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NAGOVOR RAVNATELJICE
Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija je ena od petih enot zavoda Grm Novo
mesto – center biotehnike in turizma. Znotraj centra je to šola z najdaljšo tradicijo
izobraževanja in predstavlja matico centra. Naša šola leži na lepi in mirni lokaciji,
na obronkih vinorodne gorice Trške gore, obdajajo jo gozdiček, travniki in pašniki. Z
vso svojo infrastrukturo omogoča našim dijakom kakovostno izobraževanje. Ponuja
pa tudi številne možnosti za obšolske dejavnosti, sprostitev v naravi, tkanje prijateljskih vezi in kvalitetne odnose na ravni učitelj - dijak.
Šola omogoča vsem dijakom razvijanje njihovih sposobnosti in spretnosti, ter gradi
na pozitivnih vrednotah. Glede na številne programe, ki so predstavljeni v brošuri,
in glede na številne dejavnosti, ki se odvijajo na šoli, lahko vsak dijak najde tisto
področje, kjer se bo lahko izkazal in kjer bo lahko še bolj uspešen. V poklicnih
in strokovnih programih omogočamo dijakom, da si s pomočjo šole, staršev in
delodajalcev oblikujejo svojo poklicno pot. Znanja, ki jih pridobijo, jim omogočajo
začetek konkretnega dela oziroma zaposlitev ali samozaposlitev ali pa nadaljnje
izobraževanje. Dijaki gimnazijskega programa pridobijo ustrezna znanja in veščine
za nadaljnje izobraževanje pri pouku, ki poteka po sodobnih metodah, pa tudi skozi
različna tekmovanja, mednarodne izmenjave, druženja itd.
Naša šola je odprta do ožjega in širšega okolja. Sodelujemo z različnimi šolami,
institucijami, dijakom omogočamo mednarodne izmenjave, prakse, sprejemamo
mlade iz drugih držav. Na ta način krepimo vrednote sprejemanja drugačnosti in
iskanje izzivov v sodelovanju z drugimi kulturami. Naši dijaki dosegajo lepe rezultate
na različnih državnih in mednarodnih tekmovanjih.
Umestitev šole znotraj centra Grm Novo mesto predstavlja za naše dijake veliko
prednost, saj lahko bivajo v Dijaškem in študentskem domu znotraj šole. Tako lahko
še bolj uresničujejo svoje interese (npr. delo s konji). Po končanem srednješolskem
izobraževanju pa se lahko pridružijo ostalim študentom na Višji ali Visoki šoli, ki sta
del centra.
Pridružite se nam.
Ravnateljica Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije Vida Hlebec, prof.

VREDNOTE
- odprta komunikacija med vsemi udeleženci v
vzgojno-izobraževalnem procesu
- odgovornost
- spoštovanje različnosti
- poštenost
- pripadnost
- ustvarjalnost in inovativnost
- znanje
- delavnost
- strokovnost
- varovanje narave in okolja

UTRINKI S ŠOLSKIH DEJAVNOSTI

BIOTEHNIŠKA GIMNAZIJA
VPISNI POGOJI:

V izobraževalni program biotehniške gimnazije se lahko vpiše, kdor je
uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA:
SPLOŠNA MATURA:

4 leta

- skupni del obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine, tujega jezika in
matematike;
- izbirni del obsega pisni del iz dveh ponujenih predmetov (biologija,
kemija, biotehnologija, nemški jezik, zgodovina).

NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA:

Po uspešno končanem programu se dijaki lahko vpišejo na univerzitetne,
visokošolske in višješolske študije. Naši dijaki najpogosteje nadaljujejo
študij na smereh biotehnologija, mikrobiologija, farmacija, veterina,
zgodovina, zootehnika, pravo, razredni pouk, agronomija, angleščina.

POSEBNOSTI BIOTEHNIŠKE GIMNAZIJE
- več naravoslovnih vsebin in
- veliko praktičnega dela v laboratoriju.

so:

BIOTEHNOLOGIJA:

- je veda, ki združuje znanja s področja biologije, kemije in tehniških
znanosti;
- uporablja žive organizme ali njihove dele v koristne namene na
področju živilstva, kmetijstva, gozdarstva, medicine, farmacije, veterine
in varovanja okolja.

LABORATORIJSKE VAJE:

- obsegajo več kot 200 ur eksperimentalnega dela v laboratoriju;
- omogočajo izvajanje poskusov in analiz samostojno, v paru ali skupini in
- nudijo pridobivanje teoretičnega in praktičnega znanja, uporabnega pri
nadaljnjem izobraževanju in v vsakdanjem življenju.

PREDMETNIK:

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik SKUPNO
št. ur na št. ur na št. ur na št. ur na št. ur v
programu
teden
teden
teden
teden

I - OBVEZNI PREDMETI
Slovenščina
4
Matematika
4
Angleščina
3
Nemščina
3
Zgodovina
2
Športna vzgoja
3
Likovna vzgoja ali
2
glasba
Geografija
2
Biologija*
2
Kemija*
2
Fizika*
2
Psihologija
Sociologija
Informatika
3
Izbirni strokovni
maturitetni predmet Biotehnologija
Laboratorijske vaje
Izbirni strokovni predmet - Kmetijstvo
II - IZBIRNI PREDMETI
III - OBVEZNE IZ90
BIRNE VSEBINE
SKUPAJ (I+II+III) 32

4
4
3
3
2
3

4
4
3
3
2
3

4
4
3
3
3

560
560
420
420
210
420
70

2
2
2
2
2

2*

2

3

3

280

2

2
3

2
3

210
210

2

6

280

90

90

30

300

33

31-33

27-33

4605-4885

2*

2

140
140
280*
140
70
70
105

* Šola ure razporedi, ali fiziki, ali kemiji, ali biologiji. Izbrani predmet se poučuje v obsegu
280 ur.

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI:
kmetijsko-podjetniški tehnik
naravovarstveni tehnik

VPISNI POGOJI:

V srednje strokovno izobraževanje se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA:
POKLICNA MATURA:

4 leta (izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami).

- obvezni del obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine in pisni in ustni izpit iz strokovnega področja;
- izbirni del obsega pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike ter izdelek oziroma storitev in zagovor.

NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA:

Po uspešno končanem programu se dijaki lahko vpišejo na višješolske in visokošolske študije ter na nekatere univerzitetne študije, če opravijo
še peti predmet splošne mature.

KMETIJSKO–PODJETNIŠKI TEHNIK
NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE:

kmetijsko-podjetniški tehnik/kmetijsko-podjetniška tehnica

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA:

4 leta

PREDMETNIK:
SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
Slovenščina*

Tuji jezik*
Matematika*
Umetnost*
Zgodovina*
Geografija*
Sociologija*
Fizika*
Biologija*
Kemija*
Športna vzgoja*

STROKOVNI MODULI

Informatika in poslovno komuniciranje*
Trajnostni razvoj*
Podjetništvo in trženje*
Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo*
Varstvo rastlin*
Pridelava krme*
Naprava trajnega nasada*
Vodenje del na kmetijskem gospodarstvu*
Prodaja in svetovanje v kmetijstvu*
Pridelava poljščin**
Reja živali**
Pridelava in predelava grozdja**
Pridelava sadja**
Vzdrževanje in urejanje naravne krajine**
Praktični pouk
Praktično usposabljanje z delom
Interesne dejavnosti
Odprti kurikulum

* Obvezno, ** Izbirno

Skupno št. ur
476
408
374
68
102
68
68
68
170
170
340
102
102
102
312
102
132
132
163
102
102
102
102
102
102
568
152
352
612

NARAVOVARSTVENI TEHNIK
NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE:

naravovarstveni tehnik/naravovarstvena tehnica

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA:

4 leta

PREDMETNIK:
SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI

Skupno št. ur

Slovenščina*
Tuji jezik*
Matematika*
Umetnost*
Zgodovina*
Geografija**
Sociologija**
Fizika*
Kemija*
Biologija*
Športna vzgoja*

487
417
383
68
102
68
68
68
170
170
340

Informatika in poslovno komuniciranje*
Podjetništvo in trženje*
Trajnostni razvoj*
Naravovarstvena zakonodaja in etika*
Ekosistemi, izvajanje dejavnosti v prostoru in
ekorememediacije*
Varstvo naravnih vrednot*
Ekološke analize in monitoring*
Gospodarjenje z naravnimi viri energije in ostanki*
Tehnologije obnovljivih virov energije in vplivi na okolje***
Predelovanje organskih odpadkov in vzdrževanje
bioloških in rastlinskih čistilnih naprav***
Pridobivanje biodeasla***
Pridobivanje bioplina***
Pridobivanje lesne biomase***
Vodenje v naravi***
Praktični pouk
Praktično usposabljanje z delom
Interesne dejavnosti
Odprti kurikulum

102
102
102
102
220

STROKOVNI MODULI

220
220
173
70
98
98
98
98
168
568
304
352
574

* Obvezno, ** Šola izmed geografije, sociologije in psihologije izbere dva
predmeta, *** Izbirno

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI:
gospodar na podeželju
vrtnar
cvetličar
slaščičar
mesar

VPISNI POGOJI:

V srednje poklicno izobraževanje se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: 3 leta (izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami).
ZAKLJUČNI IZPIT obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter izdelek oziroma storitev in zagovor.
NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA:
Po uspešno končanem programu se dijaki lahko vpišejo v programe poklicno-tehniškega izobraževanja.

GOSPODAR NA PODEŽELJU
NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE:

gospodar na podeželju/gospodarica na podeželju

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA:

3 leta

PREDMETNIK:
SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI

Skupno št. ur

Slovenščina*
Matematika*
Tuji jezik*
Umetnost*
Naravoslovje*
Družboslovje*
Športna vzgoja*

213
213
164
33
66**
132
164

Osnove podjetništva in prodaja*
IKT in osnove poslovnega komuniciranja*
Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja*
Osnove upravljanja s stroji in napravami*
Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin*
Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo*
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***
Praktični pouk
Praktično usposabljanje z delom
Interesne dejavnosti
Odprti kurikulum

98
98
66
98
98
312
132
132
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98

STROKOVNI MODULI

600
912
160
584

* Obvezno, ** Neintegrirani del naravoslovja - za celotni katalog znanja je
predvidenih 132 ur, *** Izbirno

VRTNAR

PREDMETNIK:

NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE:
vrtnar/vrtnarica

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA:

3 leta

SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI

Skupno št. ur

Slovenščina*
Matematika*
Tuji jezik*
Umetnost*
Naravoslovje*
Družboslovje*
Športna vzgoja*

213
213
164
33
66**
132
164

IKT in osnove poslovnega komuniciranja*
Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja*
Osnove podjetništva in prodaje*
Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin*
Osnove upravljanja s stroji in napravami*
Osnove hortikulture*
Pridelava okrasnih rastlin***
Urejanje zelenih površin***
Pridelava zelenjadnic***
Drevesničarstvo in trsničarstvo***
Grajene sestavine zelenih površin***
Vzdrževanje rekreacijskih in športnih zelenih površin***
Praktični pouk
Praktično usposabljanje z delom
Interesne dejavnosti
Odprti kurikulum

98
66
98
98
98
196
215
215
190
190
190
190
600
912
160
584

STROKOVNI MODULI

* Obvezno, ** Neintegrirani del naravoslovja - za celotni katalog znanja je
predvidenih 132 ur, *** Izbirno

CVETLIČAR

PREDMETNIK:

NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE:
cvetličar/cvetličarka

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA:

3 leta

SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI

Skupno št. ur

Slovenščina*
Matematika*
Tuji jezik*
Umetnost*
Naravoslovje*
Družboslovje*
Športna vzgoja*

213
213
164
33
66**
132
164

IKT in osnove poslovnega komuniciranja*
Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja*
Osnove podjetništva in prodaje*
Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin*
Osnove hortikulture*
Oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij*
Priprava in izdelava aranžerskega materiala*
Poročna floristika***
Žalna floristika***
Priprava in izdelava aranžmajev, šopkov in nasadkov***
Praktični pouk
Praktično usposabljanje z delom
Interesne dejavnosti
Odprti kurikulum

98
66
98
98
196
218
190
95
95
95

STROKOVNI MODULI

600
912
160
584

* Obvezno, ** Neintegrirani del naravoslovja - za celotni katalog znanja je
predvidenih 132 ur, *** Izbirno

SLAŠČIČAR

PREDMETNIK:

NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE:
slaščičar/slaščičarka

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA:

3 leta

SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI

Skupno št. ur

Slovenščina*
Matematika*
Tuji jezik*
Umetnost*
Naravoslovje*
Družboslovje*
Športna vzgoja*

213
213
164
33
66**
132
164

IKT in osnove poslovnega komuniciranja*
Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja*
Osnove podjetništva in prodaja*
Osnove živilstva*
Osnove biotehnologije s prehrano*
Trajno pecivo*
Sladice*
Sladoled*
Praktični pouk
Praktično usposabljanje z delom
Interesne dejavnosti
Odprti kurikulum

98
66
98
98
154
182
415
54
600
912
160
584

STROKOVNI MODULI

* Obvezno, ** Neintegrirani del naravoslovja - za celotni katalog znanja je
predvidenih 132 ur.

MESAR

PREDMETNIK:

NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE:
mesar/mesarka

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA:

3 leta

SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI

Skupno št. ur

Slovenščina*
Matematika*
Tuji jezik*
Umetnost*
Naravoslovje*
Družboslovje*
Športna vzgoja*

213
213
164
33
66**
132
164

IKT in osnove poslovnega komuniciranja*
Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja*
Osnove podjetništva in prodaje*
Osnove živilstva*
Osnove biotehnologije s prehrano*
Razsek mesa*
Izdelava mesnin*
Prodaja mesa in mesnin*
Praktični pouk
Praktično usposabljanje z delom
Interesne dejavnosti
Odprti kurikulum

98
66
98
98
154
238
278
135
600
912
160
584

STROKOVNI MODULI

* Obvezno, ** Neintegrirani del naravoslovja - za celotni katalog znanja je
predvidenih 132 ur

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM:

pomočnik v biotehniki in oskrbi

VPISNI POGOJI:

V nižje poklicno izobraževanje se lahko vpiše, kdor je končal najmanj sedmi razred devetletne oziroma šesti razred osemletne osnovne šole in
ima izpolnjeno osnovnošolsko obveznost ali ima zaključeno osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim
izobrazbenim standardom.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: 2 leti (izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami).
ZAKLJUČNI IZPIT obsega izdelek oziroma storitev in zagovor.
NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA:

Po uspešno končanem programu se dijaki lahko vpišejo v programe srednjega poklicnega ali srednjega strokovnega izobraževanja.

POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI
NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE:

pomočnik v biotehniki in oskrbi/pomočnica v biotehniki in oskrbi

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA:

2 leti

PREDMETNIK:
SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI

Skupno št. ur

Slovenščina
Matematika
Družboslovje in naravoslovje
Športna vzgoja

155
168
248
124

Komunikacija na delovnem mestu*
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**
Praktični pouk
Praktično usposabljanje z delom
Interesne dejavnosti
Odprti kurikulum

112
160
160
160
140
140
140
140
140
140
160
160
160
160
160
160
320
320
160
160
160
160
160
160
160
600
152
96
448

STROKOVNI MODULI

* Obvezno, ** Izbirno

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE
IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI:
kmetijsko-podjetniški tehnik
hortikulturni tehnik

VPISNI POGOJI:

V izobraževalni program kmetijsko-podjetniški tehnik se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil poklic
gospodar na podeželju, gozdar, cvetličar, vrtnar ali kmetijski mehanik.
V izobraževalni program hortikulturni tehnik se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil poklic cvetličar
ali vrtnar.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA:
POKLICNA MATURA:

2 leti (izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami).

- obvezni del obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine in pisni in ustni izpit iz strokovnega področja;
- izbirni del obsega pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike ter izdelek oziroma storitev in zagovor.

NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA:

Po uspešno končanem programu se dijaki lahko vpišejo na višješolske in visokošolske študije ter na nekatere univerzitetne študije, če opravijo
še peti predmet splošne mature.

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK (PTI)
NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE:

kmetijsko-podjetniški tehnik/kmetijsko-podjetniška tehnica

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA:

2 leti

PREDMETNIK:
SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI

Skupno št. ur

Slovenščina*
Tuji jezik*
Matematika*
Umetnost*
Zgodovina*
Geografija*
Sociologija ali psihologija*
Fizika*
Biologija*
Kemija*
Informatika
Športna vzgoja*

276
276
206
30
40
40
40
40
40
40
60
150

Podjetništvo in trženje*
Varstvo rastlin*
Trajnostni razvoj*
Vodenje del na kmetijskem gospodarstvu*
Prodaja in svetovanje v kmetijstvu*
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**
Praktični pouk
Praktično usposabljanje z delom
Interesne dejavnosti
Odprti kurikulum ***

102
102
102
163
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
204
240
76
96
256

STROKOVNI MODULI

* Obvezno, ** Izbirno, *** Od tega najmanj 40 ur za naravoslovne predmete.

HORTIKULTURNI TEHNIK (PTI)
NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE:

hortikulturni tehnik/hortikulturni tehnica

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA:

2 leti

PREDMETNIK:
SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI

Skupno št. ur

Slovenščina*
Matematika*
Tuji jezik*
Umetnost*
Zgodovina*
Geografija*
Sociologija ali psihologija*
Fizika*
Biologija*
Kemija*
Informatika
Športna vzgoja*

276
206
276
30
40
40
40
40
40
40
60
150

Podjetništvo in trženje*
Trajnostni razvoj*
Pridelava okrasnih rastlin**
Osnove krajinarstva**
Logistika v vrtnarstvu**
Specialno varstvo rastlin**
Osnove hortikulturnega oblikovanja**
Trženje in promocija slovenskih proizvodov in storitev**
Osnove vrtnarske tehnologije*
Oblikovanje in urejanje okolja z rastlinami**
Oblikovanje bivalnega in poslovnega prostora s
cvetjem**
Oblikovanje in urejanje naravne, kulturne in urbane
krajine**
Tehnologija v hortikulturi**
Praktični pouk
Praktično usposabljanje z delom
Interesne dejavnosti
Odprti kurikulum ***

102
102
102
102
102
102
102
102
163
306
306

STROKOVNI MODULI

306
306
240
76
96
256

* Obvezno, ** Izbirno, ***Od tega šola nameni najmanj 40 ur naravoslovju

DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM
PREDSTAVITEV DOMA:

Dijaški in študentski dom je ena izmed enot centra Grm Novo mesto. Nahaja se ob vznožju Trške gore, ki je v neposredni okolici Novega mesta.
Odmaknjen je od mestnega vrveža, zato dijakom in študentom ponuja veliko možnosti za sprehode in športne aktivnosti v naravi. Vzpostavljena
je tudi prometna povezava z mestom.
Nenehno se trudimo, da je naš dom prijazen do uporabnikov, naše aktivnosti pa vsebinsko bogate in v koraku s časom. Naša vizija je zagotavljanje
varnega in prijetnega okolja, v katerem se bomo dobro počutili vsi, ki živimo in delamo v njem.

VPISNI POGOJI:

Izpolnjen obrazec PSSD-MŠŠ-1/07 je potrebno poslati
istočasno kot prijavo za vpis v srednjo šolo.

VPIS:

Vpis v dijaški dom časovno sovpada z vpisom v srednjo šolo.

DOMSKE AKTIVNOSTI:
ročne spretnosti
kuharske delavnice
pevske vaje
pogovorne urice
konjereja in jahanje
kolesarjenje
košarka
odbojka
streljanje z zračno puško
fitnes

tek
namizni tenis
mali nogomet
trening borilnih veščin
ogledi kmetij
plesne vaje
filmske urice
aranžiranje
prostovoljno delo
Bajnofske sapice - glasilo

SPLOŠNI PODATKI O DOMU

Ime: Dijaški in študentski dom Grm Novo mesto
Sedež: Sevno 13, 8000 Novo mesto
Ravnateljica: Martina Kralj, univ. dipl. inž. kmet.
Telefonska številka ravnateljice: (07) 39 34 712
Telefonska številka vzgojiteljev: (07) 39 34 719 in (07) 39 34 720
E-mail: dom.grm.nm@gmail.com
Spletna stran: http://www.dom.grm-nm.si/

NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (NPK)
Grm Novo mesto je vpisan v register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje naslednjih NPK:
Dietni kuhar/dietna kuharica
Menedžer/menedžerka za področje hrane in pijač
Oskrbnik/oskrbnica
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice
Pomočnik/pomočnica natakarja/natakarice
Sommelier – Vinski svetovalec/vinska svetovalka
Svetovalec sirov/svetovalka sirov/sommelier za sire
Turistični informator/turistična informatorka
Vodja cateringa
Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica
Gozdarski sekač/gozdarska sekačica
Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka
Drevesničar trsničar/drevesničarka trsničarka
Ekološki kmetovalec/ekološka kmetovalka
Kletar/kletarka
Konjar/konjarka

Oblikovalec/oblikovalka cvetličnih vezav in dekoracij
Oblikovalec/oblikovalka prostora z rastlinami
Parkovni vrtnar/parkovna vrtnarica
Podkovski kovač/podkovska kovačica
Poljedelec/poljedelka
Pomočnik/pomočnica kmetovalca/kmetovalke
Predelovalec sadja/predelovalka sadja
Sadjar/sadjarka
Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za konjerejo in konjeništvo
Vinogradnik/vinogradnica
Vzdrževalec/vzdrževalka zelenih površin za šport in prosti čas
Zelenjadar/zelenjadarica
Zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka
Živinorejec/živinorejka
Čebelar/čebelarka
Izdelovalec/izdelovalka čokoladnih izdelkov
Za vse, ki se želite vključiti v postopek pridobitve certifikata, organiziramo tudi izobraževanja za posamezna področja.
Informacije: (07) 39 34 734 ali 051 669 118 ali npk.grm@gmail.com

PONUDBA DEJAVNOSTI NA KMETIJSKI ŠOLI GRM IN BIOTEHNIŠKI GIMNAZIJI
Na šoli organiziramo dejavnosti, ki so namenjene različnim ciljnim skupinam, kot so vrtci, osnovne šole, društva ipd.
Dodatna ponudba zajema:

- PREDSTAVITEV ŠOLE IN VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV (karierna orientacija);
- DELAVNICE (biotehnološka, kemijska, naravovarstvena, slaščičarska in pekovska, vrtnarska in cvetličarska, izdelki domače obrti, izdelki iz
gline, uporaba zelišč v kozmetiki, čebele – naše prijateljice, gozdna pedagogika, odpravljanje predsodkov - male živali, teraristika – eksotične
živali, svet konj, spoznavanje žit in njihova uporaba idr.), ki jih lahko organiziramo kot naravoslovne, tehniške, športne dneve ali kot karierno
orientacijo;

- VODENI OGLEDI

sprostiti v našem okolju;

za vse tiste, ki si želijo dobiti splošno sliko o šoli, si podrobno ogledati konkretna opravila na posestvu ali se zgolj

- UČNE POTI (vrt medovitih rastlin, ekoremediacijske učne poti, svet domačih živali …);
- DELAVNICE ZA NADARJENE;
- MOŽNOST UPORABE NOTRANJIH PROSTOROV IN ZUNANJIH POVRŠIN ZA RAZLIČNE DEJAVNOSTI
posveti, družabna in športna srečanja, izobraževanja, usposabljanja …);

- PROGRAM PO DOGOVORU.
Informacije: Irena Avsenik (irena.avsenik@grm-nm.si, (07) 39 34 718), Marjana Kos (marjana.kos@grm-nm.si, (07) 39 34 725)

(tabori,

GRM NOVO MESTO –
CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA

Glavni trg 30
8000 Novo mesto
Tel.: (059) 076 152

GOSTIŠČE NA TRGU – HIŠA KULINARIKE IN TURIZMA
RESTAVRACIJA - SLAŠČIČARNA - BUTIČNA PRODAJALNA

GRM NOVO MESTO –
CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA
RED FANTASY

JABOLČNI SOK

KIS SORA

JABOLKA

CVIČEK

RAZLIČNE VRSTE MOKE

MED

SKUTA IN SIR

RAZLIČNI JOGURTI

PENINA
MLEKOMAT

SUHA ZELIŠČA

Sevno 13
8000 Novo mesto
Tel.: 041 616 540

Izdelke je mogoče kupiti vsak dan v prodajalni na šolskem posestvu, in sicer od 8.00 do 15.00.
Sezonska prodaja pridelkov in izdelkov poteka tudi na lokaciji Centra v Srebrničah.
Mlekomata sta nameščena pri hlevu na Sevnem in na Gostišču na trgu.

ŠOLA NA SONČNI STRANI TRŠKE GORE

