako uvesti različne dejavnosti, da zmanjšamo količino zavržene hrane. 

 

V delo bodo vključeni dijaki živilstva (programa mesar in slaščičar) ter dijaki nižjega 

poklicnega izobraževanja. Obeležili bomo pomembne dni (svetovni dan hrane, slovenski dan 

brez zavržene hrane …) ter vključili vsebine (recepte) možnih reciklaž hrane. 

Mentorica: Renata Kus Pisek 

 

Cilj projekta je zmanjšati in preprečiti nastajanje zavržene hrane doma in v šoli, spodbuditi 

praktično uporabo neporabljene hrane in prikazati pravilen način shranjevanja prehranskih 

izdelkov (kuharski mojster ni tisti, ki dobro kuha ter ustvarja veliko odpadkov, temveč tisti, ki 

premišljeno nakupuje in porabi vse sestavine); pravilno reciklirati in odlagati ostanke hrane 

(kompostiranje in ločeno odlaganje v zabojnik za biološke odpadke).  

 

Dijakom 3. letnika biotehniške gimnazije in dijakom 4. letnika programa naravovarstveni 

tehnik bo predlagano, da najdejo/ustvarijo recept, ki vsebuje sestavino iz ostankov hrane. 

Recept preizkusijo, zapišejo in jed fotografirajo. Pri predmetu nemščina in angleščina bodo 

recept prevedli. Pri pouku športne vzgoje bodo dijaki izračunali kalorijsko vrednost svoje jedi 

– s tem lahko vsak posamezni uporabnik presoja, če je jed primerna zanj glede na kriterije 

zdrave prehrane. 

 

Dijaki 1. letnika programa naravovarstveni tehnik bodo povabljeni na LIKOVNO-GRAFIČNI 

IN LITERARNI NAGRADNI NATEČAJ NA TEMO “ZAVRŽENA HRANA IN 

PODNEBNE SPREMEMBE”. 

 

Mentorica: Neva Vrčko Novak 
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c) Ekobranje za ekoživljenje 

 

V današnjem času raznovrstnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij je ohranjanje odnosa 

do knjige še posebej nujno in pomembno. Tudi v šolskem letu 2022/2023 si želimo, da bi z 

branjem še naprej na najučinkovitejši način, preko ustvarjalnega mišljenja, krepili ekološko 

zavest s pomočjo knjige. 

 

Zaradi široke naravnanosti projekt Ekobranje za ekoživljenje nudi veliko možnosti za 

kreativnost. Pomeni eno od poti za vzpodbujanje dijakov k branju literature z ekološko tematiko 

in tako prispeva k razvoju okoljskega izobraževanja ter ozaveščanja naših dijakov. 

 

CILJI: 

S prebiranjem literature z različnimi ekološko obarvanimi temami med dijaki: 

 spodbujamo pozitiven odnos do branja, 

 spodbujamo individualno kreativno mišljenje, 

 razvijamo pozitiven odnos do okolja, 

 spodbujamo aktivno vključevanje v okolje, 

 spodbujamo različne aktivnosti z ekološkimi vsebinami, 

 spodbujamo medpredmetno povezovanje, 

 spodbujamo ustvarjanje konkretnih izdelkov (risba, plakati, zgodbe, pesmi, spisi …). 

 

PONUJENE AKTIVNOSTI: 

 

a) EKO BRALNA ZNAČKA 

Dijaki morajo prebrati najmanj dve knjigi s seznama (ali druge) in zavzeti stališče do članka, ki 

obravnava ekološko tematiko, iz časopisa ali revije. Preberejo lahko tudi eno leposlovno delo 

in/ali eno poučno strokovno delo – lahko s seznama ali po priporočilu šolske knjižničarke. 

 

b) LITERARNI NATEČAJ 

Tema: NAŠA PRIHODNOST = ZELENA PRIHODNOST 

Kaj: pesem, spis, esej 

Obdobje: september 2022 do april 2023 

 

Mentorica: Tatjana Mavsar 

 

d) Šolska VRTilnica 

 

V okviru šolske vrtilnice bo potekalo več aktivnosti: 

- vzgoja sadik zelenjave in zelišč, dijaki posejejo semena zelenjave in zelišč ter vzgojijo 

sadike;  

- zasaditev in oskrba visokih gred, dijaki naredijo načrt zasaditve visokih gred, izvedejo 

zasaditev in oskrbujejo posajene rastline; 

- pridelava in predelava zelenjave za uporabo v šolski kuhinji, dijaki v pokritih 

pridelovalnih prostorih posadijo sadike zgodnje zelenjave, jo oskrbujejo in pripravijo za 

uporabo v šolski kuhinji. 

 

Mentorice: Katja Junc, Barbara Činkole, Božidar Hudoklin, Jerneja Ucman 
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e) Pot mleka od kmetije do kozarca 

 

Kakšna je pot mleka od slovenske kmetije do mlečnih izdelkov na naših mizah in kdo sodeluje 

v njej? Ali smo v Sloveniji samooskrbni z mlekom? Kako na slovenskih kmetijah skrbijo za 

krave mlekarice? Kako sodelovati ob svetovnem dnevu mleka? 

 

Na vsa ta in še druga vprašanja bomo odgovorili z dijaki v sklopu strokovnega modula »Reja 

živali – učni sklop prireja mleka«. Rezultate bomo predstavili v obliki raziskovalno-seminarske 

naloge. V šolskem govejem hlevu bomo izvedli tudi prikaz klasične strojne molže in molže s 

pomočjo molznega robota (slike, video).  

 

Dotaknili se bomo tudi vprašanj s področja pridobivanja slovenskega mleka, skrbi za krave 

molznice, kdo so slovenski pridelovalci mleka, pomena in vpliva lokalne samooskrbe z 

mlekom. Izvedli pa bomo tudi raziskavo na temo senenega mleka. V sklopu te raziskave bomo 

izpostavili pomen povratne embalaže, kot so jo uporabljali že naše babice in dedki. 

 

Izvajali bomo aktivnosti ob svetovnem dnevu mleka (1. 6. 2023). Aktivnosti bodo potekale 

skupaj z otroki iz vrtcev, katere bomo ozaveščali o pomenu uživanja mleka in mlečnih izdelkov 

in jih tudi povabili na ogled naših hlevov. 

 

Mentor: Matej Zobec 

 

f) Biotska raznovrstnost  

 

Tema, s katero se bomo pri predmetu biologija vključili skupaj z drugimi letniki biotehniške 

gimnazije, je biotska raznovrstnost. Ta tema se vključuje v doseganje ciljev v učnem sklopu, 

kjer obravnavamo ekosisteme in ohranjanje biotske raznovrstnosti. 

 

Naše aktivnosti bodo naslednje: opazovanje in raziskovanje narave, talni živžav, oblikovanje 

zbirk najdenih vrst, označevanje nahajališč invazivnih rastlin.  

Hkrati bomo dijake spodbujali, da bodo več zahajali v naravo in s tem razvijali boljše gibalne 

navade, kar se navezuje na prednostni cilj šole, da izboljšamo gibalne navade dijakov. 

 

Tekom leta bodo dijaki fotografirali rastline in živali v naravi. Vsak organizem bodo na kratko 

opisali. Na koncu pa bomo iz vseh fotografij in opisov oblikovali foto album.  

 

Mentorica: Urška Ogrinc, Jerneja Ucman 

 

g) Biotska raznovrstnost  

 

Z dijaki bomo spoznavali različno odpadno embalažo in možnost njene ponovne uporabe 

oziroma bomo iz nje izdelovali nove izdelke. Povezali se bomo s projektoma Mlekastično in  

Ne zavrzi oblek. 

 

Mentorja: Helena Košmerlj, Jerneja Ucman 

 

h) Znanje o gozdovih  

 

Dijaki bodo spoznavali gozd in njegovo funkcijo, ustvarili gozdno učno pot ali didaktične igre, 

obiskali gozdarja, lovca in lesarski obrat. 

 

Mentorja: Sabina Nemanič, Matjaž Turk 
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11.1.6 Mreža zdravih šol 

 

V šolskem letu 2022/2023 bo naša šola ponovno vključena v mrežo zdravih šol, ki promovira 

zdravje v šolskem okolju. Kot rdeča nit za šolsko leto 2022/2023 je bila ponovno izbrana tema: 

Mi vsi za lepši (boljši) jutri. Sporočilo je kompleksno, celostno, za vsa področja zdravja, z željo 

po izboljšanju razmer ...  

S tem naslovom/geslom bi želeli zajeti različne vsebine zdravega življenjskega sloga za vse 

generacije. Ob tem pa bomo izvajali dosedanje ali/in nove aktivnosti, ki so povezane s temami 

zdravja in zdravega življenjskega sloga. Svoje delo bomo še posebej usmerili v zdrave, dobre 

odnose. Temo bomo poskusili vključiti v različne dejavnosti, predavanja, delavnice, projektne 

dneve, dnevne dejavnosti, drugačne razredne ure, razstave ... Še naprej pa bomo dajali velik 

poudarek na zdravo prehrano in na odnos dijakov do hrane. 

 

Koordinatorka: Stanislava Hude 

 

11.1.7 Prometna varnost 

 

Kmetijska šola in biotehniška gimnazija se je v letu 2022 prijavila na razpis za sofinanciranje 

izvajanja vzgojnih vsebin s področja prometne varnosti za srednješolce v letu 2022, ki ga je 

razpisala MO Novo mesto. 

 

Naslov projekta je »Preventivna prometna delavnica«. Projekt se bo izvajal na šoli. V delavnice 

in na predavanja bodo vključeni nekateri oddelki 2., 3. in 4. letnikov. 

 

Koordinator: Andrej Zoran 

 

11.1.8 Aktivno sodelovanje strokovnih delavcev za dvig kakovosti na področju izrekanja 

vzgojnih ukrepov in razreševanja sporov  

 

V šolskem letu 2022/2023 bomo strokovni delavci poglabljali razumevanje in pomen spoštljive 

medsebojne komunikacije. 

 

Potekale bodo aktivnosti, ki bodo vezane na aktualno tematiko. Delo bo potekalo v manjših 

skupinah ali individualno. Poudarek bo na razumevanju pravil, na načinih posredovanja in na 

argumentaciji ob izrekanju vzgojnih ukrepov ter na sodelovanju z dijaki. Delovna srečanja bodo 

po potrebi poudarjala delo na vzgojno-disciplinskih situacijah in samorefleksiji lastnega 

napredka. Vsebina dela pa bo združevala tudi elemente in aktivnosti, opredeljene v časovnici, 

ki je nastala na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije pri ugotavljanju – 

obvladovanju tveganja: Šolska pravila – izrekanje vzgojnih ukrepov. 

 

Koordinatorka: Irena Avsenik. 

 

11.1.9 Supervizija 

 

Z namenom podporne funkcije, ohranjanja in razvijanja profesionalnosti in osebnostnih 

potencialov in s ciljem omogočanja učenja, preko katerega pride do lastnih rešitev v zvezi s 

problemi, ki se porajajo pri delu, bo učiteljem, ki poučujejo v nižjem poklicnem izobraževanju 

ponujena supervizija. 

 

Koordinatorka: Irena Avsenik. 
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11.1.10  NA-MA POTI (Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija 

in Interaktivnost)  

 

Naša šola je v projektnih aktivnostih opredeljena kot implementacijska šola. Namen projekta je 

razvoj, nadgradnja in implementacija didaktičnih pristopov in strategij ter podpornih učnih 

okolij za spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja avtentičnih problemov na področju 

naravoslovne in matematične pismenosti.    

 

V projektu udejanjamo strategije prožnih oblik učenja. Prožne oblike učenja so oblike 

poučevanja in učenja, ki razvijajo/nadgrajujejo obstoječe pedagoške strategije, pristope in 

prakse z novimi učnimi praksami, ki tudi z vključevanjem novih tehnologij, pripomorejo k 

dvigu splošnih kompetenc učencev – pismenost, večjezičnost, matematična, naravoslovna, 

tehniška in inženirska kompetenca, digitalna kompetenca, podjetnost, osebnostna, družbena in 

učna kompetenca, državljanska kompetenca in kulturna zavest in izražanje, hkrati pa razvijajo 

pri učencih tudi ustvarjalno in inovativno reševanje problemov, kritično mišljenje, sposobnost 

odločanja, radovednost in odgovornost.  

 

Uspešno izvedena strategija obsega celovito načrtovanje, razvijanje in implementacijo 

pedagoških strategij, pristopov oz. praks na področju projekta NA-MA POTI, kar se udejanja 

na petih področjih: didaktičnem, organizacijskem, s premišljeno uporabo digitalnih tehnologij 

(IKT), z vključitvijo strategij v krovne dokumente in z izvajanjem strategije.  

 

Projekt je bil podaljšan do meseca oktobra 2022 in se počasi zaključuje. 

 

Člani projektnega tima se bomo do konca projekta udeleževali centralnih in regijskih 

usposabljanj, voditeljica projektnega tima se bo udeleževala srečanj, ki jih bo organiziral Zavod 

za šolstvo. Izvedli bomo še vse aktivnosti, ki so planirane do zaključka projekta.   

Dopolnili bomo izvedbeni kurikul, ki nam bo v pomoč pri razvijanju naravoslovne, 

matematične in finančne pismenosti pri dijakih tudi, ko bo projekt končan. Prav tako bomo 

nadaljevali s kolegialnimi hospitacijami. 

 

Člani projektnega tima so: Vida Hlebec – ravnateljica, Luka Novak, Rebeka Pirnar, Urška 

Ogrinc, Matej Zobec, Gregor Kastelic, Damjana Hosta, Marjana Kos, Urška Mihelič, Sabina 

Nemanič, Mateja Okleščen (koordinatorica). 

  

11.1.11  Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti 

 

Šola se bo tudi v šolskem letu 2022/2023 vključila v program za izvajanje aktivnosti za 

spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi, ki sistematično razvija 

kompetenco samoiniciativnosti in podjetnosti ter učence usposablja za ustvarjalno in inovativno 

reševanje problemov ob upoštevanju interesov in potreb uporabnikov. Program poteka po 

okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki ga zastopa SPIRIT Slovenija, 

javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 

investicij in tehnologije. Konzorcij sodelujočih šol v šolskem letu 2022/2023 vodi Grm Novo 

mesto – center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, partnerji 

konzorcija pa so Gimnazija Novo mesto, Ekonomska šola Novo mesto, Srednja gradbena, 

lesarska in vzgojiteljska šola Novo mesto. 

 

Z aktivnostmi v okviru programa želimo doseči naslednje cilje: 

- zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti učencev, ki so pomembne za 

podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, 

samozavest ... 
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- oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge 

ustvarjalnosti, podjetnosti in podjetništva za družbo, 

- zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje 

učencev, staršev, učiteljev, podjetij in lokalne skupnosti. 

 

Aktivnost po metodologiji »Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti« bo izvedena 29. 

in 30. 9. 2022 ter 6. 10. 2022, organizirana pa bo s strani naše šole. 

 

Za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi bomo tekom šolskega 

leta izvedli obšolsko dejavnost v okviru podjetniškega krožka. 

 

Dijaki pa se bodo na aktivnost Stratup vikend priključili 11. in 12. 11. 2022, ki bo organiziran 

s strani Gimnazije Novo mesto. 

 

Koordinatorja: Mateja Prus in Mitja Turk 

 

11.1.12  Startup vikend 
 

Šola se bo tudi v šolskem letu 2022/23 vključila v aktivnosti dijaškega Startup vikenda. 

Program poteka po okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki ga zastopa 

SPIRIT Slovenija, javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, 

internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije. V središču aktivnosti na Startup vikendu je 

proces usposabljanja dijakov za uresničevanje lastnih zamisli. To zahteva povezovanje znanja, 

obvladovanje veščin, spretnosti in postopkov, pa tudi način razmišljanja, ki poudarja osebno 

odzivnost posameznika in sodelovanje z drugimi. Proces dela je zasnovan tako, da dijaki v 

sodelovanju s predstavniki lokalnega okolja (organizacije v lokalni skupnosti, podjetniki, 

inovatorji in drugi) povezujejo pridobljene informacije in spretnosti ter jih preoblikujejo v 

kakovostno znanje na temelju lastne angažiranosti. Poudarjena je praktična komponenta 

reševanja problema, podprta z zmožnostmi analiziranja in sintetiziranja ter s podjetnim 

ravnanjem. Pri dijakih se tako spodbuja in razvija ustvarjalnost in inovativnost, ki sta pogoja za 

razvoj podjetnosti. Konzorcij sodelujočih šol vodi Gimnazija Novo mesto. Aktivnost Startup 

vikend bo izvedena 11. in 12. 11. 2022. 
 

Koordinator: Mitja Turk 

 

11.1.13  Podjetniški krožek 

 

Šola bo tudi v šolskem letu 2022/23 izvajala podjetniški krožek. Udeleženci bodo pod 

vodstvom zunanjega in notranjega mentorja razvijali svojo poslovno idejo ter tekmovali na 

različnih tekmovanjih, med drugimi na tekmovanju za najpodjetniško idejo POPRI. Program 

poteka po okriljem SPIRIT Slovenija. Podjetniški krožek se bo povezoval tudi z drugimi 

aktivnostmi na šoli, kjer spodbujamo kompetenco podjetnosti. 

 

Z aktivnostmi v okviru programa želimo doseči naslednje cilje: 

- zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti dijakov, ki so pomembne za podjetnost: 

ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, samozavest, 

- dijakom predstaviti osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge 

ustvarjalnosti ter podjetnosti in podjetništva za družbo.  

  

Koordinatorja: Mitja Turk, Mateja Prus 
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11.1.14  ScienceJam 

 

Dijaki 3. in 4. letnikov se bodo lahko tudi letos udeležili znanstveno-podjetniškega tekmovanja 

ScienceJam za srednješolce, na katerem bodo tekmovali z znanstvenim projektom, za katerega 

bodo razvili tudi poslovni model. Namen tekmovanja je povezovanje znanosti in podjetništva, 

s tem pa razvoj znanstvenih in podjetniških kompetenc. Sodelujoči dijaki bodo opravili 

poglobljen pregled znanstvene literature o temi izziva, poglobljen pregled trga, povezanega z 

izzivom, skicirali koncept rešitve izziva, okvirno predvideli primerne znanstvene metode, ki bi 

bile uporabljene pri razvoju rešitve, zelo okvirno predvideli finančni okvir ter možnosti 

financiranja ter predstavili svojo rešitev komisiji. 

 

Koordinatorja: Irena Kurajić, Mitja Turk 

 

11.1.15  Sodelovanje z UNESCO ASP mrežo 

 

V šolskem letu 2022/ 2023 bodo na šoli v okviru zmožnosti glede na trenutno epidemiološko 

sliko potekale dejavnosti v sklopu UNESCO ASP mreže šol v Sloveniji. Člani UNESCO ASP 

mreže delujejo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja 

drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev 

naravne in kulturne dediščine ter širše, namreč našega skupnega doma – planeta Zemlje. 

Dejavnosti, ki jih bomo izvajali, so različne, od obeležitve raznih svetovnih dni do sodelovanja 

v že obstoječih projektih, do izobraževanj in sodelovanja na srečanju šol (po zmožnostih). 

Dejavnosti bomo koordinirali skupaj s Srednjo šolo za gostinstvo in turizem, ki v mreži deluje 

že dalj časa. 

 

Koordinatorka: Renata Kus Pisek 

 

11.1.16  Program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta in Evrošola 

 

Program Evropskega parlamenta za srednje šole je sestavljen iz raznolikih aktivnosti, s pomočjo 

katerih dijaki na zabaven način spoznajo delovanje EU in pomen aktivnega državljanstva, 

skupaj s proučitvijo izobraževalnih gradiv o EU. Aktivnosti, v katere so vključeni dijaki, 

vključujejo: 

- pripravo informacijskega kotička o EU na šoli, 

- pripravo dogodka/aktivnosti ob dnevu Evrope (9. maj), 

- vodenje Facebook profila, namenjenega predstavitvi EPAS aktivnosti na šoli, 

- sodelovanje v spletni nacionalni EPAS platformi na družbenem omrežju Facebook. 

 

Naloga mentorjev je, da z dijaki proučijo in predelajo gradivo o delovanju Evropske unije, jih 

spodbudijo k razmišljanju o evropskih politikah, jim predstavijo pomen aktivnega državljanstva 

in skupaj z njimi aktivno širijo znanje o EU. 

 

Poleg obveznih dejavnosti se dijaki lahko udeležijo tudi razprav z evropskimi poslanci (v šol. 

letu 2021/2022 so jih pripravili na daljavo). 

 

Konec šolskega leta sledi ocenjevanje oz. ocenjevalni obisk, kjer vodje projekta preverijo 

izpolnjevanje pogojev za pridobitev naziva Šola ambasadorka Evropskega parlamenta. 

 

Sodelujoči dijaki okrepijo znanje in kompetence, kritično mišljenje in politično-državljansko 

ozaveščenost, ki so bistvenega pomena za razvoj dejavnih in odgovornih državljanov, 

sodelujejo na dogodkih Pisarne Evropskega parlamenta ter ob koncu šolskega leta prejmejo 
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potrdilo o sodelovanju v programu. Po koncu projekta prejmejo naziv Dijak ambasador 

Evropskega parlamenta. 

 

Koordinatorka: Nina Jarc 

 

11.1.17  Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju (projekt gimnazija) 

 

Biotehniška gimnazija je od 1. 6. 2022 do 15. 9. 2023 vključena v aktivnosti projekta Podnebni  

cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju.  

 

Cilj projekta je sistematično in celostno vključevanje podnebnih ciljev in vsebin v predšolsko 

vzgojo, osnovno in srednje izobraževanje, višješolsko strokovno izobraževanje ter 

izobraževanje odraslih. 

 

Aktivnosti vzgojno izobraževalnih zavodov v projektu bodo usmerjene v nadgradnjo obstoječih 

podnebnih aktivnosti s poudarkom na sistemskem ter celostnem pristopu k VITR; v 

preizkušanje in evalvacijo celostnega programa o podnebnih spremembah; v krepitev ustreznih 

kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev s področja VITR; v vzpostavljanje trajnostne 

izobraževalne infrastrukture za odprto in spodbudno učno okolje ter krepitev pedagoških praks 

v smeri trajnostnega življenjskega sloga ter zagotavljanje pogojev za vzpostavitev 

demonstracijskih pedagoških praks z namenom predhodnega preoblikovanja v demonstracijske 

VIZ na področju VITR. 

 

Člani tima in ostali strokovni delavci bodo med drugim vključeni v načrtovanje in izvajanje 

celostnega programa ozaveščanja ter vzgoje in izobraževanja o podnebnih spremembah v 

kontekstu VITR. Izdelali bodo didaktičnih gradiva ter pripomočke za izvajanje celostnega 

programa ozaveščanja ter vzgoje in izobraževanja o podnebnih spremembah, nadgradili že 

ustaljene podnebne aktivnosti ter pripravili akcijski/operativni načrta za nadgradnjo in izvajanje 

aktivnosti s področja VITR. 

 

Tim za delovanje na področju VITR na nivoju VIZ: Vida Hlebec, Neva Vrčko Nova, Urška 

Ogrinc, Mateja Prus, Nina Jarc. 

 

11.1.18  Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju (PCVIZ) 

 

Namen projekta Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju (PCVIZ), ki bo trajal od 1. 

3. 2022 do 31. 12. 2023 je sistematično vključevanje podnebnih ciljev in vsebin v srednješolsko 

izobraževanje. Partnerji projekta so: Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport, Center RS za poklicno izobraževanje, Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo, Andragoški center Republike Slovenije in Center šolskih in obšolskih 

dejavnosti.  

 

Aktivnosti bodo usmerjene v razvoj, preizkušanje in evalviranje rešitev na področju srednjega 

poklicnega in strokovnega izobraževanja za: 

- oblikovanje celostnega programa o podnebnih spremembah, 

- celostno preoblikovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov na poti k trajnostnemu načinu 

delovanja ter zmanjševanja ekološkega odtisa, 

- sistematično vključevanje podnebnih ciljev in vsebin v poklicno in strokovno izobraževanje 

in 

- krepitev kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev s področja VITR. 

 

Predvidene aktivnosti in naloge VIZ:  
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- oblikovanje tima za uresničevanje projektnih aktivnosti,  

- sodelovanje pri razvoju, preizkušanju in evalvaciji različnih elementov celostnega 

programa ozaveščanja ter vzgoje in izobraževanja o podnebnih spremembah v kontekstu 

VITR in priprava poročila, 

- nadgraditev obstoječih aktivnosti s področja VITR s poudarkom na podnebnih aktivnostih 

v smeri celostnega institucionalnega pristopa, 

- aktivna udeležba vodstvenih in strokovnih delavcev na usposabljanjih, 

- priprava učnih gradiv, didaktičnih pripomočkov ipd. v podporo izvajanju celostnega 

programa o podnebnih spremembah (v kontekstu VITR), 

- priprava opisov primerov dobrih praks, povezanih z izzivi trajnosti na posameznih 

strokovnih področij in  

- samoevalvaciji izvedenih aktivnosti s področja VITR s poudarkom na podnebnih 

aktivnostih. 

  

Aktivnosti in naloge bodo tudi: 

- sodelovanje s strokovno konceptualno skupino, imenovano s strani CPI za namen 

realizacije aktivnosti projekta PCV; 

- priprava akcijskega načrta za vzpostavitev demonstracijske prakse oziroma preoblikovanje 

v demonstracijskega VIZ ter za izvedbo investicij v skladu s kriteriji in pogodbo o 

sodelovanju in 

- demonstracija primerov praks. 

 

Tim za delovanje na področju VITR na nivoju VIZ: Vida Hlebec, ravnateljica, Sabina Nemanič 

(koordinator) in člani: Mateja Okleščen, Marko Hrastelj, Marjana Kos, Peter Kuhar, Helena 

Košmerlj, Matjaž Turk, Damjana Hosta in Jerneja Ucman. 

 

11.1.19  Vzgoja za zdravje 

 

Vzgoja za zdravje je zelo pomembna za razvoj mladostnikov. Namen vzgoje za zdravje je 

informirati in motivirati posameznika ali skupino k skrbi za svoje zdravje. Z različnimi 

programi omogočamo dijakom pridobivanje znanja, oblikovanje stališč in vedenj za zdrav slog 

življenja.  

 

Velik pomen dajemo tudi duševnemu zdravju mladostnikov, zato bomo izvajali aktivnosti, kjer 

bodo dijaki iskali poti za premagovanje čustvenih težav in ostalih psiholoških ovir, na katere 

naletijo v tem razvojnem obdobju. 

 

Zato bodo zaposleni iz Zdravstvenega doma Novo mesto, Ozara, Karitasa in Društvo Srečanje 

tudi v tem šolskem letu na naši šoli izvajali zdravstveno-vzgojne delavnice v okviru obveznih 

izbirnih vsebin oz. interesnih dejavnosti ter razrednih ur. 

 

Spodbujali bomo tudi razvijanje zavesti o zdravi prehrani in kulturi prehranjevanja. 

 

11.1.20  Postani naš dijak za en dan 

 

V šolskem letu 2022/2023 bo Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma v okviru 

organizacijske enote Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija organiziral projekt »Postani 

naš dijak za en dan«.  

 

Osnovnošolci devetih razredov se bodo lahko vključili v teoretični ali praktični pouk, kjer bodo 

bolj natančno spoznali oblike in metode dela na naši šoli, morda pa tudi že spoznali bodoče 

sošolce in prijatelje.  
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Dijakom gimnazijskih programov se bodo lahko pridružili 16. decembra 2022 in dijakom 

strokovnih in poklicnih programov 11. januarja 2023. 

 

Koordinatorji: Darja Francekovič, Gregor Kastelic, Marjana Kos, Zdravka Križman in Anica 

Možina. 

  

11.1.21  Kruh miru 

 

Železna zavesa je dolgo časa delila Evropo na vzhodni in zahodni blok. Malokje je bila ta meja 

tako izrazita kot na območju Berlina, ki je bil sicer na območju Vzhodne Nemčije, Zahodni 

Berlin pa je spadal pod Zvezno republiko Nemčijo. Prebežniki z Vzhoda na Zahod so pogosto 

končali na zastraženem območju, ki je zaradi številnih žrtev dobilo zloglasno ime Polje smrti. 

Po padcu socialističnih sistemov v Vzhodni Evropi so fizične pregrade odstranili, pri čemer je 

zelo vidno vlogo odigralo rušenje Berlinskega zidu. Na polju smrti so še danes vidne sledi zidu. 

Na najbolj očitnem delu, v okolici zloglasnega prehoda »Checkpoint Charlie« so leta 2014 ob 

25. obletnici padca Berlinskega zidu posejali rž sorte Borelius, ki je predstavljala osnovo za t. 

i. Kruh miru. Ta simbolizira pomen miru za življenje ljudi oziroma kar trajnostni način 

življenja. K projektu so bile povabljene države ob železni zavesi. Vladni partnerji projekta so 

kmetijska ministrstva posameznih držav, znotraj države pa je bil poiskan tudi civilni partner 

projekta. Civilni partnerji so zelo različni, od mestnih uprav do kmetijskih zbornic pa do 

organizacij pridelovalcev žit in raziskovalno izobraževalnih institucij. V Sloveniji sta partnerja 

v projektu MKGP in Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma.  

 

V letu 2022 bo konferenca organizirana v Sloveniji, glavni dogodki pa bodo potekali na Grmu 

Novo mesto. Dogodek je načrtovan od 27. do 29. 10. 2022. Prvi dan je predviden prihod 

delegacij udeleženih držav, drugi dan sta predvideni dve konferenci. Obeležitev obletnice padca 

berlinskega zidu bo potekala v dveh delih, ministrskem in nevladnem. Moderiranje dogodkov 

bo pod mentorstvom profesorjev in ekipe MKGP zaupano dijakom Grma Novo mesto. Tretji 

dan je predviden za morebitne aktivnosti po konferenci in za odhode delegacij. Pričakujemo 

delegacije 13 udeleženih držav, poleg tega pa so bile letos k iniciativi povabljene tudi Ukrajina, 

Moldavija in Gruzija.  

 

Koordinator: Marko Hrastelj 
 

11.1.22  Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje 

 

Na pobudo Zavoda RS za šolstvo smo se prijavili za novo razvojno nalogo Ustvarjanje učnih 

okolij za 21. stoletje in bili tudi izbrani.  

 

Z Ustvarjanjem učnih okolij za 21. stoletje se bodo vzgojno-izobraževalni zavodi med seboj 

povezali ter skupaj uvajali, preizkušali, razvijali in poglabljali strategijo formativnega 

spremljanja in tako ustvarjali tudi spodbudno in varno učno okolje. 

 

V razvojni nalogi bodo strokovni delavci razvijali pedagoško prakso, usklajeno z 

individualnimi potrebami in zmožnostmi otroka/učenca/dijaka, ki temelji na formativnem 

spremljanju ter zagotavlja optimalen razvoj in učno uspešnost vsakega. V njej bodo 

učitelji/vzgojitelji spodbujali aktivno vlogo otrok/učencev/dijakov pri učenju, učeče se 

vključevali v sooblikovanje učnega procesa ter jim omogočali medvrstniško sodelovalno 

učenje. Ravnatelji bodo podprli širjenje spoznanj o dobri praksi in učinkih formativnega 

spremljanja med učitelji ter vzgojitelji v svojih kolektivih. 

 

Razvojna naloga bo trajala od septembra 2020 do avgusta 2023. 



Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija 

Letni delovni načrt za šol. leto 2022/2023 

65 

Šolski tim sestavljajo: Vida Hlebec, Darja Francekovič, Katja Junc, Marjana Kos, Tatjana 

Mavsar, Mojca Vrečer in Matej Zobec. 

 

11.1.23  Razvojna naloga varno in spodbudno učno okolje (VSUO) 

 

Šola se je v šolskem letu 2020/2021 prijavila in uspešno vključila v razvojno nalogo Varno in 

spodbudno učno okolje. V okviru Območne enote Zavoda Republike Slovenije za šolstvo Novo 

mesto je, poleg naše šole, vključenih še 6 osnovnih šol; v okviru vseh območnih enot ZRSŠ pa 

je vključenih 62 vzgojno-izobraževalnih zavodov (okrog 360 udeležencev).  

 

Namen in cilji aktivnosti so: 

- šola se na osnovi interesa oz. potreb s timom vključi v program usposabljanja in 

dejavnosti, povezanih s krepitvijo VSUO; 

- raziskave poročajo o učinkih pri sistematičnem delovanju na ravni šole od 

posameznika preko razreda do celotne skupnosti; 

- cilj: konkretna, na ravni šole usklajena strategija krepitve VSUO;  

-  prilagojena specifičnim potrebam in zmožnostim vsake šole in smiselno povezana z 

ostalimi projektnimi aktivnostmi na šoli. 

Na šoli smo strategijo VSUO zasnovali razvojno in medprojektno. Iz raznolikega nabora 

razvojnih prioritet šole smo izbrali dve – tj. izboljšati prehranske in gibalne navade dijakov ter 

razvijati spodbudno učno okolje, s katerim krepimo dobro počutje dijakov. Vsak strokovni 

delavec šole in predmetni aktiv je na začetku šolskega leta v svoj razvojni in delovni načrt 

zapisal konkretne dejavnosti, s katerimi bo dosegal prednostne cilje. Povezali smo se s 

projektoma Kakovost in Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje. 

Projekt traja 3 leta. Namen projekta je, da šola na osnovi strategije in LDN sistematično izvaja 

aktivnosti VSUO (varnega in spodbudnega učnega okolja) in jih spremlja; v šolskem letu 

2022/2023 sprejme šola trajnostni načrt VSUO.  

 

Šolski tim sestavljajo: Irena Avsenik, Vida Hlebec, Stanislava Hude, Gregor Kastelic 

(koordinator), Jerneja Ucman 

 

11.1.24  Dvig digitalne kompetentnosti 

 

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija je bila lansko šolsko leto uspešna pri prijavi v 

program »Dvig digitalne kompetentnosti«. Namen tega projekta je izboljšanje kakovosti in 

učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja ter spodbujanja razvoja inovativnih učnih okolij 

in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in 

strokovnih delavcev in dijakov, v obdobju od 1. 9. 2021 do 31.8. 2023. 

Naložbo sofinancirata RS in EU iz ESS. 

 

Predvidene aktivnosti: 

- samoevalvacija z orodjem SELFIE, 

o poročilo o samoevalvaciji z orodjem SELFIE (2 ponovitvi), 

- digitalna strategija za šolo in določitev prioritet, 

o ustvariti živi dokument, ki vodi šolo do razvoja inovativnih učnih okolij in 

inovativnih oblik učenja,  

o prioriteta bodo varnost v digitalni dobi in aplikacije za poučevanje v šoli,  

- letne prioritete in objava rezultatov, 

o digitalna strategija,  

o seznam srečanj e-razvojnega tima in lista prisotnosti,  

o (najmanj 5 srečanj e-razvojnega tima), 



Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija 

Letni delovni načrt za šol. leto 2022/2023 

66 

- Reflektivne prakse med učitelji, 

o seznam delavnic oz. srečanj in lista prisotnosti,  

o (najmanj 10 delavnic, vključenih najmanj 10 strokovnih delavcev), 

- udeležba na seminarjih za DDK strokovnih delavcev VIZ-a (¼VIZ-a + ¼VIZ-a+ 5 

članov PT). 

  

e-Tim: Luka Novak (koordinator), Vida Hlebec, Marko Hrastelj, Katja Ilc, Peter Kuhar. 

 

11.2 Tekmovanja  

 

11.2.1 Tekmovanje v oranju 

 

Pod strokovnim vodstvom Alojza Roglja bodo dijaki trenirali oranje za traktorska tekmovanja. 

Poleg samega tekmovanja so pomembni tudi vidik vzgoje in izobraževanja na področju izven 

šolskih aktivnosti, splošno nabiranje strokovnih izkušenj in krepitev splošnih kompetenc. 

  

11.2.2 Matematična tekmovanja 

 

Tudi v letošnjem šolskem letu bodo člani aktiva matematike in fizike izvedli šolsko 

tekmovanje v znanju matematike, ki ga organizira DMFA. 

 

Dijaki bodo tekmovali v treh kategorijah, in sicer: 

- kategorija A – dijaki gimnazij, 

- kategorija B – dijaki srednjih tehniških in strokovnih šol, 

- kategorija C – dijaki srednjih poklicnih šol. 

  

Šolsko tekmovanje vseh kategorij, imenovano tudi Mednarodni matematični kenguru, bo 

organizirano 16. 3. 2023, ob 13.00 na naši šoli. 

  

V primeru uspeha bodo učitelji matematike dijake spremljali tudi na državno tekmovanje, ki 

bo 22. 4. 2022, ob 9.30. 

 

11.2.3 Tekmovanje iz logike 

 

Šolsko tekmovanje za dijake bo organizirano na šoli, in sicer 29. 9. 2022, ob 12.30. V primeru 

uspeha bodo učitelji matematike dijake spremljali na državno tekmovanje za srednje šole in 

študente, ki bo 12. 11. 2022, ob 10.00 na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Tekmovanje 

organizira ZOTKS. 

 

Organizatorka: Urška Mihelič 

 

11.2.4 4. evropske statistične igre 

 

Tudi v tem šolskem letu bomo dijakom ponudili mentorstvo na tekmovanju iz znanja statistike, 

imenovanem Evropske statistične igre, ki so letos že šeste po vrsti. 

 

Organizatorki: Urška Mihelič, Katja Ilc 
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11.2.5 Tekmovanje iz znanja angleškega jezika 

 

Tudi letos bomo organizirali šolsko tekmovanje v znanju angleškega jezika za 2. in 3. letnike. 

Šolsko tekmovanje bo predvidoma izvedeno v januarju in najboljši dijaki se bodo uvrstili na 

regijsko tekmovanje, ki bo v začetku februarja. 

Na šoli bomo predvidoma gostili regijsko tekmovanje za 3. letnike v organizaciji društva 

IATEFL Slovenija, ki vedno poteka v začetku februarja, če bo situacija glede epidemije covida-

19 to dopuščala. 

 

11.2.6 Bralna značka Bookworms 

 

Dijaki bodo sodelovali pri bralni znački. Tekmovanje poteka od septembra do marca. 

 

11.2.7 Tekmovanje v pisanju haikujev 

 

Dijaki bodo pisali haikuje. Tekmovanje razpisuje Gimnazija Vič. 

 

11.2.8 Organizacija šolskega tekmovanja v kvizu »Mladi in kmetijstvo«  

 

V šolskem letu 2022/2023 bomo na šoli organizirali tekmovanje med oddelki v kvizu "Mladi 

in kmetijstvo", ki ga vsako leto razpisujeta Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza 

podeželske mladine Slovenije, ter tekmovanje med razredi v kmečkih igrah. Tekmovanja se 

bomo udeležili, razen če ne bo potekalo šele v maju. 

  

Organizatorka tekmovanj je Urška Trobec 

 

11.2.9 Tekmovanje Bober 

 

Na tekmovanju bodo sodelovali dijaki 1. a, 1. b ter dijakih drugih razredov, ki bodo izkazali 

interes. Šolsko tekmovanje bo potekalo od 7. do 11. novembra 2022 in od 14. do 18. novembra 

2022 med 7. in 19. uro v terminih, ki jih določi šola sama. Tekmovanje traja 40 minut. Najboljši 

tekmovalci iz šole bodo dobili bronasta priznanja. Dijaki, ki se uvrstijo med najboljši 1% v 

državi, se bodo udeležili državnega tekmovanja, ki bo predvidoma 7. januarja 2023 v Ljubljani. 

 

Mentorica: Tea Zakšek 

 

11.2.10 Organizacija državnega tekmovanja Etnološke in kulinarične značilnosti slovenskega 

podeželja 

 

14. aprila 2023 bo na našem centru, Grm Novo mesto, potekalo 25. državno tekmovanje mladih 

raziskovalcev srednjih in višjih šol gostinskih, turističnih in biotehniških smeri. Tekmovanje 

organiziramo skupaj z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije.  

Letošnja tema »Tako dobro, da je za pojest«. Ali pa tudi ne. Vsebina tekmovanja obsega pisni 

del naloge, zagovor pred komisijo in praktični prikaz jedi ter predstavitev. 
Rok za  oddajo elektronske prijavnice v sistemu ZOTKiS je 31. januar 2023, naloge pa je 

potrebno oddati najkasneje do 20. marca 2023.  

Razpis in podrobne informacije tekmovanja so objavljeni na 

https://www.zotks.si/raziskovalci/razpis. 

 

Tekmovanje koordinira Damjana Hosta 
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11.2.11 Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni  

 

V šolskem letu 2022/2023 bo za učence osnovnih šol in dijake srednjih šol potekalo že 24. 

tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni.  

 

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni bo potekalo na dveh nivojih: 

- na šolskem: v petek, 14. oktobra 2022; predlagana ura tekmovanja ob 13.00, potekalo 

bo na šolah pod vodstvom mentorjev. Naloge pripravi in po e-pošti pošlje zveza, 

- na državnem: v soboto, 19. novembra 2022, ob 11.00 uri, lokacije in način izvedbe bodo 

znani konec oktobra. 

 

Tekmovanje bo potekalo v skladu s Pravilnikom o tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni in 

z razpisom tekmovanja. Šolsko komisijo, ki bo organizirala in spremljala tekmovanje, 

sestavljajo: S. Hude, U. Ogrinc in Darinka Drmaž Lavrič. Trije dijaki, ki bodo dosegli najvišje 

število točk, se bodo uvrstili na državno tekmovanje. 

 

Na tekmovanju bo poudarek na stalnih aktualnih temah: na preprečevanju sladkorne bolezni 

tipa 2 z uravnoteženo in zdravo prehrano ter z gibanjem, na pomenu telesne aktivnosti za mlade, 

sladkorna bolezen tipa 1 in 2, nosečniška sladkorna bolezen, znaki in zapleti sladkorne bolezni, 

vodenje sladkorne bolezni, programi in delo Zveze društev diabetikov Slovenije.  

 

Nove teme, ki so dodane, pa so 100-letnica odkritja inzulina, zdravstvena nega in predstavitev 

poklica medicinske sestre, zapleti na očeh, diabetično stopalo, diabetična ledvična bolezen, 

srčno žilne bolezni, parodontalna bolezen in ustna votlina, diagnostika sladkorne bolezni in 

oralni glukozni tolerančni test in pomen krvnega sladkorja v ciljnem območju. 

 

Namen je izboljšati prehranske navade (povečati uživanje sadja in zelenjave, rib, polnozrnatih 

žit in žitnih izdelkov in zmanjšati vnos trans maščob, nasičenih maščob, sladkorja in soli) in 

gibalne navade mladih. S tem želimo zaustaviti in obrniti trend naraščanja telesne mase mladih 

v Sloveniji in vplivati na manjšo pojavnost kroničnih nenalezljivih bolezni, kot je sladkorna 

bolezen. 

 

Tekmovanje koordinira Stanislava Hude. 

 

11.2.12  Tekmovanje WineChampionship 

 

Tekmovanje WineChampionship je tekmovanje s področja vinogradništva in vinarstva, ki ga 

organizira Europea International, organizacija, ki povezuje kmetijske šole držav Evropske 

unije. Namen tekmovanja je spodbuditi dijake, da svoje znanje s področja vinogradništva in 

vinarstva preizkusijo na mednarodni ravni. Tekmovanje poteka izključno v angleškem jeziku, 

kar od dijakov terja dodatno usposobljenost in angažiranost. Tekmovanje poteka v različnih 

disciplinah tako v teoretičnem znanju kot tudi v praktičnih veščinah s področja vinogradništva, 

vinarstva in senzorike vina. Iz vsake šole se tekmovanja lahko udeležita po dva dijaka, ki 

tekmujeta individualno in ekipno. Običajno se tekmovanja udeleži okrog 30 ekip iz različnih 

evropskih držav.  

Treba pa je tudi poudariti, da ni edini namen tekmovanja samo dobra uvrstitev, temveč tudi 

druženja v duhu skupne Evropske unije.  

V šolskem letu 2022/2023 se bo, v kolikor bodo razmere to dovoljevale, tekmovanje odvijalo 

v eni izmed sosednjih držav. Tekmovanja se bodo, kolikor bodo razmere dopuščale in kolikor 

bo le mogoče, udeležili tudi dijaki naše šole.  

 

Koordinatorja in mentorja dijakov sta Mateja Prus in France Absec. 
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11.2.13 Čebelarsko tekmovanje  

 

Eden glavnih pomenov javne svetovalne službe v čebelarstvu je tudi informiranje in 

oblikovanje pozitivnega odnosa splošne javnosti, zlasti mladih, do kulture čebelarstva, tradicije 

in ohranjanja narave. 

 

Javna svetovalna služba v čebelarstvu s pomočjo mentorjev organizira čebelarske krožke, na 

katerih mladim predstavlja mnoge pomembne teme, jih seznanja z osnovami čebelarjenja in 

motivira za nadaljnje delo v čebelarstvu. V krožkih spoznavajo načine dejavnega varovanja in 

ohranjanja naravnega okolja ter medsebojno povezanost vpliva okolja in človekovih dejavnosti 

na njihovo zdravje. 

 

Čebelarski krožki tako delujejo na osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji. Delujejo po učnem 

načrtu za nižjo ali višjo skupino. Na koncu šolskega leta se krožkarji preizkusijo tudi v 

tekmovanju mladih čebelarjev, ki ima že dolgoletno tradicijo. 

 

V šolskem letu 2022/2023 bo tekmovanje mladih čebelarjev potekalo na OŠ Zagorje v maju 

2023. Na tekmovanju predvidevamo udeležbo treh ekip iz programa kmetijsko-podjetniški 

tehnik. Zahvala gre Čebelarskemu društvu Zagorje, Osnovni šoli Ivana Skvarče Zagorje ob Savi 

in občini Zagorje ob Savi, ki je sprejela soorganizacijo tekmovanja.  

 

Koordinator: Marko Hrastelj 

 

11.2.14  Cvetličarska in aranžerska tekmovanja 

 

Pod vodstvom mentoric iz aktiva cvetličark se bomo v šolskem letu 2022/2023 udeležili 

različnih tekmovanj s področja cvetličarstva in vrtnarstva, ki bodo organizirana v okviru 

biotehniških šol po Sloveniji in tujini (Hrvaška) ali drugih institucij, pristojnih za izobraževanje 

na področju kmetijskih panog. Udeležili se bomo vseh tekmovanj, na katera bomo povabljeni 

in jih bo vsebinsko in finančno podprlo tudi naše vodstvo.  

 

Poudarek bo na državnem tekmovanju, ki bo finalni izbor za Slovenijaskills 2022 na sejmu 

MOS v Celju. To bo sredi septembra. Za to tekmovanje so se predhodno že kvalificirale tri 

Grmčanke pod mentorstvom Sabine Nemanič in Andreje Bartolj Bele. Zmagovalec se bo 

septembra 2023 udeležil olimpijade poklicev v Gdanskem na Poljskem – Euroskills 2023. 

  

V maju ali juniju 2023 bo v Zagrebu sejem Floraart in mednarodno cvetličarsko tekmovanje 

(ena tekmovalka, ena mentorica). 

Pod vodstvom mentoric aktiva cvetličark pa bodo dijaki glede na interes in možnosti udeležbe 

lahko sodelovali tudi na drugih cvetličarskih in vrtnarskih tekmovanjih, ki bodo na državni 

ravni ali pod mednarodno razpisanimi tekmovalnimi pogoji iz omenjenega področja.  

Računamo tudi na udeležbo na drugih promocijskih cvetličarskih dogodkih, ki so zelo 

pomembni predvsem v okviru pridobivanja dodatnih znanj dijakov, pa tudi mentorjev. 

 

11.2.15  Tekmovanje v poznavanju flore 

  

Tekmovanje v poznavanju flore Slovenije organizira tudi letos Botanično društvo Slovenije. V 

šolskem letu 2022/2023 bo izvedeno v dveh delih. Prvi del bo potekal 23. 11. 2022 in bo izveden 

na šoli. Dijaki bodo tekmovali v dvojicah. Najboljši se bodo uvrstili na državno tekmovanje, ki 

bo v spomladanskem roku, predvidoma v soboto, 20. 5. 2023.  

 

Mentorica: Urška Ogrinc 
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11.2.16  Tekmovanje Konzorcija biotehniških šol Slovenije v znanju in spretnosti dijakov 

 

V tem šolskem letu bo potekalo šesto tekmovanje v znanju in spretnostih za dijake in študente 

Konzorcija biotehniških šol Slovenije, ki se ga bodo udeležili tudi naši dijaki. 

Tekmovalci se bodo pomerili v različnih kategorijah.  

 

11.2.17  Športna tekmovanja 

 

V šolskem letu 2022/2023 se bomo udeležili vseh šolskih športnih tekmovanj srednjih šol, ki 

jih razpisuje in organizira Agencija za šport Novo mesto. 

 

Šolska športna tekmovanja: 

Vrsta tekmovanja Zadolžen učitelj 

odbojka (dijaki, dijakinje) 

odbojka na mivki (dijaki, dijakinje) 

badminton (dijaki, dijakinje) 

Damir Škerl 

atletika (dijaki, dijakinje, ekipno in posamezno) 

kros (dijaki, dijakinje) 

streljanje (dijaki, dijakinje) 

smučanje (dijaki, dijakinje) 

Andrej Zoran 

nogomet (dijaki, dijakinje) 

rokomet (dijaki, dijakinje) 

Iztok Adamčič 

 

11.2.18  Druga tekmovanja 

 

Udeležili se bomo tekmovanj s predmetnih področij, ki bodo razpisana tekom leta. Na šoli pa 

bomo izvedli tudi predhodna tekmovanja iz slovenščine, zgodovine, geografije, angleščine, 

nemščine …   

Prav tako se bomo udeleževali drugih tekmovanj s strokovnih področij, kot so: 

- tekmovanje v znanju vinogradništva, vinarstva in senzorike vina, nosilec Franci Absec, 

- tekmovanje iz živinoreje, nosilka Urška Trobec. 

 

Sodelovali bomo tudi na tekmovanju in srečanju biotehniških šol Slovenije. 
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12 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 

 

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija je kot enota centra Grm Novo mesto zelo aktivna 

v projektu Vseživljenjsko izobraževanje. Sestavni del tega izobraževanja je izobraževanje po 

javno veljavnih vzgojno-izobraževalnih programih, še posebej pa smo aktivni pri izvajanju 

različnih tečajev in usposabljanj, preko katerih si udeleženci lahko pridobijo potrdila, s katerimi 

izkazujejo usposobljenost za opravljanje različnih del, spretnosti in veščin. Potrdila lahko 

uporabljajo tudi v procesu pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij ali v procesu 

zaposlovanja. 

 

12.1 Javno veljavni vzgojno-izobraževalni programi 

 

Na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji je organizirano izobraževanje odraslih za 

pridobitev formalne izobrazbe po programih nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, 

srednjega strokovnega, poklicno-tehniškega in gimnazijskega izobraževanja. Na srednji stopnji 

je izobraževanje organizirano po sistemu konzultacij, kandidati se samostojno izobražujejo in 

opravljajo izpite. 

 

Pregled števila udeležencev izobraževanja odraslih na Kmetijski šoli in biotehniški 

gimnaziji 

 

Poklic 

Šolsko leto 

2022/2023 

višji letniki 

Šolsko leto 

2022/2023 

novo vpisani 

(predvideno) 

Razpisana mesta 

za  šolsko leto 

2023/2024 

Kmetijsko-podjetniški tehnik 1 15 20 

Gospodar na podeželju 2 12 20 

Vrtnar 0 9 10 

Cvetličar 0 7 10 

Pomočnik v biotehniki in oskrbi 1 1 10 

Kmetijsko-podjetniški tehnik – PTI 1 3 10 

Hortikulturni tehnik – PTI 0 1 10 

Tehniška gimnazija 0 0 10 

Slaščičar 4 13 15 

Mesar 0 5 10 

Naravovarstveni tehnik 1 15 20 

SKUPAJ 10 81 145 

 

Koordinira: Darja Francekovič 
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13 SODELOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM 

 

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija bo kot organizacijska enota sodelovala z vsemi 

organizacijskimi enotami v okviru Centra biotehnike in turizma. To sodelovanje je pomembno 

za usklajeno delovanje, nemoteno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa, oplemenitenje 

naših programov z vsebinami z drugih področij in za vključevanje v širše okolje. 

 

Posebej poudarjamo sodelovanje z Višjo strokovno šolo, na katero se vpisuje pomemben del 

naših dijakov. Višja šola bo za dijake organizirala več aktivnosti, med drugim karierni dan, ki 

bo predvidoma potekal v januarju oz. februarju 2023.  

 

Sodelovanje bo potekalo tudi z Visoko šolo za upravljanje podeželja. 

 

Šola je po svoji vlogi v prostoru regijskega in medregijskega pomena. V tem smislu je tudi 

sodelovanje šole z okoljem zelo razvejano. Tako kot v preteklosti bomo tudi letos tesno 

sodelovali z Mestno občino Novo mesto, kjer je tudi sedež naše šole. Sodelovali bomo v 

različnih programih občine, in sicer glede urejanja prostora, sodelovanja na različnih občinskih 

prireditvah, pa tudi sami bomo dajali pobude za sodelovanje. Občina je tudi pomemben partner 

pri spodbujanju projektnega, raziskovalnega in inovacijskega dela naše šole in dijakov. Prav 

tako sodelujemo tudi z drugimi občinami v našem okolju in se vključujemo v njihove projekte. 

 

Na občinskem nivoju bomo sodelovali s Kmetijsko-gozdarskim zavodom Novo mesto in 

Kmetijsko zadrugo Krka Novo mesto ter tako prispevali k uspešnemu razvoju podeželja. 

Sodelovali bomo pri projektih razvoja Grmčanov, sejemskih aktivnostih (kot npr. Agra, Narava 

in zdravje), pri povezovanju pridelovalcev in potrošnikov.  

 

Sodelavci Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije bodo v okviru svojih zadolžitev 

sodelovali pri razvojnem in strokovnem delu, pri organizaciji posvetov in okroglih miz ter pri 

infrastrukturnih projektih in kot predavatelji v okviru aktivnosti, ki jih načrtuje Razvojni inštitut 

našega centra. 

 

Sodelovali bomo z izpostavami Kmetijsko-gozdarskega zavoda, in sicer na različnih 

prireditvah, prav tako tudi na prireditvah, ki jih organizirajo Društva podeželske mladine in 

različna druga strokovna društva.  

 

Že v preteklem šolskem letu smo okrepili sodelovanje z inštitucijami s področja naravovarstva, 

kot so Zavod RS za varstvo narave, Krajinski park Kolpa, Gozdno gospodarstvo Novo mesto, 

Planinsko društvo Krka, s sodelovanjem bomo nadaljevali tudi letos. Nadaljevali bomo tudi s 

sodelovanjem s podjetji in organizacijami, v katerih naši dijaki opravljajo praktično 

usposabljanje z delom.  

 

Tudi letos bomo nadaljevali z nacionalnim cepilnim programom. Za dijake, ki so pri praktičnih 

vajah izpostavljeni nevarnosti okužbe s klopnim meningoencefalitisom (KME), je cepljenje 

proti tej bolezni obvezno. Zato bomo v sodelovanju z Zdravstvenim domom Novo mesto 

organizirali cepljenje dijakov prvih letnikov in višjih letnikov, ki še niso prejeli vseh odmerkov 

cepiva. Vključeni so dijaki iz programov kmetijsko-podjetniški tehnik, naravovarstveni tehnik, 

gospodar na podeželju, vrtnar, cvetličar in pomočnik v biotehniki in oskrbi. 

 

Sodelovali bomo tudi s strokovnimi delavci Zdravstvenega doma Novo mesto, ki bodo izvajali 

delavnice s področja zdravstvene vzgoje.  
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Z OZRK Novo mesto sodelujemo pri razvijanju prostovoljnega dela, pri krvodajalstvu in drugih 

aktivnostih. 

 

Pomembno je sodelovanje z drugimi organizacijami, zavodi, zadrugami in podjetji, ki se 

vključujejo s svojimi dejavnostmi v program šole in pomagajo pri vnašanju novih tehnologij na 

šolo. Tako je pomembno tudi sodelovanje s tovarno zdravil Krka, zavarovalnicami ipd. 

 

Glede na programe šole močno razvijamo sodelovanje z različnimi društvi in združenji, kot so 

Društvo Grmčani, Društvo vinogradnikov Trška gora, Konjeniški klub Novo mesto, Sindikat 

kmetov, Društvo podeželske mladine, čebelarska in ostala društva … 

 

Z Zavodom za šolstvo bomo sodelovali pri različnih skupnih projektih, z OE Novo mesto in v 

okviru tega sodelovanja tudi z drugimi srednjimi šolami glede poenotenja nekaterih 

dokumentov in izobraževanja. 

 

Pomembno je sodelovanje s starši dijakov, vzgojno posvetovalnico, centri za socialno delo, s 

posvetovalnico za mladostnike, saj le na tak način lahko pomagamo pri razreševanju stisk, v 

katerih se znajdejo mladi. 

 

Sodelovali bomo z osnovnimi šolami in vrtci. V kolikor bo epidemiološka situacija dopuščala, 

bomo zanje pripravili dneve odprtih vrat, naravoslovne, tehnične in športne dneve. Izvajali 

bomo predstavitve programov, različne delavnice ter promocijske aktivnosti na samih osnovnih 

šolah. Z osnovnimi šolami in vrtci bomo sodelovali tudi na druge načine, kot npr. z ureditvijo 

okolice šol … 

 

Nadaljevali bomo uspešno sodelovanje z Razvojnim centrom Novo mesto. Kandidirali bomo 

za različne projekte, ki so vsebinsko povezani z našim področjem.  

 

Med drugim bomo sodelovali tudi z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela. Z društvom 

Srečanje sodelujemo na področju preventivnih aktivnosti za ohranjanje psiho-socialnega stanja 

dijakov in z namenom podpore dijakom pri preventivi in kurativi zasvojenosti. 

 

Poleg tekočega sodelovanja poteka sodelovanje z MIZŠ tudi pri razreševanju problemov in 

specifik kmetijskih šol, še posebej naše. Prav tako bomo nadaljevali dobro sodelovanje z 

MKGP.  

 

Sodelovanje s CPI poteka pri izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov, pri pripravi skupnih 

izpitnih pol za poklicno maturo za program naravovarstveni tehnik, pri izobraževanju 

strokovnih delavcev ter pri vključevanju v različne projekte.  

 

Sodelujemo tudi z Zavodom za šolstvo, kjer se vključujemo v različne projekte. 

 

Za uspešno izvedbo mature in poklicne mature bomo tesno sodelovali z Državnim izpitnim 

centrom. Sodelovali bomo v Skupnosti biotehniških šol Slovenije, ki ji predseduje ravnateljica 

naše šole. V okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije bomo sodelovali na tekmovanjih 

dijakov in delavcev. 

 

Kot v preteklih letih bomo tudi v novem šolskem letu sodelovali z ZOTKS, ki je organizator 

številnih tekmovanj, na katerih tekmujejo dijaki naše šole. Skupaj bomo organizirali 

tekmovanje in srečanje Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije. 
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Z RIC Novo mesto bomo sodelovali kot partnerji pri projektu Dejavnosti informiranja in 

svetovanja ter zagotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022. 

Projekt finančno podpirata MIZŠ in Evropska unija, Evropski socialni sklad. Sodelovali bomo 

tudi na različnih delavnicah in pri drugih projektih. 

 

S CIK Trebnje bomo sodelovali kot partner pri projektu Pridobivanje temeljnih in poklicnih 

kompetenc, od 2018 do 2022. Projekt sofinancirata MIZŠ in Evropska unija, Evropski socialni 

sklad. Projekt se zaključi 31. 10. 2022. 

 

V okviru projekta Munera 3, ki se zaključuje konec oktobra 2022, bomo sodelovali s šolskimi 

centri in drugimi srednjimi šolami, z lokalnim okoljem oz. z različnimi skupinami zaposlenih. 

 

Sodelovali bomo z lokalnimi mediji, kot so radio, televizija, lokalni in drugi časopisi, in na 

sejmih predstavljali šolo in njeno delo.  

 

Sodelovanje z okoliškimi kmetijami, pridelovalnimi in predelovalnimi podjetji, vrtnarijami, 

gostinskimi in slaščičarskimi obrati, trgovskimi podjetji, zadrugami, svetovalnimi službami 

postaja z izvajanjem novih programov vse pomembnejše, saj so to naši partnerji, predvsem pri 

izvajanju praktičnega usposabljanja naših dijakov.  

 

Ker je šola tesno povezana z okoljem in je tudi pomembno žarišče razvoja za podeželje in 

mestna okolja, bomo v skladu s cilji razvijanja podjetniške kompetence sodelovali v projektih 

trženja in promocije domačih produktov (Breg 1, Arkade, tržnica v Srebrničah, na šolskem 

posestvu Sevnu, v Hiši kulinarike …). 
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PRILOGE 

 

Priloga 1: Šolski koledar za šolsko leto 2022/2023 

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

** 1. in 3. letniki imajo en dan namenjen sistematskim pregledom 

DAN DATUM OBRAZLOŽITEV 

četrtek 1. september 2022 Začetek pouka 

sreda 14. september 2022 1. roditeljski sestanek – 1. letniki  

sreda 21. september 2022 1. roditeljski sestanek – višji letniki 

ponedeljek - 

četrtek 

17. oktober - 

20. oktober 2022 

Roki za opravljanje predmetnih, dopolnilnih in popravnih 

izpitov 

četrtek 27. oktober 2022 Dan odprtih vrat 

petek 28. oktober 2022 Kruh miru 

ponedeljek 31. oktober 2022 Dan reformacije 

torek 1. november Dan spomina na mrtve 

sreda - petek 
2. november - 

4. november 2022 
Jesenske počitnice 

ponedeljek - 

četrtek 

14. november - 

17. november 2022 

Roki za opravljanje predmetnih, dopolnilnih in popravnih 

izpitov 

sreda 7. december 2022 Dobrodelni bazar 

ponedeljek - 

četrtek 

12. december - 

15. december 2022 

Roki za opravljanje predmetnih, dopolnilnih in popravnih 

izpitov 

petek 16. december 2022 
Projekt: Postani naš dijak za en dan (gimnazijski 

program) 

petek 23. december 2022 Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti 

nedelja 25. december 2022 Božič 

ponedeljek 26. december 2022 Dan samostojnosti in enotnosti 

torek - petek 
27. december - 30. 

december 2022 
Novoletne počitnice 

nedelja - 

ponedeljek 

1. januar – 2. januar 

2023 
Novo leto 

sreda 11. januar 2023 
Projekt: Postani naš dijak za en dan (strokovni in poklicni 

programi) 

ponedeljek – 

petek 

23. januar – 27. januar 

2023 

Virtualni dnevi Kmetijske šole Grm in biotehniške 

gimnazije 

petek 13. januar 2023 Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja  

sreda 18. januar 2023 2. roditeljski sestanek 

od ponedeljka 

do petka 

30. januar - 

3. februar 2023 
Zimske počitnice 

sreda - sreda 
1. februar – 1. marec  

2023 
Zimski izpitni rok 

torek 7. februar 2023 Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom 

sreda 8. februar 2023 Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 

ponedeljek 13. februar 2023 Začetek poklicne mature – zimski izpitni rok 

ponedeljek 13. februar 2023 Zaključni izpit – slovenščina (zimski izpitni rok) 

torek 14. februar 2023 Pisni izpit PM iz matematike, angleščine 
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DAN DATUM OBRAZLOŽITEV 

torek - četrtek 
14. februar - 16. februar 

2023 
Ustni izpiti ZI  

sreda 15. februar 2023 Pisni izpit PM iz 2. predmeta 

četrtek - 

sobota 

16. februar  - 25. februar 

2023 
Ustni izpiti PM 

petek in  

sobota 

17. februar - 18. februar 

2023 
Informativna dneva za vpis v srednje šole   

ponedeljek 20. februar 2023 Seznanitev kandidatov z uspehom pri ZI 

torek 7. marec 2023 Predmaturitetni preizkus iz slovenščine - esej 

petek 10. marec 2023 
Zaključek ocenjevalnega obdobja in pouka za dijake 2. 

letnikov SPI (2. efgh) 

ponedeljek 13. marec 2023 Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM 

ponedeljek - 

četrtek 

13. marec -  

16. marec 2023 

Roki za opravljanje predmetnih, dopolnilnih in popravnih 

izpitov 

sreda 5. april 2023 
Roditeljski sestanek za starše dijakov v predzadnjih 

letnikih 

nedelja 9. april 2023 Velika noč 

ponedeljek 10. april 2023 Velikonočni ponedeljek 

torek - petek 
11. april -  

14. aprila  2023 

Roki za opravljanje predmetnih, dopolnilnih in popravnih 

izpitov 

sreda 26. april 2023 Dan šole 

četrtek 27. april 2023 Dan upora proti okupatorju 

petek 28. april  Prvomajske počitnice 

ponedeljek - 

torek 
1. maj – 2. maj 2023 Praznik dela 

četrtek 4. maj 2023 SM, slovenščina (Izpitna pola 1 – esej) 

petek 19. maj 2023 
Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja in pouka za 

zaključne letnike  

ponedeljek 22. maj 2023 Razdelitev spričeval za zaključne letnike 

torek -  petek 23. maj - 26. maj 2023 Priprava na SM, PM, ZI 

torek - četrtek 23. maj - 25. maj 2023 
Izpitni rok za izboljševanje ocene za zaključne letnike 

(predmetni izpiti) 

četrtek 25. maj 2023 

Začetek izpitnega roka za opravljanje izpitov v 

poklicnem izobraževanju za zaključne letnike (dopolnilni 

in popravni izpiti) 

sobota 27. maj 2023 
Začetek splošne in poklicne mature 

Pisni izpit SM, PM iz angleščine 

ponedeljek 29. maj 2023 Pisni izpit SM (Izpitna pola 2), PM iz slovenščine 

sreda 31. maj 2023 Pisni izpit SM iz kemije 

petek 2. junij 2023 Pisni izpit SM iz biotehnologije 

sobota 3. junij 2023 Pisni izpit SM, PM iz matematike 

torek 6. junij 2023 Pisni izpit SM iz nemščine 

torek 6. junij 2023 Zaključni izpit – slovenščina (spomladanski izpitni rok) 

sreda - torek 7. junij – 13. junij 2023 Ustni izpiti ZI 

sreda 7. junij 2023 Pisni izpit SM iz zgodovine 

četrtek 8. junij 2023 Pisni izpit PM iz 2. predmeta 
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DAN DATUM OBRAZLOŽITEV 

petek 9. junij 2023 Pisni izpit SM iz biologije 

ponedeljek - 

sreda 
12. junij - 21. junij 2023 

Ustni izpiti SM, PM (izjemoma 3. junija in 10. junija 

2023) 

četrtek 15. junij 2023 Seznanitev kandidatov z uspehom pri ZI 

četrtek 22. junij 2023 Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za ostale letnike 

petek 23. junij 2023 
Proslava pred dnevom državnosti in zaključek pouka za 

ostale letnike ter razdelitev spričeval 

nedelja 25. junij 2023 Dan državnosti 

ponedeljek - 

četrtek 

26. junij - 31. avgust 

2023 
Poletne počitnice 

ponedeljek - 

torek 
26. junij  Spomladanski izpitni rok 

sreda 5. julij 2023 
Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM na 

spomladanskem izpitnem roku 

ponedeljek 10. julij 2023 
Seznanitev kandidatov z uspehom pri SM na 

spomladanskem izpitnem roku 

torek 15. avgust 2023 Marijino vnebovzetje 

sreda - sreda 
16. avgust – 27. 

september 2023 
Jesenski izpitni rok 

ponedeljek 21. avgust 2023 
Razdelitev spričeval dijakom, ki so na PUD-u do 11. 

avgusta 2023 

sreda 23. avgust 2023 
Začetek jesenskega izpitnega roka SM, PM 

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

sreda - petek 
23. avgust - 

1. september 2023 
Ustni izpiti SM in PM 

sreda 23. avgust 2023 Zaključni izpit – slovenščina (jesenski izpitni rok) 

četrtek 24. avgust 2023 Pisni izpit SM, PM iz matematike 

četrtek - 

ponedeljek 

24. avgusta - 28. 

avgusta 2023 
Ustni izpiti ZI 

petek 25. avgust 2023 Tuji jeziki in izbirni predmeti SM*,  PM iz angleščine 

sobota 26. avgust 2023 Tuji jeziki in izbirni predmeti SM* 

ponedeljek 28. avgust 2023 Tuji jeziki in izbirni predmeti SM* 

torek 29. avgust 2023 Tuji jeziki in izbirni predmeti SM* 

sreda 30. avgust 2023 Tuji jeziki in izbirni predmeti SM* 

četrtek 31. avgust 2023 Pisni izpit PM iz 2. predmeta 

četrtek 31. avgust 2023 Seznanitev kandidatov z uspehom pri ZI 

petek 8. september 2023 
Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM na jesenskem 

izpitnem roku 

petek 15. september 2023 
Seznanitev kandidatov z uspehom pri SM na jesenskem 

izpitnem roku 
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Priloga 2: Izvedbeni predmetniki 
 

A) SREDNJE POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 

 

Srednje strokovno izobraževanje:  

 poklic: kmetijsko-podjetniški tehnik (1., 2., 3. in 4. letnik) 

 poklic: naravovarstveni tehnik (1., 2., 3. in 4. letnik). 

 

Srednje poklicno izobraževanje:  

 poklic: gospodar na podeželju (1., 2. in 3. letnik) 

 poklic: vrtnar (1. letnik) 

 poklic: cvetličar (1., 2. in 3. letnik) 

 poklic: slaščičar (1., 2. in 3. letnik) 

 poklic: mesar (1., 2. in 3. letnik) 

 

Poklicno-tehniško izobraževanje:   

 poklic: kmetijsko-podjetniški tehnik (4. in 5. letnik) 

 poklic: hortikulturni tehnik (4. in 5. letnik) 

 

Nižje poklicno izobraževanje: 

- poklic: pomočnik v biotehniki in oskrbi (1. in 2. letnik) 
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PROGRAM:  KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK                             1. C 

 

Predmeti Število ur na leto – izvedbeno 

A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI 

Slovenščina 140 

Tuji jezik – angleščina 105 

Matematika 105 

Umetnost 68 

Zgodovina 68 

Geografija 68 

Biologija 68 

Kemija 68 

Športna vzgoja 105 

SKUPAJ A 795 

B) STROKOVNI MODULI 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

pouk 
Skupaj 

Informatika in poslovno komuniciranje 90 12 102 

Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko 

mehanizacijo 
140 122 262 

SKUPAJ B 230 134 364 

C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 0 

D) DRUGE OBLIKE VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

INTERESNE DEJAVNOSTI 

 

 

96 

E) ODPRTI KURIKULUM 0 
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PROGRAM: NARAVOVARSTVENI TEHNIK                   1. D 

 

Predmeti Število ur na leto – izvedbeno 

A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI 

Slovenščina 140 

Tuji jezik – angleščina 105 

Matematika 105 

Umetnost 68 

Zgodovina 68 

Geografija 68 

Biologija 68 

Kemija 68 

Športna vzgoja 105 

SKUPAJ A 795 

B) STROKOVNI MODULI 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

Pouk 
Skupaj 

Informatika in poslovno komuniciranje 90 12 102 

Ekosistemi, izvajanje dejavnosti v prostoru in 

ekoremediacije 
65 33 98 

Ekološke analize in monitoring 70 0 70 

SKUPAJ B 225 45 270 

C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 0 

D) DRUGE OBLIKE VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

INTERESNE DEJAVNOSTI 

 

 

96 

E) ODPRTI KURIKULUM 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

pouk 
Skupaj 

Pridelava kulturnih rastlin 40 62 102 

SKUPAJ E 40 62 102 
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PROGRAM:  KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK                                                         2. C 

 

 

Predmeti Število ur na leto – izvedbeno 

A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI 

Slovenščina 140 

Tuji jezik – angleščina 102 

Matematika 102 

Zgodovina 34 

Biologija 102 

Kemija 102 

Športna vzgoja 105 

SKUPAJ A 687 

B) STROKOVNI MODULI 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

pouk 
Skupaj 

Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko 

mehanizacijo 
32 18 50 

Varstvo rastlin 70 32 102 

Pridelava krme 74 58 132 

Naprava trajnega nasada 74 58 132 

SKUPAJ B 250 166 416 

C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z 

DELOM 
60 

D) DRUGE OBLIKE VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

INTERESNE DEJAVNOSTI 

 

 

96 

E) ODPRTI KURIKULUM 0 
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PROGRAM: NARAVOVARSTVENI TEHNIK                   2. D 

 

 

Predmeti Število ur na leto – izvedbeno 

A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI 

Slovenščina 140 

Matematika 102 

Tuji jezik – angleščina 102 

Biologija 68 

Kemija 68 

Športna vzgoja 105 

SKUPAJ A 585 

B) STROKOVNI MODULI  

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

Pouk 
Skupaj 

Naravovarstvena zakonodaja in etika 70 32 102 

Ekosistemi, izvajanje dejavnosti v prostoru in 

ekoremediacije 
52 16 68 

Ekološke analize in monitoring 115 35 150 

SKUPAJ B 237 83 320 

C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z 

DELOM 
76 

D) DRUGE OBLIKE VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

INTERESNE DEJAVNOSTI 

 

 

96 

E) ODPRTI KURIKULUM                                                             

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

pouk 
Skupaj 

Predelovanje organskih odpadkov in vzdrževanje 

bioloških in rastlinskih čistilnih naprav 
70 28 98 

Tehnologija obnovljivih virov energije in vplivi na 

okolje 

45 25 70 

SKUPAJ E 115 53 168 
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PROGRAM: KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK                  3. C 

 

Predmeti Število ur na leto – izvedbeno 

A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI 

Slovenščina 99 

Tuji jezik – angleščina 99 

Matematika 99 

Fizika 68 

Športna vzgoja 66 

SKUPAJ A 431 

B) STROKOVNI MODULI 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

pouk 
Skupaj 

Podjetništvo in trženje 80 22 102 

IZBIRNI MODULI 

Pridelava poljščin 72 30 102 

Pridelava sadja 50 52 102 

Reja živali  50 52 102 

SKUPAJ B 252 156 408 

C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z 

DELOM 
16 

D) DRUGE OBLIKE VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO 

INTERESNE DEJAVNOSTI 

 

 

35 

61 

E) ODPRTI KURIKULUM* 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

pouk 
Skupaj 

Pridelava in predelava grozdja 50 52 102 

Ekološko kmetovanje ali 50 52 102 

Oskrba konj in učenje jahanja  50 52 102 

Upravljanje kmetijske mehanizacije 50 52 102 

SKUPAJ E 150 156 306 

* v seštevku odprtega kurikuluma je upoštevana samo 1. skupina 

  

  



Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija 

Letni delovni načrt za šol. leto 2022/2023 

84 

PROGRAM: NARAVOVARSTVENI TEHNIK                   3. D 

 

Predmeti Število ur na leto – izvedbeno 

A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI 

Slovenščina 99 

Matematika 99 

Tuji jezik – angleščina  99 

Fizika 68 

Športna vzgoja 66 

SKUPAJ A 431 

B) STROKOVNI MODULI 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

pouk 
Skupaj 

Podjetništvo in trženje 80 22 102 

Varstvo naravnih vrednot 83 35 118 

IZBIRNI MODUL 

Vodenje v naravi 35 35 70 

SKUPAJ B 198 92 290 

C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z 

DELOM 
76 

D) DRUGE OBLIKE VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO 

INTERESNE DEJAVNOSTI 

 

 

35 

61 

E) ODPRTI KURIKULUM* 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

pouk 
Skupaj 

Ekološko kmetovanje  50 52 102 

Predelovanje organskih odpadkov in 

vzdrževanje bioloških in rastlinskih čistilnih 

naprav 

70 28 98 

Tehnologija obnovljivih virov 45 25 70 

Zeliščarstvo 50 52 102 

SKUPAJ E 215 157 372 
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PROGRAM:  KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK                             4. C 

 

Predmeti Število ur na leto – izvedbeno 

A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI 

Slovenščina 97 

Tuji jezik – angleščina  102 

Matematika 68 

Sociologija  68 

Športna vzgoja 64 

SKUPAJ A 399 

B) STROKOVNI MODULI 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

pouk 
Skupaj 

Trajnostni razvoj 70 32 102 

Vodenje del na kmetijskem gospodarstvu 138 25 163 

Prodaja in svetovanje v kmetijstvu 41 61 102 

SKUPAJ B 249 118 367 

C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z 

DELOM 
76 

D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64 

E) ODPRTI KURIKULUM 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

pouk 
Skupaj 

Kletarstvo ali 50 52 102 

Osnove gozdarstva 50 52 102 

Turizem na podeželju ali 50 52 102 

Upravljanje kmetijske mehanizacije 50 52 102 

Zdravstveno varstvo domačih živali 50 52 102 

SKUPAJ E 150 156 306 

* v seštevku odprtega kurikuluma je upoštevana samo 1. skupina 
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PROGRAM:  NARAVOVARSTVENI TEHNIK                              4. D 

 

Predmeti Število ur na leto – izvedbeno 

A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI 

Slovenščina 108 

Matematika 77 

Tuji jezik – angleščina 111 

Zgodovina 34 

Sociologija 68 

Športna vzgoja 64 

SKUPAJ A 462 

B) STROKOVNI MODULI 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

pouk 
Skupaj 

Podjetništvo in trženje 80 22 102 

Trajnostni razvoj 70 32 102 

Varstvo naravnih vrednot 74 28 102 

Gospodarjenje z naravnimi viri energije in 

ostanki 
1 57 58 

IZBIRNI MODUL  

Vodenje v naravi 49 49 98 

SKUPAJ B 274 188 462 

C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z 

DELOM 
114 

D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64 

E) ODPRTI KURIKULUM 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

pouk 
Skupaj 

Pridelava in predelava grozdja 50 52 102 

SKUPAJ E 50 52 102 
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PROGRAM: GOSPODAR NA PODEŽELJU                                1. E 

 

Predmeti Število ur na leto – izvedbeno 

A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI 

Slovenščina 71 

Matematika 71 

Tuji jezik – angleščina 66 

Umetnost  33 

Družboslovje 132 

Športna vzgoja 66 

SKUPAJ A 439 

B) STROKOVNI MODULI 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

pouk 
Skupaj 

IKT in osnove poslovnega komuniciranja 85 13 98 

Varovanje okolja z osnovami trajnostnega 

razvoja 
42 24 66 

Osnove upravljanja s stroji in napravami 40 58 98 

Osnove rastlinske pridelave z varstvom 

rastlin 
40 58 98 

Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko 

mehanizacijo 
110 152 262 

IZBIRNI MODUL  

Pridelava krme 74 58 132 

SKUPAJ B 391 363 754 

C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z 

DELOM 
0 

D) DRUGE OBLIKE VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

INTERESNE DEJAVNOSTI 

 

 

64 

E) ODPRTI KURIKULUM 0 
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PROGRAM: VRTNAR                                                            1. F 

 

Predmeti Število ur na leto – izvedbeno 

A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI 

Slovenščina 71 

Matematika 71 

Tuji jezik – angleščina 66 

Umetnost  33 

Družboslovje 132 

Športna vzgoja 66 

SKUPAJ A 439 

B) STROKOVNI MODULI 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

pouk 
Skupaj 

IKT in osnove poslovnega komuniciranja 85 13 98 

Varovanje okolja z osnovami trajnostnega 

razvoja 
42 24 66 

Osnove rastlinske pridelave z varstvom 

rastlin 
40 58 98 

Osnove upravljanja s stroji in napravami 40 58 98 

Osnove hortikulture 82 13 95 

IZBIRNI MODUL 

Pridelava okrasnih rastlin 70 45 115 

SKUPAJ B 359 211 570 

C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z 

DELOM 
0 

D) DRUGE OBLIKE VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

INTERESNE DEJAVNOSTI 

 

 

64 

E) ODPRTI KURIKULUM  

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

pouk 
Skupaj 

Priprava in izdelava aranžerskega materiala 32 147 179 

SKUPAJ E 32 147 179 
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PROGRAM: CVETLIČAR                                                1. G 

 

Predmeti Število ur na leto – izvedbeno 

A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI 

Slovenščina 71 

Matematika 71 

Tuji jezik – angleščina 66 

Umetnost  33 

Družboslovje 132 

Športna vzgoja 66 

SKUPAJ A 439 

B) STROKOVNI MODULI 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

pouk 
Skupaj 

IKT in osnove poslovnega komuniciranja 85 13 98 

Varovanje okolja z osnovami trajnostnega 

razvoja 
42 24 66 

Osnove rastlinske pridelave z varstvom 

rastlin 
40 58 98 

Osnove hortikulture 82 13 95 

Priprava in izdelava aranžerskega materiala 32 158 190 

SKUPAJ B 281 266 547 

C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z 

DELOM 
0 

D) DRUGE OBLIKE VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

INTERESNE DEJAVNOSTI 

 

 

64 

E) ODPRTI KURIKULUM  

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

pouk 
Skupaj 

Pridelava okrasnih rastlin 70 145 215 

SKUPAJ E 70 145 215 
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PROGRAM: SLAŠČIČAR                                                1. H 

 

Predmeti Število ur na leto – izvedbeno 

A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI 

Slovenščina 71 

Matematika 71 

Tuji jezik – angleščina  66 

Umetnost  33 

Družboslovje 132 

Športna vzgoja 66 

SKUPAJ A 439 

B) STROKOVNI MODULI 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

Pouk 
Skupaj 

IKT in osnove poslovnega komuniciranja 85 13 98 

Varovanje okolja z osnovami trajnostnega 

razvoja 
42 24 66 

Osnove živilstva 30 68 98 

Osnove biotehnologije s prehrano 124 0 124 

Trajno pecivo 60 122 182 

Sladice 30 0 30 

SKUPAJ B 371 227 598 

C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z 

DELOM 
0 

D) DRUGE OBLIKE VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

INTERESNE DEJAVNOSTI 

 

 

64 

E) ODPRTI KURIKULUM 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

Pouk 
Skupaj 

Slovenske praznične jedi 30 72 102 

Surovine v pekarstvu in slaščičarstvu 70 0 70 

SKUPAJ E 100 72 172 

 

 

  



Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija 

Letni delovni načrt za šol. leto 2022/2023 

91 

PROGRAM:  MESAR                                                                                                            1. I 

 

Predmeti Število ur na leto – izvedbeno 

A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI 

Slovenščina 71 

Matematika 71 

Tuji jezik – angleščina  66 

Umetnost  33 

Družboslovje 132 

Športna vzgoja 66 

SKUPAJ A 439 

B) STROKOVNI MODULI 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

Pouk 
Skupaj 

IKT in osnove poslovnega komuniciranja 85 13 98 

Varovanje okolja z osnovami trajnostnega 

razvoja 
42 24 66 

Osnove živilstva 30 68 98 

Osnove biotehnologije s prehrano 124 0 124 

Razsek mesa 80 158 238 

SKUPAJ B 361 263 624 

C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z 

DELOM 
0 

D) DRUGE OBLIKE VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

INTERESNE DEJAVNOSTI 

 

 

64 

E) ODPRTI KURIKULUM                                                           0 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

Pouk 
Skupaj 

Vloga mesa v prehrani  30 110 140 

SKUPAJ E 30 110 140 
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PROGRAM: GOSPODAR NA PODEŽELJU                      2. E 

 

Predmeti Število ur na leto – izvedbeno 

A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI 

Slovenščina 71 

Matematika 71 

Tuji jezik – angleščina 56 

Naravoslovje 66 

Športna vzgoja 56 

SKUPAJ A 320 

B) STROKOVNI MODULI 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

Pouk 
Skupaj 

Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko 

mehanizacijo 
32 18 50 

IZBIRNI MODUL  

Reja živali 50 48 98 

SKUPAJ B 82 66 148 

C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z 

DELOM 
608 

D) DRUGE OBLIKE VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO 

INTERESNE DEJAVNOSTI 

 

 

30 

34 

E) ODPRTI KURIKULUM* 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

pouk 
Skupaj 

Upravljanje kmetijske mehanizacije   50 48 98 

Predelava mleka ali 30 68 98 

Predelava mesa 30 68 98 

SKUPAJ E 80 116 196 

* v seštevku odprtega kurikuluma je upoštevana samo 1. skupina 
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PROGRAM: CVETLIČAR                                                     2. F 

 

Predmeti Število ur na leto – izvedbeno 

A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI 

Slovenščina 71 

Matematika 71 

Tuji jezik – angleščina  56 

Naravoslovje 66 

Športna vzgoja 56 

SKUPAJ A 320 

B) STROKOVNI MODULI 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

Pouk 
Skupaj 

Osnove hortikulture 82 50 132 

SKUPAJ B 82 50 132 

C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z 

DELOM 
608 

D) DRUGE OBLIKE VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO 

INTERESNE DEJAVNOSTI 

 

 

30 

34 

E) ODPRTI KURIKULUM 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

pouk 
Skupaj 

Dekoracije v cvetličarstvu 50 129 179 

SKUPAJ E 50 129 179 
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PROGRAM: SLAŠČIČAR                                                2. G 

 

Predmeti Število ur na leto – izvedbeno 

A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI 

Slovenščina 71 

Matematika 71 

Tuji jezik – angleščina 56 

Naravoslovje 66 

Športna vzgoja 56 

SKUPAJ A 320 

B) STROKOVNI MODULI 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

pouk 
Skupaj 

Osnove biotehnologije s prehrano 30 0 30 

Sladice 40 170 210 

SKUPAJ B 70 170 240 

C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z 

DELOM 
608 

D) DRUGE OBLIKE VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO 

INTERESNE DEJAVNOSTI 

 

 

30 

34 

E) ODPRTI KURIKULUM 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

pouk 
Skupaj 

Zdrave sladice 35 70 105 

SKUPAJ E 35 70 105 
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PROGRAM: MESAR                                                                                                          2. H

  

Predmeti Število ur na leto – izvedbeno 

A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI 

Slovenščina 71 

Matematika 71 

Tuji jezik – angleščina 56 

Naravoslovje 66 

Športna vzgoja 56 

SKUPAJ A 320 

B) STROKOVNI MODULI 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

pouk 
Skupaj 

Osnove biotehnologije s prehrano 30 0 30 

Izdelava mesnin 1 147 148 

SKUPAJ B 31 147 178 

C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z 

DELOM 
608 

D) DRUGE OBLIKE VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO 

INTERESNE DEJAVNOSTI 

 

 

30 

34 

E) ODPRTI KURIKULUM 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

pouk 
Skupaj 

Vloga mesa v prehrani 30 146 176 

SKUPAJ E 30 146 176 
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PROGRAM: GOSPODAR NA PODEŽELJU                      3. E

   

Predmeti Število ur na leto – izvedbeno 

A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI 

Slovenščina 71 

Matematika 71 

Tuji jezik – angleščina  42 

Športna vzgoja 42 

SKUPAJ A 226 

B) STROKOVNI MODULI 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

pouk 
Skupaj 

Osnove podjetništva in prodaje 40 58 98 

IZBIRNI MODUL 0 0 0 

SKUPAJ B 40 58 98 

C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z 

DELOM 
304 

D) DRUGE OBLIKE VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

INTERESNE DEJAVNOSTI 

 

 

32 

E) ODPRTI KURIKULUM* 

 
Teoretični 

pouk 

Praktični 

pouk 
Skupaj 

Pridelava poljščin 50 48 98 

Pridelava sadja 50 48 98 

Upravljanje kmetijske mehanizacije  50 48 98 

Predelava mleka ali 30 68 98 

Predelava mesa 30 68 98 

Vzdrževanje in servisiranje strojev za 

nanos FFS 
50 44 94 

SKUPAJ E 230 256 486 

* v seštevku izbirnih modulov in odprtega kurikuluma je upoštevana samo 1. skupina 
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PROGRAM: CVETLIČAR                                                  3. F 

 

Predmeti Število ur na leto – izvedbeno 

A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI 

Slovenščina 71 

Matematika 71 

Tuji jezik – angleščina  42 

Športna vzgoja 42 

SKUPAJ A 226 

B) STROKOVNI MODULI 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

pouk 
Skupaj 

Osnove podjetništva in prodaje 40  58 98 

IZBIRNI MODUL  

Poročna floristika 30 65 95 

SKUPAJ B 70 123 193 

C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z 

DELOM 
304 

D) DRUGE OBLIKE VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

INTERESNE DEJAVNOSTI 

 

 

32 

E) ODPRTI KURIKULUM 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

pouk 
Skupaj 

Dekoracije v cvetličarstvu 50 129 179 

Pridelava okrasnih rastlin 70 145 215 

SKUPAJ E 120 274 394 
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PROGRAM: SLAŠČIČAR                                                 3. G 

 

Predmeti Število ur na leto – izvedbeno 

A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI 

Slovenščina 71 

Matematika 71 

Tuji jezik – angleščina  42 

Športna vzgoja 42 

SKUPAJ A 226 

B) STROKOVNI MODULI 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

pouk 
Skupaj 

Osnove podjetništva in prodaje 40 58 98 

Sladice 65 110 175 

Sladoled 15 39 54 

SKUPAJ B 120 207 327 

C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE 

Z DELOM 
304 

D) DRUGE OBLIKE VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

INTERESNE DEJAVNOSTI 

 

 

32 

  

E) ODPRTI KURIKULUM 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

pouk 
Skupaj 

Sladice in pecivo po naročilu 15 85 100 

Slovenske praznične jedi 30 72 102 

Zdrave sladice 35 70 105 

SKUPAJ E 80 227 307 
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PROGRAM: MESAR                                                             3. H 

 

Predmeti Število ur na leto – izvedbeno 

A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI 

Slovenščina 71 

Matematika 71 

Tuji jezik – angleščina  42 

Športna vzgoja 42 

SKUPAJ A 226 

B) STROKOVNI MODULI 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

pouk 
Skupaj 

Osnove podjetništva in prodaje 40 58 98 

Izdelava mesnin 1 152 153 

Prodaja mesa in mesnin 41 94 135 

SKUPAJ B 82 304 386 

C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE 

Z DELOM 
304 

D) DRUGE OBLIKE VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

INTERESNE DEJAVNOSTI 

 

 

32 

E) ODPRTI KURIKULUM 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

pouk 
Skupaj 

Izdelava tradicionalnih mesnin 45 93 138 

Izdelava lastnega projekta 31 63 94 

SKUPAJ E 76 156 232 
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PROGRAM:  KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK PTI                  4. E 

 

Predmeti Število ur na leto – izvedbeno 

A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI 

Slovenščina 136 

Matematika 102 

Tuji jezik – angleščina  136 

Umetnost 30 

Zgodovina 40 

Biologija 40 

Kemija 40 

Informatika 60 

Športna vzgoja 80 

SKUPAJ A 664 

B) STROKOVNI MODULI 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

pouk 
Skupaj 

Podjetništvo in trženje 80 22 102 

IZBIRNI MODUL 

Turizem na podeželju 50 52 102 

Kletarstvo 50 52 102 

SKUPAJ B 180 126 306 

C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE 

Z DELOM 
38 

D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64 

E) ODPRTI KURIKULUM 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

pouk 
Skupaj 

Pridelava in predelava grozdja 50 52 102 

Ekološko kmetovanje 50 52 102 

SKUPAJ E 100 104 204 
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PROGRAM: HORTIKULTURNI TEHNIK  PTI                   4. F 

 

Predmeti Število ur na leto – izvedbeno 

A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI 

Slovenščina 136 

Matematika 102 

Tuji jezik – angleščina  136 

Umetnost 30 

Zgodovina 40 

Biologija 40 

Kemija 40 

Informatika 60 

Športna vzgoja 80 

SKUPAJ A 664 

B) STROKOVNI MODULI 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

pouk 
Skupaj 

Podjetništvo in trženje 80 22 102 

IZBIRNI MODUL    

Oblikovanje bivalnega in poslovnega 

prostora s cvetjem 
140 166 306 

SKUPAJ B 220 188 408 

C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z 

DELOM 
38 

D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64 

E) ODPRTI KURIKULUM 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

pouk 
Skupaj 

Osnove krajinarstva 70 32 102 

SKUPAJ E 70 32 102 
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PROGRAM: KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK PTI                                       5. A 

 

Predmeti Število ur na leto – izvedbeno 

A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI 

Slovenščina 140 

Matematika 104 

Tuji jezik – angleščina  140 

Geografija 40 

Fizika 40 

Športna vzgoja 70 

SKUPAJ A 534 

B) STROKOVNI MODULI 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

Pouk 
Skupaj 

Podjetništvo in trženje 80 22 102 

Trajnostni razvoj 70 32 102 

Vodenje del na kmetijskem gospodarstvu 138 25 163 

IZBIRNI MODUL 

Kletarstvo 50 52 102 

SKUPAJ B 338 131 469 

C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE 

Z DELOM 

38 

D) INTERESNE DEJAVNOSTI 32 

E) ODPRTI KURIKULUM                                                           0 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

pouk 
Skupaj 

Pridelava in predelava grozdja 50 52 102 

SKUPAJ E 50 52 102 
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PROGRAM:  HORTIKULTURNI TEHNIK PTI                                           5. B 

 

Predmeti Število ur na leto – izvedbeno 

A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI 

Slovenščina 140 

Matematika 104 

Tuji jezik – angleščina  140 

Geografija 40 

Fizika 40 

Športna vzgoja 70 

SKUPAJ A 534 

B) STROKOVNI MODULI 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

pouk 
Skupaj 

Podjetništvo in trženje 80 22 102 

Trajnostni razvoj 70 32 102 

IZBIRNI MODULI 

Oblikovanje bivalnega in poslovnega 

prostora s cvetjem 
139 131 270 

SKUPAJ B 289 185 474 

C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z 

DELOM 

38 

D) INTERESNE DEJAVNOSTI 32 

E) ODPRTI KURIKULUM 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

pouk 
Skupaj 

Osnove krajinarstva 70 32 102 

SKUPAJ E 70 32 102 
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PROGRAM:  POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI                    1. J in 1. K 

 

Predmeti Število ur na leto – izvedbeno 

A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI 

Slovenščina 68 

Matematika 81 

Družboslovje in naravoslovje 155 

Športna vzgoja 68 

SKUPAJ A 372 

B) STROKOVNI MODULI 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

Pouk 
Skupaj 

IZBIRNI MODULI 

Oskrba živali 50 90 140 

Osnove rastlinske pridelave 50 90 140 

Temelji pridelave zelenjave 50 110 160 

SKUPAJ B 150 290 440 

C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z 

DELOM 
38 

D) INTERESNE DEJAVNOSTI 64 

E) ODPRTI KURIKULUM* 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

pouk 
Skupaj 

Vzdrževanje in higiena delovnih prostorov 50 110 160 

Izdelki domače obrti  35 58 93 

SKUPAJ E 85 168 253 
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PROGRAM: POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI                        2. I 

 

Predmeti Število ur na leto – izvedbeno 

A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI 

Slovenščina 87 

Matematika 87 

Družboslovje in naravoslovje 93 

Športna vzgoja 56 

SKUPAJ A 323 

B) STROKOVNI MODULI 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

pouk 
Skupaj 

Komunikacija na delovnem mestu 70 42 112 

IZBIRNI MODUL 

Predelava sadja, zelenjave in oljaric 50 110 160 

SKUPAJ B 120 152 272 

C) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z 

DELOM 
114 

D) INTERESNE DEJAVNOSTI 32 

E) ODPRTI KURIKULUM 

 Teoretični 

pouk 

Praktični 

pouk 
Skupaj 

Mehanizacija v biotehniki  52 108 160 

Vzdrževanje in higiena delovnih prostorov 50 110 160 

Izdelki domače obrti 20 15 35 

SKUPAJ E 122 233 355 
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B) IZVEDBENI PREDMETNIKI ZA TEHNIŠKO GIMNAZIJO  

 

Program: Tehniška gimnazija  

 

PREDMETNIK TEHNIŠKA GIMNAZIJA                                                            1. A in 1. B 

 

Predmeti Število ur na leto – izvedbeno 

OBVEZNI PREDMETI 

Slovenščina 140 

Matematika 140 

Angleščina – prvi tuji jezik 105 

Nemščina – drugi tuji jezik 105 

Zgodovina 70 

Športna vzgoja 105 

Likovna umetnost 70 

Geografija 70 

Biologija 70 

Kemija 70 

Fizika 70 

Informatika 105 

SKUPAJ  1120 

DRUGE OBLIKE VZGOJNO- 

IZOBRAŽEVALNEGA  DELA 

Obvezne izbirne vsebine 

 

 

90 

SKUPAJ  1210 
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PREDMETNIK TEHNIŠKA GIMNAZIJA                                                               2. A in 2. B  

 

Predmeti Število ur na leto – izvedbeno 

OBVEZNI PREDMETI 

Slovenščina 140 

Matematika 140 

Angleščina – prvi tuji jezik 105 

Nemščina – drugi tuji jezik 105 

Zgodovina 70 

Športna vzgoja 105 

Geografija 70 

Biologija 70 

Kemija 70 

Fizika 70 

Psihologija 70 

Laboratorijske vaje 70 

Biotehnologija 70 

SKUPAJ  1155 

DRUGE OBLIKE VZGOJNO- 

IZOBRAŽEVALNEGA  DELA 

Obvezne izbirne vsebine 

 

 

90 

SKUPAJ  1245 
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PREDMETNIK TEHNIŠKA GIMNAZIJA                                                                3. A in 3. B 

 

Predmeti Število ur na leto – izvedbeno 

OBVEZNI PREDMETI 

Slovenščina 140 

Matematika 140 

Angleščina – prvi tuji jezik 105 

Nemščina – drugi tuji jezik 105 

Zgodovina 70 

Športna vzgoja 105 

Biologija 70 

Kemija  70 

Sociologija 70 

Biotehnologija 105 

Laboratorijske vaje 70 

Interdisciplinarni strokovni sklop 105 

SKUPAJ 1155 

DRUGE OBLIKE VZGOJNO- 

IZOBRAŽEVALNEGA  DELA 

Aktivno državljanstvo 

Obvezne izbirne vsebine 

 

 

35 

55 

SKUPAJ  1245 
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PREDMETNIK TEHNIŠKA GIMNAZIJA                                                                4. A in 4. B 

 

Predmeti Število ur na leto – izvedbeno 

OBVEZNI PREDMETI 

Slovenščina 140+35 

Matematika 140+35  

Angleščina – prvi tuji jezik 105+35 

Nemščina – drugi tuji jezik 105 

Športna vzgoja 105 

Biologija* 70+35* 

Kemija* 105* 

Zgodovina* 105* 

Biotehnologija 105+35* 

Laboratorijske vaje 70 

Kmetijstvo 105 

SKUPAJ  1050+ (70-210)* 

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE 30 

SKUPAJ  1080 +(70-210)* 

*izbirni maturitetni predmeti 
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Priloga 3: Interesne dejavnosti in obvezne izbirne vsebine  

 

TG in SSI, vpis v šol. l. 2019/2020 ter oba letnika PTI in NPI  

 

Srednje strokovno izobraževanje 

Programi: kmetijsko-podjetniški tehnik, naravovarstveni tehnik  

 4. letnik SKUPAJ 

OBVEZNI DEL:   

- športni dnevi; 24 24 

- ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, 

likovne razstave; 
18 18 

SKUPAJ 42 42 

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:  

- naravoslovni dan Ekološki dan (organizirane čistilne 

akcije, predavanja, ogledi čistilnih naprav v povezavi 

s tehnologijo stroke); 

4 4 

- spoznavanje poklicnega področja, organizacije 

panoge, obisk predavanja s strokovnega področja; 
4 4 

- ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih 

obratov; ekologija in ekološki problemi stroke v 

obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska 

naloga); 

4 4 

SKUPAJ 12 12 

PROSTA IZBIRA DIJAKA: 10 10 

- mapa učnih dosežkov za dijake; (2) (2) 

- gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena 

šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni 

treningi; 

  

  

  

- tečaj cestno-prometnih predpisov;     

- mladinska raziskovalna dejavnost;     

- tekmovalna dejavnost v znanju;      

- socialno delo;     

- mentorstva in pomoč drugim;     

- organizirano dopolnilno izobraževanje itd.     

SKUPNO ŠT. UR ZA INTERESNE DEJAVNOSTI 64 64 
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Nižje poklicno izobraževanje 

 

Program: pomočnik v biotehniki in oskrbi 

 

  1. letnik 2. letnik SKUPAJ 

OBVEZNI ENOTNI DEL:    

- športni dnevi; 18 12 30 

- ogled gledališke, filmske in glasbene predstave ter 

likovne razstave; 
14 6 20 

- seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi  

znamenitostmi v šolskem okolju; 
6  6 

- naravoslovni dan, obravnava ekoloških problemov 

stroke. 
4  4 

SKUPAJ 42 18 60 

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:       

- delavnica o metodah učenja, delovnih in učnih navadah; 4  4 

- ogled šolske knjižnice, uvajanje v delo; 2  2 

- zdravstvena vzgoja;  6 6 

- ogledi;  8 8 

- ogled sejma s strokovnega področja, ogled proizvodnih 

obratov, predavanje zunanjega strokovnjaka; 
   

- ekologija in ekološki problemi stroke v obratovalnici in 

v šolski delavnici (seminarska naloga); 
   

- ogledi izobraževalnih ustanov, sejmov (informatike,  

učil …), dnevov slovenskega izobraževanja, dnevov 

odprtih vrat in podobno. 

   

SKUPAJ 6 14 20 

VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA: 16  16 

- mapa učnih dosežkov za dijake (2)   

- glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni in  

- športni treningi, gledališki, filmski in glasbeni 

abonmaji; 

   

- socialno delo;    

- mentorstva in pomoč drugim;    

- organizirano dopolnilno izobraževanje itd.    

SKUPNO ŠT. UR ZA INTERESNE DEJAVNOSTI 64 32 96 
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Poklicno-tehniško izobraževanje 

 

Programi: kmetijsko-podjetniški tehnik, hortikulturni tehnik 

 

 1. letnik 2. letnik SKUPAJ 

OBVEZNI ENOTNI DEL:   

- športni dnevi; 12 6 18 

- ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne 

razstave; 
12 6 18 

- ogled študijske knjižnice. 6  6 

SKUPAJ 30 12 42 

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:   

- spoznavanje organizacije panoge, strokovna ekskurzija; 6 6 12 

- ekologija (raziskovalni tabor ali ekologija in stroka itd.); 6  6 

- ogled sejma s strokovnega področja, organizirano 

predavanje s strokovnega področja (sejem zdravja, 

informatike, učil, izobraževalnih ustanov, odprtih vrat 

inštitutov, fakultet itd.). 

6 6 12 

SKUPAJ 18 12 30 

VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA: 16 8 24 

- mapa učnih dosežkov za dijake; (2) (2)  

- mladinska raziskovalna dejavnost;    

- glasbena šola, pevski zbori, aktivnosti v dramski skupini, 

v društvih, plesni in športni trening; 
   

- sodelovanje na športnih srečanjih, spominskih pohodih;    

- tečaji cestno-prometnih predpisov;    

- gledališki, glasbeni in filmski abonmaji;    

- tekmovalna dejavnost v znanju, mentorstva mlajšim;    

- socialno delo itd.    

SKUPNO ŠT. UR ZA INTERESNE DEJAVNOSTI 64 32  96 
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Razporeditev Obveznih vsebin po letnikih za tehniško gimnazijo 

 

4. LETNIK  Število ur 

Športni dnevi 5 ur 

Dijakova prosta izbira 25 ur 

SKUPAJ 30 ur 

 

 

Priloga 4: Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela 

 

SSI in SPI vpis od  šol. l. 2020/2021 dalje 

 

Srednje strokovno izobraževanje 

 

Programi: kmetijsko-podjetniški tehnik, naravovarstveni tehnik  

 

A)Aktivno državljanstvo 
1. 

letnik 

2. 

letnik 

3. 

letnik 

4. 

letnik 
SKUPAJ 

Ure    35  35 

 

 

B) Interesne dejavnosti 
1. 

letnik 

2. 

letnik 

3. 

letnik 

4. 

letnik 
SKUPAJ 

OBVEZNI DEL:  

- športni dnevi; 24 24 24 24 96 

- ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, 

likovne razstave; 
18 18 18 18 72 

- seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi 

znamenitostmi v šolskem okolju; 
6    6 

- ogled študijske knjižnice, sejmov: zdravja, 

informatike, učil, izobraževalnih ustanov, dnevi 

odprtih vrat ipd.; 

6    6 

- zdravstvena vzgoja.  18   18 

SKUPAJ 54 60 42 42 198 

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:  

- metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih 

navad; 
6    6 

- naravoslovni dan Ekološki dan (organizirane čistilne 

akcije, predavanja, ogledi čistilnih naprav v 

povezavi s tehnologijo stroke); 

6 6 6 4 22 

- spoznavanje poklicnega področja, organizacije 

panoge, obisk predavanja s strokovnega področja; 
6 6 6 4 22 

- ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih 

obratov; ekologija in ekološki problemi stroke v 

obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska 

naloga); 

6 6 6 4 22 
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B) Interesne dejavnosti 
1. 

letnik 

2. 

letnik 

3. 

letnik 

4. 

letnik 
SKUPAJ 

OBVEZNI DEL:  

- poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanja.   4  4 

SKUPAJ 24 18 22 12 76 

PROSTA IZBIRA DIJAKA: 18 18 0 7 43 

- mapa učnih dosežkov za dijake; (2) (2) 0 0  

- gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena 

šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni 

treningi; 

          

- tečaj cestno-prometnih predpisov;           

- mladinska raziskovalna dejavnost;           

- tekmovalna dejavnost v znanju;           

- socialno delo;           

- mentorstva in pomoč drugim;           

- organizirano dopolnilno izobraževanje itd.           

SKUPNO ŠT. UR ZA INTERESNE DEJAVNOSTI 96 96 64 61 317 

 

Srednje poklicno izobraževanje 

 

Programi: gospodar na podeželju, vrtnar, cvetličar, slaščičar, mesar  

 

A)Aktivno državljanstvo 1. letnik 2. letnik 3. letnik SKUPAJ 

Ure   30  30 

 

 B) Interesne dejavnosti 1. letnik 2. letnik 3. letnik SKUPAJ 

OBVEZNI DEL:   

- športni dnevi, 36 22 14 72 

- ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, 

likovne razstave ter seznanitev s kulturnimi in 

zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju. 

14 12 10 36 

SKUPAJ 50 34 24 108 

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:  

- metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in  

učnih navad; 
6   6 

- naravoslovni dan Ekološki dan (organizirane 

čistilne akcije, predavanja, ogledi čistilnih naprav  

v povezavi s tehnologijo stroke); 

8   8 

- ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih 

obratov; ekologija in ekološki problemi stroke v 

obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska 

naloga); ogled sejmov informatike, učil, 

izobraževalnih ustanov. 

  8 8 

SKUPAJ 14 0 8 22 
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SKUPNO ŠT. UR ZA INTERESNE DEJAVNOSTI 64 34 32 130 

 

TG, vpis od  šol. l. 2020/2021 dalje 

 

Tehniška gimnazija 

 

A) Aktivno državljanstvo  

 
1. 

letnik 

2. 

letnik 

3. 

letnik 

4. 

letnik 
SKUPAJ 

   35*  35 

*ure Državljanske vzgoje (15 ur) in prosta izbira dijaka (20 ur) 

 

B) Razporeditev Obveznih izbirnih vsebin po letnikih  

1. LETNIK Število ur 

Knjižnična informacijska znanja  5 ur 

Zdravstvena vzgoja 15 ur 

Dejavnosti s projektnim delom 30 ur 

Kulturno-umetniške vsebine 5 ur 

Športni dnevi 10 ur 

Dijakova prosta izbira 25 ur 

SKUPAJ 90 ur 

2. LETNIK  Število ur 

Knjižnična informacijska znanja  10 ur 

Vzgoja za družino, mir in nenasilje 15 ur 

Kulturno-umetniške vsebine 10 ur 

Športni dnevi 10 ur 

Dijakova prosta izbira 45 ur 

SKUPAJ 90 ur 

3. LETNIK Število ur 

Podjetništvo 30 ur 

Športni dnevi 10 ur 

Dijakova prosta izbira 15 ur 

SKUPAJ 55 ur 

4. LETNIK  Število ur 

Športni dnevi 5 ur 

Dijakova prosta izbira 25 ur 

SKUPAJ 30 ur 
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Priloga 5: Kadrovska struktura 

 

Št. Ime in priimek zaposlenega Neposredno vzgojno-izobraževalno delo 

1.  France Absec  strokovni moduli, kmetijstvo, ISS, praktični pouk, PUD 

2.  Iztok Adamčič  športna vzgoja, razrednik 

3.  Irena Avsenik svetovalna delavka 

4.  Andreja Bartolj Bele  strokovni moduli, praktični pouk, PUD, razredničarka 

5.  Miha Cesar praktični pouk, PUD 

6.  Zvijezdana Cujnik  angleščina, razredničarka 

7.  Lidija Češek laborantka 

8.  Barbara Činkole  strokovni moduli, naravoslovje, praktični pouk, PUD, 

razredničarka 

9.  Alenka Divjak  angleščina 

10.  Marica Drmaž praktični pouk, PUD 

11.  Darinka Drmaž Lavrič  biologija 

12.  Polonca Dvornik spremljevalka za nudenje fizične pomoči 

13.  Darja Francekovič  strokovni moduli, organizatorica praktičnega pouka in PUD-a 

14.  Teja Franko Porodniški dopust  

15.  Nina Gerjevič  laborantka 

16.  Sonja Golob  angleščina, razredničarka 

17.  Anton Goršin  strokovni moduli, praktični pouk, PUD 

18.  Jana Goršin Fabjan  biotehnologija, laboratorijske vaje  

19.  Vida Hlebec  ravnateljica 

20.  Damjana Hosta strokovni moduli, praktični pouk, PUD, razredničarka 

21.  Marko Hrastelj  strokovni moduli, kmetijstvo, praktični pouk, PUD 

22.  Stanislava Hude strokovni moduli, praktični pouk, PUD, organizatorica PUD-a, 

razredničarka 

23.  Božidar Hudoklin praktični pouk, PUD 

24.  Katja Ilc matematika, razredničarka 

25.  Franc Jarc svetovalni delavec za koordinacijo dela z dijaki s posebnimi 

potrebami ter izvajalec dodatne strokovne pomoči 

26.  Nina Jarc geografija, aktivno državljanstvo 

27.  Katja Junc strokovni moduli, praktični pouk, PUD, razredničarka 

28.  Gregor Kastelic  slovenščina, razrednik 

29.  Marjana Kos pomočnica ravnateljice, strokovni moduli 

30.  Drago Košak ISS, strokovni moduli, praktični pouk, PUD 

31.  Helena J. Košmerlj  strokovni modul, praktični pouk, PUD, razredničarka 

32.  Martina Kralj strokovni moduli 

33.  Zdravka Križman  slovenščina, razredničarka 

34.  Anja Krošelj psihologija 

35.  Peter Kuhar  strokovni moduli, praktični pouk, PUD 

36.  Irena Kurajić biotehnologija, laboratorijske vaje, ISS 

37.  Renata Kus Pisek  zgodovina, družboslovje, aktivno državljanstvo, razredničarka 

38.  Tanja Loparec izvajalka dodatne strokovne pomoči 

39.  Jože Luštek praktični pouk, PUD 

40.  Matjaž Mavsar praktični pouk, PUD 

41.  Tatjana Mavsar slovenščina, razredničarka 

42.  Jožica Medle likovna umetnost 

43.  Urška Mihelič  matematika, razredničarka 

44.  Anica Možina knjižničarka 
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Št. Ime in priimek zaposlenega Neposredno vzgojno-izobraževalno delo 

45.  Sabina Nemanič strokovni moduli, praktični pouk, PUD 

46.  Luka Novak fizika 

47.  Urška Ogrinc biologija 

48.  Mateja Okleščen  kemija, naravoslovje, strokovni moduli, praktični pouk, 

organizatorica PUD-a, razredničarka 

49.  Anica Pezdirc  strokovni moduli 

50.  Rebeka Pirnar  angleščina, razredničarka 

51.  Mateja Prus  ISS, strokovni moduli, praktični pouk, PUD 

52.  Boštjan Punčuh  matematika, strokovni moduli, razrednik 

53.  Alojz Rogelj strokovni moduli, praktični pouk, PUD 

54.  Nataša Sovič Kirm  nemščina 

55.  Damir Škerl  športna vzgoja, razrednik 

56.  Gabrijela Šturm  slovenščina, razredničarka 

57.  Damjana Trbanc praktični pouk, PUD 

58.  Urška Trobec  strokovni moduli, praktični pouk, PUD 

59.  Matjaž Turk  praktični pouk, PUD 

60.  Mitja Turk  zgodovina, družboslovje, razrednik 

61.  Jerneja Ucman  strokovni moduli, praktični pouk, PUD, razredničarka 

62.  Neva Vrčko Novak slovenščina, sociologija, aktivno državljanstvo, razredničarka 

63.  Mojca Vrečer  matematika, razredničarka 

64.  Tea Zakšek informatika 

65.  Matej Zobec strokovni moduli, praktični pouk, PUD, razrednik 

66.  Andrej Zoran  športna vzgoja, razrednik 

67.  Matej Zore praktični pouk, PUD 

68.  Vojka Zupančič  kemija, laboratorijske vaje, razredničarka 

 

Zaposleni opravljajo tudi ostale naloge, ki se pojavljajo med letom po nalogu nadrejenih in so 

opredeljene v iLDN. 

 

 

 

 

  



Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija 

Letni delovni načrt za šol. leto 2022/2023 

118 

Priloga 6: Izvedbeni kurikuli in letne priprave učiteljev  

Priloga 7: Akcijski načrt za projekt »Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju   

                  (projekt gimnazija)« 

Priloga 8: Akcijski načrt za projekt »Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju  

                  (strokovni in poklicni programi)« 

 

 

 

 

 

 

 

 


