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SPOŠTOVANE BODOČE DIJAKINJE IN 
DIJAKI, SPOŠTOVANI STARŠI!

Odločitev o nadaljnjem izobraževanju je pomemben življenjski mejnik. 
Dijaki in profesorji Biotehniške šole Maribor vam želimo predstaviti našo 
šolo in vam tako pomagati pri izbiri programa. Na Biotehniški šoli Maribor 
bomo v šolskem letu 2020/21 vpisali naše bodoče dijake v triletna programa 
cvetličar ter mehanik kmetijskih in delovnih strojev, v štiriletne programe 
kmetijsko-podjetniški tehnik, veterinarski tehnik in naravovarstveni tehnik 
ter program poklicno-tehniškega izobraževanja (3+2) kmetijsko-podjetniški 
tehnik.

Strokovna in splošno-teoretična znanja bodo dijaki pridobili v specializiranih 
učilnicah, praktična znanja in veščine pa na šolskem posestvu pod 
Kalvarijo ter na posestvu v Svečini, kjer ima šola tudi šolski hlev za izvajanje 
praktičnega dela izobraževanja na področjih živinoreje in veterine. Na 
šolskem posestvu je tudi mehanična delavnica in številni objekti za 
izvajanje posameznih praktičnih vsebin. Del praktičnih znanj bodo bodoči 
dijaki pridobili na posameznih kmetijskih obratih, ambulantah in drugih 
institucijah
zunaj šole.

Biotehniška šola Maribor s svojo tradicijo in dobrimi kadrovskimi ter 
materialnimi pogoji omogoča, da si dijaki pridobijo široka strokovna in 
druga temeljna znanja, ki so pomembna za uspešno kariero v življenju. 
Dijaki triletnih programov lahko nadaljujejo izobraževanje v programu 
poklicno-tehniškega izobraževanja, ki ga izvaja šola. Po opravljeni poklicni 
maturi pa je moč šolanje nadaljevati v višjih in visokošolskih programih, 
z opravljenim posameznim izpitom splošne mature pa tudi v nekaterih 
univerzitetnih programih. S skupnimi močmi si bomo prizadevali za odprto 
in prijazno šolo, ki bo posredovala znanje, s katerim bomo ustvarjali lepši 
jutri, s prizadevnostjo in ustvarjalnostjo pa nadaljevali bogato tradicijo, ki jo 
ima šola.

Anton Krajnc, ravnatelj
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Biotehniška šola Maribor kot naslednica najstarejše kmetijske šole v Sloveniji bo 
letos dopolnila 148 let. Na prostoru pod Kalvarijo je vse od ustanovitve naprej. 
Ustanovljena je bila kot Štajerska deželna sadjarsko-vinogradniška šola. Svečano 
je bila odprta 11. marca 1872; njeno posestvo je bilo takrat še zunaj mesta, danes 
pa je na obrobju mestnega jedra, kjer se razprostirajo vinogradi, sadovnjaki in 
druge kmetijske površine. Ob šoli je tudi čudovit park. Za pridobivanje praktičnih 
znanj in veščin so na šolskem posestvu številni objekti, ki omogočajo izvajanje 
šolskega programa, vključno s šolsko mehanično delavnico. Poleg tega ima 
šola še del posestva v Svečini, kjer je šolski hlev. Na šoli lahko opravite vozniški 
izpit za traktor. Prav tako lahko opravite tudi tečaj varnega dela s traktorjem 
in traktorskimi priključki za pridobitev izpita F-kategorije. Med vinogradi in 
sadovnjaki šolskega posestva poteka pot s 454 stopnicami na vrh Kalvarije, 
ki je postala priljubljeno sprehajališče številnih Mariborčanov. Na njej si lahko 
sprehajalci ogledajo dejavnosti šole.

Obstoj šole na tem prostoru je zagotovo zaznamoval naše mesto in pomembno 
vplival na razvoj kmetijstva pri nas. Šolo so zaključili številni absolventi iz 
vseh krajev Slovenije, mnogi med njimi so priznani strokovnjaki s področja 
kmetijstva in številne znane osebnosti iz našega kulturnega in političnega 
življenja. Iz kmetijske šole v Mariboru je oblikovala tudi višja agronomska šola, 
ki je kasneje prerasla v fakulteto.

NEKOČ IN DANES
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4-LETNI PROgRAM

NaravovarstveNi 
tehNik
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3-LETNI PROgRAM

veteriNarski
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iN delovNih strojev
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MEhANIK 
KMETIJSKIh IN 

DELOVNIh STROJEV

3-LETNI PROgRAM 

Izobraževalni program Mehanik kmetijskih in delovnih strojev poleg kmetijske, 
gozdarske in vrtnarske mehanizacije vključuje še sorodni: komunalno in 
gradbeno mehanizacijo. Program je modularno zgrajen – povezuje splošno, 
strokovno in praktično znanje ter vključuje praktično usposabljanje z delom in 
odprti kurikul (izbirni del programa).

Dijak programa mehanik kmetijskih in delovnih strojev se praktično usposablja 
z delom v specializiranih delavnicah za popravilo kmetijskih, gradbenih in 
komunalnih strojev ali v vulkanizerskih delavnicah, podjetjih za izdelavo in 
montažo tehnološke opreme ter objektov v kmetijstvu in vrtnarstvu ali na 
kmetijah na podlagi učne pogodbe.

VPISNI POgOjI
V program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje 
ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po nekdanjih 
predpisih.
Dijaki, ki uspešno zaključijo program in opravijo zaključni izpit, se lahko 
zaposlijo ali pa nadaljujejo izobraževanje v poklicno-tehniškem izobraževanju, 
ki traja dve leti.
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PREDMETNIK 

PROgRAMSKE ENOTE  / Ure

Splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina / 213
Matematika / 213
Tuji jezik / 164
Umetnost / 33
Družboslovje / 132
Naravoslovje / 132
Športna vzgoja  / 164

Strokovni moduli
Osnove podjetništva in prodaja / 98
IKT in osnove poslovnega komuniciranja/ 98
Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin /65
Popravila mehanskih sklopov in naprav /162
Popravila hidravličnih in pnevmatskih naprav / 98
Popravila električnih in elektronskih naprav / 98
Popravila kmetijskih in gozdarskih strojev in naprav / 132
Diagnostika pogonskih in delovnih strojev / 98
Montaža, vzdrževanje in popravila naprav in opreme v kmetijstvu in vrtnarstvu / 98
Upravljanje kmetijske mehanizacije z varnim delom / 98

odprti kurikulum
Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin / 33
Popravila gradbenih in komunalnih strojev in naprav / 98
Varilstvo in kovaštvo / 98
Upravljanje z alternativnimi viri energije, materiali in okoljem / 98
Vzdrževanje pnevmatik / 98
Elektronski sistemi in hidravlične naprave na pogonskih in delovnih strojih / 98
Tehnika popravil / 61
praktično izobraževanje pri delodajalcu / 912
interesne dejavnosti / 160
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Pri praktičnem pouku dijaki teoretično znanje, pridobljeno pri strokovno-
teoretičnih predmetih, uporabijo v praksi. Praktično izobraževanje bodočih 
mehanikov kmetijskih in delovnih strojev se izvaja kot praktični pouk v šoli in 
praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih. 

Tipična dela, ki jih opravlja mehanik kmetijskih in delovnih strojev:

Preizkušanje in merjenje: npr. motorjev, napetosti in uporov elektromotorjev, 
hrupa motorjev in strojev, parametrov škropilnic …

Varjenje in sestavljanje: npr. kontroliranje emisij dimnih plinov, uporaba 
različnih tehnik varjenja, tehnike popravil, tehnike montaže, tehnike spajkanja 
in lepljenja v vrtnarskih objektih, hlevih …

Strojna in ročna obdelava ter izdelava: npr. rezanje, struženje in rezkanje 
obdelovanca, žaganje in krivljenje cevi, rezanje navojev …

Oskrba, vzdrževanje in popravila: npr. popravila in vzdrževanje specialnih 
delov kosilnic (katalizator, motor, menjalnik, nastavitev kosilnega grebena, 
vžigalne naprave, vozni in krmilni organi, hidravlika in pnevmatika), oskrba 
motornih žag, visokotlačnih naprav za pranje ...

Montaža in demontaža: npr. oskrba rabljenih strojev (popravila in priprava), 
recikliranje delov, čiščenje sklopov, tudi sestavljanje novih strojev, zaključna
montaža in preizkušanje …

Nastavljanje, diagnosticiranje in iskanje napak: npr. nastavitev EHR-hidravlike, 
iskanje napak v sistemu za vbrizg goriva s pomočjo sodobne diagnostike, 
lokaliziranje napake in odprava s pomočjo ustrezne tehnike popravila.

Vgradnja naprav: npr. vgradnja celotne vodne napeljave po načinu 
funkcionalne in montažne sheme. Načrtovanje cevi in vodov.

Opremljanje in zamenjava: npr. po želji strank namestiti posebno opremo 
na traktor oz. zamenjati napravo za pranje stekla: načrtovati, prigraditi, 
kontrolirati delovanje ...
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V času šolanja opravljajo dijaki del praktičnega pouka pri različnih 
delodajalcih. Prednost tega je, da lahko dijaki delajo prav tisto, kar jih 
najbolj veseli. Pri praktičnem pouku sodelujemo s Kmetijsko gozdarskim 
zavodom Maribor, Kmetijskim inštitutom Slovenije-oddelek za kmetijsko 
tehniko, tovarno kmetijske mehanizacije KŽK Kranj, SIP Šempeter, 
tovarno gozdarske mehanizacije Krpan, sodelujemo z izvajalci strojnih 
uslug na področju kmetijstva, komunale in gozdarstva ...
V okviru pouka strokovnih predmetov kmetijskih programov izvajamo 
oglede tudi v tujini (tovarne strojev, sejmi, sodobne kmetije, kmetijska 
gospodarstva …).

Praktični pouk je zelo pomemben 
za dijake, saj se pri teh urah veliko 
naučimo. Delavnice imamo dobro 
opremljene in tudi dela je dovolj, 
s tem pa možnost za pridobivanja 
izkušenj. Učitelji nam pri tem 
pomagajo, zato se lahko veliko 
naučimo.

Klemen, dijak
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Dijaki se izobražujejo na področjih kmetijstva, ki zahtevajo širše strokovno in splošno 
znanje pri načrtovanju, vodenju, spremljanju in izvajanju del v rastlinski pridelavi in reji 
živali ter dopolnilnih dejavnostih v skladu z načeli trajnostnega razvoja, zagotavljanja 
kakovosti in varstva pri delu. Dijaki načrtujejo kmetijsko pridelavo in rejo živali, pridelavo 
poljščin in vrtnin, sadja in grozdja ter krme. Usposobijo se za strokovno delo v pridelavi 
poljščin, sadja in grozdja ter predelavi sadja in grozdja. Skladno z etološkimi načeli 
se naučijo oskrbovati domače živali. Usposobijo se za varno ravnanje s škodljivimi in 
nevarnimi snovmi ter odpadki kmetijske pridelave in reje, ter preprečujejo onesnaževanje 
okolja. Svetujejo pri prodaji kmetijskih izdelkov in storitev ter materiala za potrebe 
kmetijske pridelave in reje. Pripravljajo se za uspešno vključevanje na evropski trg ter 
razvijajo ekološko zavest, gospodarnost, osebno odgovornost, samostojno delo in 
samoiniciativnost.

VPISNI POgOjI
V 4-letni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovno šolo ali program nižjega 
poklicnega izobraževanja oziroma enakovreden program po nekdanjih predpisih.

V poklicno-tehniško izobraževanje (PTI) se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil program 
srednjega poklicnega izobraževanja in si pridobil enega od nazivov: vrtnar, cvetličar, 
mehanik kmetijskih in delovnih strojev, kmetovalec, kmetovalka-gospodinja, gozdar,
gospodar na podeželju.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo. Dijaki lahko nadaljujejo izobraževanje v 
študijskih programih višjega in visokega strokovnega izobraževanja, z dodatnimi izpiti iz 
splošne mature pa tudi na nekaterih univerzitetnih študijskih programih, ki dopuščajo
tako možnost.

KMETIJSKO-
PODJETNIŠKI

TEhNIK

4-LETNI IN PTI PROgRAM
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PREDMETNIK / 4-lETNI PRogRaM

PROgRAMSKE ENOTE  / Ure

Splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina / 476
Matematika / 374
Tuji jezik / 408
Umetnost / 68
Zgodovina / 102
geografija / 68
Sociologija / 68
Fizika / 68
Kemija / 170
Biologija / 170
Športna vzgoja / 340

Strokovni moduli
Informatika in poslovno komuniciranje / 102
Podjetništvo in trženje / 102
Trajnostni razvoj / 102
Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo / 312
Varstvo rastlin / 102
Pridelava krme / 132
Naprava trajnega nasada / 132
Vodenje del na kmetijskem gospodarstvu / 163
Prodaja in svetovanje v kmetijstvu / 102
Pridelava poljščin / 102
Reja živali / 102
Pridelava in predelava grozdja / 102

odprti kurikulum
Pridelava sadja / 102
Predelava sadja / 102
Ekološka pridelava / 68
Etologija / 68
Osnove kletarstva / 102
Izbrane vsebine iz kmetijstva / 102
Matematika / 43
Tuj jezik/ Slovenščina / 20
praktično izobraževanje pri delodajalcu / 152
interesne dejavnosti / 352
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PREDMETNIK / PTI PRogRaM

PROgRAMSKE ENOTE  / Ure

Splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina / 276
Matematika / 206
Tuji jezik / 276
Umetnost / 30
Zgodovina / 40
geografija / 40
Sociologija / 40
Fizika / 40
Biologija / 40
Kemija / 40
Informatika / 60
Športna vzgoja / 150

Strokovni moduli
Podjetništvo in trženje / 102
Varstvo rastlin / 102
Trajnostni razvoj / 102
Vodenje del na kmetijskem gospodarstvu / 163
Prodaja in svetovanje v kmetijstvu / 102
Pridelovanje gob in zelišč / 102
Ekološko kmetovanje / 102

odprti kurikulum
Pridelovanje poljščin / 102
Reja živali / 102
Matematika / 40
Športna vzgoja / 12
praktično izobraževanje pri delodajalcu / 76
interesne dejavnosti / 96
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Praktični pouk za kmetijsko-podjetniške programe se opravlja na šolskem posestvu 
v neposredni okolici šole, v šolskem laboratoriju, vinski kleti, sušilnici sadja, 
žganjekuhi, kisarni, trsnici, drevesnici. Na njivskih šolskih površinah pridobivajo 
veščine oranja, setve, škropljenja, gnojenja, oskrbe tal in varstva pri delu. 
Na področju reje živali znanja pridobivajo na šolskem posestvu v Svečini in v 
obratih, s katerimi sodelujemo (farma molznic Ogrizkovo, farma prašičev Fakultete 
za kmetijstvo in biosistemske vede...).
Za potrebe praktičnega pouka, razen s Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede 
Maribor, sodelujemo še s Kmetijsko- gozdarskim zavodom Maribor, Sadjarskim 
centrom gačnik, vzorčnimi in ekološkimi kmetijami, okoliškimi kmetijskimi obrati, 
okoliškimi vrtnarijami in drevesnicami, sadjarskimi in vinogradniškimi drevesnicami 
in trsnicami po Sloveniji ... 

Dijaki na izmenjavah s podobnimi strokovnimi šolami iz Francije in Srbije, širijo 
svoje obzorje ter vzpostavljajo tudi osebne stike. Strokovno znanje poglabljajo 
tudi na različnih tekmovanjih doma in v tujini (iz vinogradništva, oranja...), 
prireditvah in predstavitvah. Dijaki imajo možnost opravljati traktorske vožnje 
pod nadzorom izkušenih, pooblaščenih inštruktorjev.

Pri praktičnem pouku sem se marsičesa naučila: od obrezovanja dreves do
sušenja sadja. To znanje bom lahko s pridom uporabila tudi kasneje, četudi
ga sedaj ne potrebujem.

Martina, dijakinja

Moji vtisi oz. izkušnje s praktičnim poukom na šoli so pozitivne. Naučili smo 
se veliko stvari s številnih strokovnih področij. Znanje kmetijstva bomo lahko 
uporabili v nadaljnjem izobraževanju in delu.

Kristina, dijakinja

slike
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CVETLIČAR

3-LETNI PROgRAM 

Dijaki se izobražujejo za opravljanje del v cvetličarskih podjetjih. Izdelujejo cvetlične 
vezave in dekoracije iz različnih vrst rezanega cvetja, zelenja in lončnic, ki jih znajo 
oskrbovati in vzdrževati. Z znanjem, ki ga pridobijo med izobraževanjem, se lahko 
zaposlijo v cvetličarnah, vrtnih centrih in cvetličnih ter darilnih butikih. Med šolanjem 
pridobijo znanja o pripravi in izdelavi aranžerskega materiala, izdelujejo poročno in 
žalno floristiko ter nasadke. Naučijo se uporabljati in vzdrževati različne materiale, 
orodja in naprave. 

Dijaki spoznajo različne načine varstva rastlin s poudarkom na ekološkem varstvu, 
varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja, pridobijo pa tudi znanje s področja 
podjetništva in prodaje, poslovnega komuniciranja in informatike. Pri svojem delu 
lahko pokažejo inovativnost in kreativnost. Zaradi dela s strankami razvijejo tudi 
komunikacijske sposobnosti, ki so nujno potrebne za uspešno delo v cvetličarstvu.

VPISNI POgOjI
V program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali 
nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po nekdanjih predpisih. 
Dijaki, ki uspešno zaključijo program in opravijo zaključni izpit, se lahko zaposlijo ali 
pa nadaljujejo izobraževanje v poklicno- tehniškem izobraževanju (3+2), ki traja dve 
leti.
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PREDMETNIK 

PROgRAMSKE ENOTE  / Ure

Splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina / 213
Matematika / 213
Tuji jezik / 164
Umetnost / 33
Naravoslovje / 66
Družboslovje / 132
Športna vzgoja / 164

Strokovni moduli
IKT in osnove poslovnega komuniciranja / 98
Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja / 66
Osnove podjetništva in prodaje / 98
Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin / 98
Osnove hortikulture / 196
Oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij / 218
Priprava in izdelava aranžerskega materiala / 190
Priprava in izdelava aranžmajev, šopkov in nasadkov / 95

odprti kurikulum
Krajinarstvo / 148
Okrasne zelnate rastline / 180
Poročna floristika / 95
Žalna floristika / 95
Uporabna floristika / 66
praktično izobraževanje pri delodajalcu / 912
interesne dejavnosti / 160

C
V

E
T

LI
Č

A
R



16

Pri praktičnem pouku dijaki teoretično znanje, pridobljeno pri strokovno-
teoretičnih predmetih, uporabijo v praksi. Praktični pouk cvetličarjev poteka v 
specializirani učilnici za praktični pouk cvetličarstva, v kateri dijaki pridobivajo 
znanje o pripravi in izdelavi aranžerskega materiala, pridobivajo znanje o 
oskrbi rezanega cvetja, zelenja, lončnic … 

izdelujejo poročno in žalno floristiko; pridobivajo znanje iz aranžiranja daril za 
različne priložnosti. V šolskem rastlinjaku dijaki pridobivajo znanje o rastnih 
dejavnikih, substratih, razmnoževanju, gojenju in oskrbi okrasnih zelnatih 
rastlin, lončnic ... 

Seznanjajo se z najpogostejšimi boleznimi in škodljivci lončnic, rezanega 
cvetja, zelenja in z njihovim zatiranjem. Pridobivajo znanje iz izdelave 
nasadkov za sobno ureditev, se seznanijo s cvetličarskimi storitvami (prodajo 
rezanega cvetja, lončnic in cvetličarskih izdelkov, storitev in materiala). 

Dijaki navežejo tudi stike s strankami in si pridobivajo izkušnje pri 
komunikaciji. V okviru praktičnega pouka se dijaki pripravljajo tudi na različna 
floristična tekmovanja. V času šolanja dijaki opravljajo praktično usposabljanje 
pri različnih delodajalcih. Tako spoznajo neposredno delo v cvetličarni oz. 
vrtnih centrih, pridobijo si znanje in veščine ter se urijo v komunikaciji s 
strankami.
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Dijaki širijo svoje obzorje in poglabljajo strokovno znanje na strokovnih 
ekskurzijah (na sejmih in vodilnih vrtnarijah in cvetličarnah v Sloveniji …). 
Na različnih strokovnih predavanjih, tekmovanjih in delavnicah si pridobijo 
znanje iz tehnik, materialov in trendov pri izdelavi adventnih, božičnih in 
novoletnih cvetličnih aranžmajev ter trendov v poročni in žalni floristiki. 

Šola sodeluje s podjetjem, ki se ukvarja z veleprodajo rezanega cvetja, 
lončnic in dekorativnih dodatkov Contrast, d. o. o. in z vodilnimi 
cvetličarnami in vrtnimi centri v Mariboru in širši okolici.

Zelo dobro je, da pripravljamo različne dekoracije v šolski avli. Tako si 
cvetličarji pridobivamo nove ideje.

Klavdija, dijakinja

Počutje na šoli je dobro. Dijaki se na šoli počutimo varno.

Urška, dijakinja
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VETERINARSKI 
TEhNIK

4-LETNI PROgRAM 

KAj POČNEMO?
Pri obveznih in izbirnih strokovnih modulih prejmete vso potrebno strokovno 
znanje, sem je vključen tudi praktični pouk, dijaki pa se izobražujejo tudi 
pri delodajalcih in tako usposobijo za pomoč veterinarjem pri preventivi in 
zdravljenju živali, za delo v laboratorijih, zavetiščih za živali, živalskih vrtovih, za 
delo v veterinarsko higienskih službah, prehrambni industriji, industriji zdravil in 
trgovini z živalmi in za živali. Prav tako se naučite oskrbovati, negovati in vzrejati 
živali, varovati okolje ter zdravje ljudi in živali, uporabljati sodobno računalniško 
in informacijsko tehnologijo, uspešno komunicirati v poslovni situaciji in razvijati 
poslovno kulturo. Vseskozi pa negujete in razvijate pozitiven odnos do živali. 

Na osnovi pridobljenih znanj se lahko zaposlite v veterinarskih bolnicah, 
ambulantah, v veterinarsko-higienski službi, v prehrambni proizvodnji, v 
laboratorijih, v industriji zdravil, v živinorejskih obratih, v kmetijski proizvodnji in 
predelavi, na področju svetovanja, v trgovini z živalmi in za živali, salonih za nego 
živali, kot pomočnik v inšpekcijskem nadzorstvu, policiji, vojski in drugod.

VPISNI POgOjI
V program se lahko vpišejo učenke in učenci, ki so uspešno končali osnovnošolsko 
ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po nekdanjih 
predpisih.
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PREDMETNIK 

PROgRAMSKE ENOTE  / Ure

Splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina / 487
Matematika / 383
Tuji jezik / 417
Umetnost / 68
Zgodovina / 102
geografija / 68
Sociologija / 68
Fizika / 68
Kemija / 136
Biologija / 136
Športna vzgoja / 340

Strokovni moduli
Anatomija in fiziologija domačih živali / 245
Informatika in poslovno komuniciranje / 105
Oskrba živali / 105
Laboratorijsko delo v veterinarstvu / 134
Veterinarska tehnologija / 600
Vzreja in zdravstveno varstvo malih živali / 340

odprti kurikulum
Biologija / 34
Kemija / 34
Etologija / 68
Rejne živali / 68
Zootehnika / 136
Reja perutnine in čebelarstvo ali kemija / 68
Dobrobit živali ali kemija / 62
Izbrane vsebine iz veterinarske tehnologije / 62
Higiena živil / 62
praktično izobraževanje pri delodajalcu / 152
interesne dejavnosti / 352
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Dijaki zaključite šolanje s poklicno maturo, šolanje lahko nadaljujete na višjih in 
visokih strokovnih šolah, na veterinarsko fakulteto pa se lahko vpišejo dijaki, ki poleg
poklicne mature opravijo še maturitetni izpit (5. maturitetni predmet) iz kemije. Z 
opravljenim 5. maturitetnim izpitom, ki ga določi fakulteta, lahko nadaljujete šolanje 
tudi na nekaterih univerzitetnih programih. 

Praktični pouk poteka v manjših skupinah, dijaki spoznavajo naravo dela 
veterinarskega tehnika. Obiščemo in ogledamo si različne obrate, organizacije in 
druga delovna okolja, v katerih so zaposleni veterinarski tehniki: zavetišča za živali, 
živalski vrtovi, konjeniške centre, živinorejske farme, laboratorije, obrate živilsko-
predelovalne industrije, čebelarstva, ribogojnice... Dijaki so tudi aktivno vključeni 
v delo in življenje v veterinarskih bolnicah in ambulantah. Na šolskem posestvu so 
vključeni v vodenje evidenc šolskih konjev in rejnih živali, ugotavljanja sledljivosti... 
Srečajo se z zakonodajo na področju veterine, ki vključuje zaščito in premike 
živali, higieno okolja, higieno živil živalskega izvora, ukrepe za preprečevanje in 
izkoreninjenje kužnih bolezni pri živalih … 

Večji del praktičnega pouka izvajamo v šolskem hlevu v Svečini, v zavetišču za živali 
in na učnih kmetijah in konjeniških klubih. V našem šolskem hlevu prebiva čreda 
radovednih ovac, prijazni šolski konji in vietnamska pujsa Pepa. Tukaj imate možnost, 
da se naučite pravilnega pristopa in ravnanja z različnimi vrstami živalmi. Spoznate 
osnovne pregledovalne metode (merjenje telesne temperature, tipanje in ocena 
pulza in dihanja, evidence bolniških listov). Seznanite se z etologijo domačih živali, 
pripravo krmnih obrokov in pomenom pravilnega krmljenja. Pridobite osnovna 
znanja iz reprodukcije in se srečate z nego parkljev in kopit. 
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Pri praktičnem pouku sodelujemo s Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske 
vede Maribor, z Zavetiščem za živali Maribor, s konjeniškimi klubi, z učnimi 
kmetijami ter z veterinarskimi bolnicami in ambulantami, osemenjevalnim 
centrom in Nacionalnim veterinarskim inštitutom Veterinarske fakultete v 
Ljubljani.
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Za delo v veterinarskih bolnicah 
in ambulantah pa se usposobite 
v sodobno opremljeni šolski 
veterinarski ambulanti – 
kabinetni učilnici. Tukaj se naučite 
vseh potrebnih znanj in veščin, 
ki jih potrebujete za samostojno 
in odgovorno ravnanje z 
živalmi. Pridobite znanje za 
delo v recepciji, laboratoriju, 
ambulanti, operacijski dvorani 
in hospitalu.  Spoznate namen 
sodelovanja z lastniki živali in 
spoznate delo z napravami 
v laboratoriju (hematološki, 
biokemijski analizator, centrifuge, 
mikroskopi). 
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Naša šola ni pretirano velika, zato se po večini vsaj na videz vsi poznamo. Kadar 
potrebuješ pomoč ali dodatno razlago, se vedno najde kdo, ki je pripravljen 
pomagati, prav tako tudi profesorji. Vzdušje na šoli je prijetno. Vsi naši programi 
so dokaj razgibani, zato imamo tudi veliko ur praktičnega pouka, pri katerem 
se pobliže spoznamo z oskrbo in ravnanjem s konji, ovcami, kozami, prašiči … 
Delo je razgibano in vedno zanimivo. Tudi ure v ambulantah niso nič drugačne, 
saj se znajdeš na delovnem mestu, za katerega se izobražuješ. Naučiš se dela 
s strankami, z različnimi obrazci in dokumentacijo, ki jo je potrebno izpolniti, 
pomagaš pri različnih laboratorijskih preiskavah in predvsem si veliko v stiku z 
živalmi.

Danijela, dijakinja

 Naučite se pravilno shranjevati zdravila, jih pripraviti za uporabo in aplicirati 
po navodilih veterinarja. Pridobite osnovno znanje iz kirurgije (kirurški 
instrumentarij, sterilizacija, asistiranje, priprava osebja in pacienta ter 
pooperativna oskrba pacienta). Spoznate posebnosti pri negi malih živali, znate 
nuditi prvo pomoč ter oskrbeti in negovati bolne živali.
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Misliva, da je praksa prav tako pomemben del pouka kot teoretični. Vse, kar 
se naučimo v učilnici, lahko prenesemo v prakso. Prav pri praktičnem pouku 
sva se naučili, da ne smemo delati napak, saj te lahko negativno vplivajo 
na zdravje in počutje živali. Včasih pa se le zgodijo in iz njih se je potrebno 
čim več naučiti. Na praksi se laže naučimo približevati nevarnim živalim in 
skupinskega dela. Veseli in tragični dogodki so sestavni del našega poklica: na 
oboje se moramo navaditi. Najbolj tragično je, ko vidiš žival trpeti ali umirati, 
pa ji ne moreš pomagati. Navsezadnje pa je več veselih trenutkov, o katerih 
radi govorimo in se jih spominjamo.

Neža in Valentina, dijakinji

Šolska praksa je zelo prijetna, saj imamo veliko stikov s šolskimi živalmi.
Žiga, dijak

Praktični pouk je zelo dobro organiziran: v Svečini, na konjeniškem klubu, v
Zavetišču za živali in v zadnjem letniku tudi ambulantah za male živali.

Matej, dijak
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NARAVO- 
VARSTVENI 

TEhNIK

4-LETNI PROgRAM 

Dijaki se učijo opazovati naravo in prepoznavati vplive delovanja človeka nanjo. 
Iščejo rešitve za ohranitev rastlinskih in živalskih vrst, saj je iz dneva v dan več
ogroženih vrst. Kaj pa ohranjanje naravnih virov, zmanjševanje količine odpadkov, 
varovanje naravne in kulturne dediščine in uporaba obnovljivih virov energije? Vse 
to in še več zahteva veliko znanja, modrosti in predvsem sodelovanja med ljudmi.

Zato vas vprašam: »Ste za?« Če ste, potem je za vas zagotovo primeren poklic 
naravovarstvenega tehnika. Kajti naravovarstveniki smo za, za naravo! In kar je
najpomembneje, prihodnost je v naših rokah. 
Pridobljeno znanje lahko uporabite v naravnih parkih, kot vodnik v naravi, kot 
upravljalec kompostarn in bioloških čistilnih naprav, za dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji, kot so npr. pridobivanje bioplina, ogrevanje naselij z alternativnimi viri 
energije, na občinah, vodno gospodarskih in komunalnih podjetjih, v podjetjih 
za predelavo in reciklažo odpadkov, izvajanje številnih opazovanj, vzdrževanj 
ekosistemov v naravi (habitati, ptice, redke rastlinske in živalske vrste ...), kot 
samozaposlitev …

VPISNI POgOjI
V program se lahko vpišejo učenke in učenci, ki so uspešno končali osnovnošolsko 
ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po nekdanjih 
predpisih. 
Želite izvedeti še več o naravovarstvu? Če, da, potem lahko nadaljujete 
izobraževanje na višji šoli (inženir naravovarstva) ali na visokošolskih strokovnih 
programih (agronomija, biosistemsko inženirstvo, ekološko kmetijstvo in drugod) 
ali v nekaterih univerzitetnih programih – potreben je 5. maturitetni predmet 
(ekologija z naravovarstvom …).
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PREDMETNIK 

PROgRAMSKE ENOTE  / Ure

Splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina / 487
Matematika / 383
Tuji jezik / 417
Umetnost / 68
Zgodovina / 102
geografija / 68
Sociologija / 68
Fizika / 68
Kemija / 170
Biologija / 170
Športna vzgoja / 340

Strokovni moduli
Informatika in poslovno komuniciranje / 102
Podjetništvo in trženje / 102
Trajnostni razvoj / 102
Naravovarstvena zakonodaja in etika / 102
Ekosistemi, izvajanje dejavnosti v prostoru in ekoremediacije / 220
Varstvo naravnih vrednot / 220
Ekološke analize in monitoring / 220
gospodarjenje z naravnimi viri energije in ostanki / 173
Vodenje v naravi / 168

odprti kurikulum
Predelovanje organskih odpadkov in vzdrževanje bioloških 
in rastlinskih čistilnih naprav / 98
Krajinarstvo v naravovarstvu / 80
Pridobivanje zelišč / 102
Pridobivanje biodeasla / 68
Pridobivanje lesne biomase / 98
Izbrane vsebine iz naravovarstva / 98
Matematika / 30
praktično izobraževanje pri delodajalcu / 304
interesne dejavnosti / 352
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Praktični pouk bodočih naravovarstvenih tehnikov omogoča, da dijaki pridobljena 
teoretična znanja dopolnijo s praktičnimi izkušnjami. Te si pridobivajo neposredno 
v naravi, in to s terenskim delom, ogledi različnih območij, raziskovanjem različnih 
ekosistemov, itd. Dijaki vzdržujejo ekosisteme in pomagajo pri ohranjanju ravnotežja 
biodiverzitete, pripravljajo razstave, vodijo skupine, opravljajo ekološki monitoring 
tal, vode in zraka, sodelujejo pri ekološkem pridelovanju rastlin, predstavitvi vodnih 
ekosistemov… Znanje izpopolnjujejo na različnih učnih poteh, parkih, idr. 

Razen pouka dijaki sodelujejo pri različnih projektih, ki jim omogočajo poglabljanje 
znanja na različnih področjih naravovarstva (Let it rain! A Solar Powered Irrigation 
System Built by Students, We can bee friendlier to the nature, Waste can be useful, 
EducLocalFood, Mladi poročevalci za okolje, ZERO CO2 - Agenti nizkoogljične družbe 
v akciji, Hrana ni za tjavendan, Odgovorno s hrano, ESFALP - European school for a 
living planet, Mesec prostora,  Ekošola …).
Dijaki se z veseljem udeležujejo različnih mednarodnih izmenjav v Nemčiji, Srbiji, 
Franciji ...

Da bi bil pouk bolj zanimiv, izvajamo različne naravoslovne dneve in strokovne 
ekskurzije, ki so neposredno povezane s temami, ki jih obravnavamo.

V času šolanja dijaki del praktičnega pouka opravljajo pri različnih delodajalcih. 
Prednost tega je, da lahko dijaki delajo prav tisto, kar jih najbolj veseli. Pri tem 
si dijaki delodajalce lahko izberejo sami. Prakso opravljajo v različnih podjetjih 
in javnih institucijah (občine, ekološke kmetije, botanični vrtovi, krajinski parki, 
Kmetijsko- gozdarski zavodi, komunalna podjetja, v laboratoriju …).
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Moja predanost naravovarstvu sega že 
dolgo nazaj, saj me je naravoslovje že 
od zgodnjih otroških let bolj zanimalo 
kot družboslovje. K odločitvi, da se na 
Biotehniški šoli v Mariboru vpišem v 
oddelek naravovarstvo, je pripomogla 
predvsem širina programa, saj mi je ta 
smer omogočala pridobitev znanja z več 
področij.

Mihaela, dijakinja

Praktični pouk je primerna oblika učenja, ker v praksi preizkusimo in 
uporabimo pridobljeno teoretično znanje kot npr.: znanja o ureditvi šolske 
mlake in grede, ureditvi rastlinske čistilne naprave in drugih.

Marko, dijak

Praktični pouk na naši šoli je zelo dobro organiziran. Profesorji znajo zelo 
dobro praktično prikazati stvari, ki se jih učimo.

Gregor, dijak
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DRUgE DEJAVNOSTI

Erasmus+ projekti

Mednarodni projekt Let it rain! 
A Solar Powered Irrigation System 
Built by Students

glede na to, da je vedno manj padavin in vedno višja temperatura, ki 
povzročata sušo, smo se odločili, da bo osrednja tema dvoletnega projekta 
voda. V ta namen bodo naši dijaki in dijaki iz Stadtteilschule Rissen iz 
Hamburga v Nemčiji postavili namakalni sistem. Črpalko bo poganjala 
manjša sončna elektrarna.

Cilj projekta je, da bi celoten sistem postavili dijaki. Biotehniška šola ima 
veliko površin s sadovnjaki, vinogradi in takih, ki so namenjene poljedelstvu 
in s tem izpostavljene podnebnim spremembam, zato bomo kmalu 
potrebovali tudi tovrstne sisteme. Prav namakalni sistemi na sončno energijo 
pa omogočajo, da sami proizvedemo energijo, ki jo bomo potrebovali za 
njihovo delovanje. Projekt bo deloval tudi kot spodbujevalec k uporabi 
drugih obnovljivih virov.
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Vanj bodo vključeni dijaki vseh programov, kar še povečuje njegovo vrednost, 
saj bomo obravnavali učne vsebine, ki so tesno povezane z namakanjem: vpliv 
namakanja na pridelek, načini namakanja, spremljanje padavin, namakanje v 
kmetijstvu, uporaba vode v živinoreji, materiali za namakanje, dejavniki, ki vplivajo 
na namakanje, vpliv namakanja na rast plevelov, postavitev namakalnega sistema, 
poraba vode pri namakanju, obroki namakanja, načrt namakanja in druge. S tem 
bomo pokazali, da se lahko trajnostna in profesionalna uporaba obnovljivih virov 
energije začne že v šolah.

Koordinator projekta: Simon gračner

Zame je bila izmenjava v Hamburgu zelo pomembna: spoznavala sem njihov sistem 
šolanja, v okviru projekta pa sem delala stvari, ki jih do sedaj še nisem počela (uporaba 
sončne energije). Menim, da je mednarodna izmenjava nekaj, kar bi moral vsak dijak 
izkusiti v času šolanja. 

Lilijana Černčič (cvetličar)

V spomin se mi je najbolj vtisnilo, kako odlično smo se povezali z Nemci, potem 
prečudovito mesto Hamburg in vsi prijetni ljudje, ki sem jih tam spoznala. Bila je super 
izkušnja, ki bi jo zopet takoj ponovila.

Biljana Milčev (cvetličar)

V Nemčiji je bilo odlično. Stanovala sem pri Marie, ki je bila super, prav tako me je zelo 
dobro sprejela njena družina. Tudi z njimi sem se odlično razumela. Odlično pa tudi 
zato, ker sem imela možnost, da sem vadila sporazumevanje v tujem jeziku in spoznala 
veliko novih ljudi. Najbolj mi je ostala v spominu vaja, ki nas je vpeljala v svet slepih 
(Dialog im Dunkeln).

Mojca Šinkovec (naravovarstveni tehnik)

ODZIVI DIjAKOV:
V Hamburgu smo preživeli en teden, ki je minil, 
kot bi trenil. Na šoli smo sestavljali ogrodje za 
sončne panele, spoznavali proizvodnjo elektrike 
s pomočjo sončne energije in kako na tak način 
čim več prispevati k ohranjanju narave. Prosti čas 
pa izrabili za raziskovanje Hamburga, v katerem 
je moč vedno odkriti kaj zanimivega: vse od 
mestne hiše, razgleda s cerkve Svetega Mihaela 
do  velikega nakupovalnega središča Europa 
Passage. Odlična organizacija in dobra družba sta 
pripomogli, da je bil teden polno izkoriščen.

Ivan Praznik
 (kmetijsko-podjetniški tehnik)
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Projekt Vet Ske, Erasmus+

Vet skills and knowledge exchange, 
delovna praksa v tujini

Naša šola je redno pridružena projektu Vet Ske pod okriljem Erasmus+, v 
katerem imajo naši dijaki možnost sodelovanja na delovni praksi v tujini. V 
tujini razvijejo pozitivni odnos do dela, kreativnost, medkulturno komuniciranje 
in izboljšajo znanje tujega jezika. Mobilnost je odlična priložnost za učenje, 
za odkrivanje lastnih talentov, sposobnosti ter morebitnih omejitev. je 
priložnost za nadgradnjo lastnega odnosa do dela ter svojega znanja, veščin 
in sposobnosti ter priložnost za razvoj in nadgradnjo lastne prilagodljivosti, 
samozaupanja, odgovornosti. Končno pa tudi priložnost za odraščanje in 
osamosvajanje.  
Dijaki bodo izkušnje nabirali v različnih državah Evropske unije, in sicer v 
Nemčiji, Italiji, Španiji, Angliji, na Cipru, Poljskem in Češkem.

Zapisala koordinatorica projekta: Nina Klobasa, dr. vet. med.
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ODZIVI DIjAKOV: 
Na izmenjavi dijakov sem bila v Italiji v mestu Bologna. Imela sem se odlično, saj sem 
si pridobila veliko delovnih izkušenj in višjo mero samostojnosti. Osebje na veterinarski 
kliniki je bilo zelo prijazno in prijetno. Imela sem kar nekaj prostega časa za druženje in 
raziskovanje mesta.

Zala (veterinarski tehnik)

Na praktičnem usposabljanju sem bil v Perpignonu v Franciji. Bilo je super, saj sem 
spoznal veliko novega o francoski kulturi in jeziku, spoznal pa tudi delo veterinarskih 
tehnikov v Franciji.

Kevin (veterinarski tehnik)

Preko Erasmus+ projekta sem bil v Franciji, kjer sem spoznal veliko novih ljudi, s katerimi 
smo postali prijatelji. Zbral sem veliko novih delovnih izkušenj. Čas, ki sem ga preživel na 
izmenjavi je bil poln dogodivščin, zabaven in vsekakor nepozabljiv.

Jernej (veterinarski tehnik)

Niti malo ne obžalujem, da sem se prijavila na ta projekt. Praga mi je bila zelo všeč 
in tudi ljudje so bili zelo prijazni. Ogromno sem se naučila in si pridobila občutek 
samostojnosti ter samozavesti. Izmenjavo priporočam vsem: če boste kdaj imeli 
možnost, jo izkoristite, tudi zaradi odličnih izkušenj in lepih spominov. Tudi Prago bom 
še obiskala in seveda tudi ambulanto, v kateri sem delala .

Tasia (veterinarski tehnik)

Na delovno prakso sem bil dvakrat, prvič na jugu Francije, drugič pa v Sevilji v Španiji. 
Bilo mi je zelo všeč, saj sem spoznal njihovo kulturo, hrano in se mojstril v jeziku. Sklenil 
sem kar nekaj prijateljskih vezi ter se seznanil s številnimi strokovnimi veterinarskimi 
vsebinami.

Amadej (veterinarski tehnik)
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Projekt izmenjave

Mednarodna izmenjava s šolo Lycée 
du Pflixbourg iz Francije

V letošnjem šolskem letu smo v okviru programa naravovarstveni tehnik 
začeli sodelovati tudi s šolo Lycée du Pflixbourg iz Francije. Sodelujemo z 
dijaki iz programa gestion des Milieux Naturels et de la Faune (Upravljanje 
z naravnim okoljem in divjimi živalmi). Izvedli bomo po eno izmenjavo v 
obeh državah. Cilj sodelovanja je, da drug drugemu predstavimo, kako naj 
pristopamo k varovanju narave. 

Pri prvi izmenjavi smo posebej izpostavili ravnanje z zvermi (medved, volk, 
ris) in gozdovi, življenje v kraških jamah, potem posebnosti Cerkniškega 
jezera in pomen botaničnih vrtov ter kakovost vode. Spomladi 2020 bomo 
v Franciji spoznavali delo njihovih naravovarstvenikov. Poudarek bo na 
upravljanju z naravnimokoljem in varovanjem kulturne dediščine.

Koordinator izmenjave: Simon gračner
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Projekt tržnica

Tržnica Nazaj h koreninam 
(lokalno nad globalno)

Cilj projekta je približati lokalno pridelano hrano dijakom, zaposlenim, 
staršem in vsem tistim, ki jim ni vseeno, od kod prihaja in ne vemo, kako je 
bila pridelana ali pa posegamo po hrani, ki jo lahko pridelamo na lastnem 
vrtu ali kupimo pri lokalnih pridelovalcih. 

Zavedati se moramo, da hrana pomembno vpliva na stanje okolja, v katerem 
živimo. Kakšen vpliv  – pozitiven ali negativen – ima hrana na ljudi in na 
planet, je odvisno od naslednjih petih vidikov: kaj jemo, koliko jemo (česa), 
koliko hrane zavržemo, kako je bila hrana pridelana in kdo je imel od tega 
korist.

Koordinator: Simon gračner
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EKOŠOLA

Program 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 in 
širše.

CILjI PROgRAMA EKOŠOLA

glavni cilj programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje 
in naravo postane del življenja.  Drugi cilji so:

•	 uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
•	 spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
•	 učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),
•	 povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
•	 razvijati pozitivne medsebojne odnose,
•	 sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
•	 vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
•	 povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.
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Ekošola se vključuje v različne projekte, tekmovanja, ozaveščevalne akcije, 
zbiralne akcije in druge dejavnosti. Dijaki in mentorji se zbiramo vsak teden, 
si izmenjujemo ideje, ki jih poskušamo nato skupaj uresničiti. V preteklem 
šolskem letu smo bili pri nekaj projektih tudi nagrajeni.

PROjEKTI

•	 Ekokviz
•	 Altermed
•	 Zbiranje in ločevanje odpadkov
•	 Recikliranje odpadnega materiala
•	 Tradicionalni slovenski zajtrk in drugi

Idej, želja in entuziazma nam nikoli ne zmanjka, zato s polno paro delamo 
tudi v tem šolskem letu. Nekaj doseženih ciljev je že na vidiku, nekaj jih še 
bo, a nobeden ne bo ostal neuresničen.

Vesna Pirnat in Nina Klobasa, koordinatorici Ekošole
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Interesne dejavnosti

Strokovne ekskurzije

Strokovne programe vseh letnikov bogatijo različne dejavnosti: strokovne 
ekskurzije, športni in kulturni dnevi, ogledi ... Dijaki tako širijo svoja obzorja, 
poglabljajo strokovna znanja, usvajajo različne kompetence in se pripravljajo 
na poklicno pot.

Dijaki v okviru strokovnih ekskurzij obiščejo:

•	 Razne sejme doma in v tujini (mednarodni obrtni sejem, sejem Flora in 
sejem Agritech v Celju, kmetijski sejem v Komendi);

•	 Razna podjetja, obrate in tovarne (ŠIP Šempeter, Agromehaniko - Kranj, 
podjetje gozdarske mehanizacije – KRPAN, živinorejski obrat v Logatcu, 
podjetje Ocean Orchids, Pivovarno Laško);

•	 Uspešne kmetije in podjetja iz področja kmetijstva, turizma in vrtnarstva 
po celi Sloveniji (vinogradniške kleti, oljkarske centre, trsnice, oljarne, 
klavnice, zorilnico kakija ...);

•	 Mozirski gaj, Botanični vrt Univerze v Mariboru, botanični vrt Tal 200, 
vrtnarstvo in vrtni center Kurbus;

•	 Naravne rezervate (Zelenci, Škocjanski zatok);
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•	 Krajinske parke (Logarska dolina in center Rinka na Solčavskem, Park Škocjanske 
jame, Kozjanski regijski park, Notranjski regijski park z naravnim spomenikom 
Rakov Škocjan, krajinski park z Ekomuzejem Pivških presihajočih jezer, gozdna 
pot Mašun);

•	 Učni poligon za samooskrbo Dole, Center ponovne uporabe Rogaška Slatina, 
Razvojni center narave Poljčane, Svet energije, gEN -i Krško, obnovljivi viri 
energije, Cmurek, Avstrija, dolino pod Poncami in dolino Vrat v TNP, Slovenski 
planinski muzej v Mojstrani;

•	 Obiščejo Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru, Veterinarsko 
fakulteto v Ljubljani, Biotehniško fakulteto v Ljubljani, osemenjevalni center 
na Ptuju, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Selekcijsko- poskusni center Ptuj – 
Semenarna Ljubljana; Kmetijsko gozdarski zavod Maribor);

•	 Razne razstave (psov, malih živali ...);
•	 Muzeje (Prirodoslovni sejem v Ljubljani, Muzej krapinskega neandertalca na 

Hrvaškem);
•	 Kobilarno Lipica, Konjeniški center Celje, živalske vrtove (Ljubljana, Zagreb, 

Budimpešta), Akvarij Piran, Muzej školjk in polžev Piran, Pomorski muzej Piran;

Športne dejavnosti

Na športnih dnevih se ukvarjamo z adrenalinskimi športi, smučamo, drsamo, 
sopihamo na bližnje hribe, bowlamo, igramo nogomet, odbojko, tenis, 
badminton … Posebno popestritev športnih dnevov so atletska tekmovanja 
na atletskem stadionu na Poljanah na Studencih v Mariboru,
kjer se dijaki lahko izkažejo v raznih atletskih disciplinah in preživijo prijeten 
dan druženja v tekmovalnem duhu.
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Kulturni dnevi

Naravoslovni in ekološki dnevi

Tudi na kulturo ne pozabimo. Kulturni dnevi nas bogatijo, zabavajo in 
omogočajo spoznavanje kulturnih znamenitosti Maribora in Ljubljane, 
univerzitetne in splošne knjižnice. Ogledamo si razstave in muzeje v 
Mariboru ter rojstne hiše znanih slovenskih književnikov širše po Sloveniji. 
V času šolanja si ogledamo filmske predstave, obiščemo Slovensko narodno 
gledališče v Mariboru ter se udeležimo ogleda aktualnega dramskega dela.
Šolske proslave ob državnih praznikih popestrijo dijaki s pevskimi, 
glasbenimi in recitatorskimi sposobnostmi iz Vokalne skupine BTŠ MB.
Dijaki in profesorji na pusta organizirajo tako skupinsko kot individualno 
maskiranje in tako pokažejo svojo izvirnost in ustvarjalnost.

Naravoslovni in ekološki dnevi so namenjeni obisku in seznanjanju

•	 z Mariborskim otokom kot naravnim spomenikom iz naravovarstvenega in 
ekološkega vidika;

•	 s čistilno napravo v Dogošah in elektrarno Fala;
•	 z drevesnico Omorika in kovačijo na Koroškem;
•	 s krajinskim parkom goričko ter Vulkanijo;
•	 s Saleško dolino in znamenitim Velenjskim gradom ter Muzejem 

premogovništva v Velenju.
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Krožki

Individualna zanimanja, ki niso določena s šolskim programom, lahko dijaki 
udejanjajo v številnih izbirnih krožkih, in so del proste izbire interesnih dejavnosti

•	 vokalna skupina Biotehniške šole Maribor,
•	 gorsko kolesarjenje,
•	 življenje živali športnikov,
•	 konjeniški krožek,
•	 dodatni krožki v telovadnici,
•	 planinski krožek,
•	 pohodništvo,
•	 biljard,
•	 varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki,
•	 EKOŠOLA,
•	 od škrbin do priznanj,
•	 priprave na matematična tekmovanja,
•	 bralno tekmovanje v nemščini »PFIFFIKUS 2020«,
•	 bralni krožek: »TEKMOVANjE IZ SLOVENŠČINE ZA CANKARjEVO PRIZNANjE«,
•	 šolsko tekmovanje iz znanja kemije za Preglove plakete,
•	 aranžersko floristični krožek,
•	 šola se predstavi,
•	 sprejmeš IZZIV?,
•	 RAZISKUj – raziskovalna dejavnost,
•	 tekmovanje v sladkorni bolezni,
•	 gledališki abonma,
•	 ENgLISH CLUB …
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Nadstandardne ekskurzije

Nadstandardne ekskurzije so vsebinska nadgradnja strokovnih ekskurzij in jih 
izvajamo v času šolskih počitnic, ob vikendih ali takoj po zaključku pouka.
V preteklih letih so se dijaki udeležili

•	 akcije Ohranimo delfine v slovenskem morju in ogledali Muzej školjk in 
polžev v Piranu, obiskali Provanso v Franciji, Benetke v Italiji, Dunaj-
Bratislavo-Budimpešto in Prago na Češkem;

•	 si ogledali konjeniški sejem in safari park v Veroni z ogledom Verone, sejem 
s kmetijsko mehanizacijo AgRITECHNICA v Hannovru, Nemčija, kmetijski 
sejem EIMA Bologna v Italiji.

Na šoli je vzdušje že od prvega dneva zelo prijetno: profesorji in dijaki smo med 
seboj zelo povezani. Vsak od programov ustvarja šolo, ki je prijazna vsem: dijakom, 
obiskovalcem in pa tudi prihodnjim generacijam. 
Na naši šoli nam ni nikoli dolgčas.

Katja, dijakinja

Na naši šoli je zelo sproščeno. Ko mi prijatelji govorijo, kako je na drugih šolah, 
pomislim, da imamo zlato šolo. Vedno kdo poskrbi, da se imamo zelo lepo.

Anja, dijakinja
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NA KAJ BI VAS ŠE RADI OPOZORILI

•		Nahajamo se v zdravem okolju na obrobju mestnega jedra.

•		Do šole je moč priti peš ali z mestnim avtobusom.

•		Pouk poteka vedno v dopoldanskem času.

•		Za malico je poskrbljeno v šolski jedilnici.

•		Dijaki imajo možnost opravljati izpit za traktor.

•		Učbeniki za vse izobraževalne programe vseh letnikov so vodeni v obsežnem   
     učbeniškem skladu, v katerem si lahko dijaki izposodijo komplete učbenikov.

•		V šolski knjižnici je dijakom na voljo leposlovna in strokovna literatura.

•		Športno vzgojo izvajamo v telovadnici, ki je neposredno ob šolskem objektu.
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ORgANIZACIJA ŠOLE

Šolska svetovalna služba
Delo šolskih pedagoginj Polone Vesenjak in Maje Miketek sega od 
individualnega svetovanja dijakom, staršem in učiteljem do skupinskega 
dela v razredu. Dosegljivi sta vse delovne dni v tednu med 7. in 14.30. uro. 
Za pogovor se lahko dogovorite tudi po telefonu 02/ 235 37 03 (Polona 
Vesenjak), 02/ 235 37 04 (Maja Miketek).

Mladostnikom želita pomagati predvsem pri soočenju s težavami, ki
izhajajo iz vzgojno-izobraževalnega dela in zunaj njega, in jih usmerjati 
pri razumevanju sebe in soljudi. Spodbujata njihove sposobnosti ter jim 
pomagata odkrivati in sprejemati meje, kar prispeva k njihovemu osebnemu 
in socialnemu razvoju.

Dijakom svetujeta na različnih področjih, pomagata pri učnih, osebnostnih, 
vrstniških, družinskih in drugih težavah, svetujeta novincem, ponavljalcem 
in dijakom, ki se so se preusmerili v druge programe in svetovanjem pri izbiri 
nadaljnje študijske ali poklicne poti.

Ko si že tako daleč,
da ne zmoreš niti koraka več,

si prehodil ravno polovico razdalje,
ki si jo sposoben prehoditi.

(grenlandski pregovor)
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KAM PO POMOČ, ČE SI V STISKI

SVETOVANjE ZA OTROKE IN MLADINO
V vseh ambulantah ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, tako pri osebnem zdravniku
kot pri imenovanem zdravniku šole.
Če imaš kakršnekoli probleme v šoli, z vrstniki, v družini, sam s sabo in ne veš, 
s kom bi se pogovoril oz. komu bi se zaupal.

SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE
Lavričeva ulica 5, Maribor, tel.: 02/ 234 97 00, gsm: 040/ 832 105
e-mail: svetovalni.center- mb@guest.arnes.si, pon.-čet.: 8 00 –12 00
Svetovalna pomoč, če imaš učne, čustvene in vedenjske težave.

KRIZNI CENTER ZA MLADE
Trubarjeva ulica 27, Maribor, tel.: 02/ 250 26 60, 24 ur vsak dan.
Če se znajdeš v krizni situaciji. Namestitev traja do 21 dni, a največ do 3 mesece.

DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM
Ob železnici 16, MB , tel.: 02/ 331 83 06, gsm: 040/ 585 945 
e-mail: mb-info@cpm-drustvo.si
Pogovor in podpora, če si v stiski, ter trening socialnih veščin.

CENTER ZA PREPREČEVANjE ODVISNOSTI
Ljubljanska ulica 4, MB, tel.: 02/ 332 72 51, 02/ 333 12 56
pon.-čet.: 8 00 -15 00, pet.: 8 00 –12 00
Svetovanje in pomoč, če imaš težave zaradi odvisnosti od prepovedanih
drog (marihuana, heroin …).

DRUŠTVO MLADI IN TOBAK
Kopitarjeva 2, MB, tel: 051/ 317 113, e-mail: misa.lovse@tobak-zveza.si
Svetovanje in podpora pri odvajanju od kajenja, oz. bi želel biti dejaven na
področju problematike odvisnosti od tobaka.

TOM TELEFON
brezplačni tel.: 116 111, vsak dan: 12 00 –20 00, e-mail: tom@zpms.si www.e-tom.si
Če se soočaš z izzivi in pastmi odraščanja, si ogrožen ali imaš težave.
Svetovanje po telefonu je anonimno in zaupno.
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Stiki med šolo in starši

Zdravniški pregledi in zavarovanje dijakov

Na šoli želimo vzpostaviti čim boljše sodelovanje med šolo, starši in dijaki. 
Učitelji in šolska pedagoginja so prisotni na govorilnih urah, ki so vsak 1. 
torek v mesecu od 16 30 do 17 30 . Učitelji so staršem na voljo tudi dopoldne, 
in sicer v času govorilnih ur oziroma prostem času. Roditeljski sestanki so v 
vsakem ocenjevalnem obdobju, skliče jih razrednik.

Šola si želi, da bi starši pripomogli k izboljšanju učnega uspeha, in sicer:

•	  s sprotnim spremljanjem dijakovega šolskega dela,
•	 s pomočjo razporejanja časa za učenje,
•	 dijak naj prihaja v šolo spočit in naspan,
•	 starši naj bodo razumevajoči, če se dijak znajde v težavah,
•	 naj se veselijo uspeha z njim,
•	 ga spodbujajo pri doseganju ciljev,
•	 redno sodelujejo z razrednikom,
•	 dijaka naj odvračajo od brezciljnega beganja in pohajanja, še posebej v 

večernih urah.

V šoli se počutim odlično, to pa zato, ker je šola »družina«, ki mi ogromno pomeni.

Urška, dijakinja

Vsako šolsko leto so organizirani sistematski pregledi za dijake 1. in 3. letnikov. 

Šolska zdravstvena ambulanta za dijake naše šole je v ZD dr. Adolfa Drolca na 
gosposvetski cesti 41. Šolska zdravnica je Maja Kovač, dr. med., spec. ped..
Zobna ambulanta za dijake je v enoti ZD dr. Adolfa Drolca na Partizanski 
cesti 14a, 5. nadstropje. Šolska zobozdravnica je Ingrid Merc Hribernik, dr. 
dent. med. Dijaki morajo obiskovati redne sistematske preglede, v primeru 
zdravstvenih težav pa lahko obiščejo osebnega zdravnika oz. zobozdravnika.

Starši in učitelji si prizadevamo za varnost otrok. Vsi si želimo preprečiti 
nezgode, vedno pa je ne moremo izključiti spleta nepredvidljivih nesrečnih 
okoliščin, ki jih ne moremo predvideti, zato so vsi dijaki nezgodno zavarovani.
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Dijaška skupnost

Svet staršev

je namenjena dijakom. Na srečanjih sodeluje predstavnik vsakega razreda. 
V njej lahko dijaki posredujejo svoja vprašanja, pripombe in predloge, ki 
so povezani z njihovim življenjem in delom na šoli. Dijaška skupnost skrbi 
tudi za izdajo dijaških izkaznic, s katerimi lahko dijaki uveljavljajo številne 
ugodnosti.

Vzdušje na šoli je zelo prijetno. Vsi se radi smejemo. Včasih nam naši
glasbeniki tudi kaj zaigrajo in s tem polepšajo ter popestrijo odmore.

Jerneja, dijakinja

Na šoli se počutim odlično, saj se vsepovsod čuti dobra volja, ki jo razkrivajo 
vedno nasmejani obrazi. Vsakokrat lahko pričakuješ tudi pomoč od sošolcev in 
profesorjev.

Nina, dijakinja

Že od nekdaj me pritegnejo živali in rastline, zato si želim poklic, ki bo
povezan z naravo.

Anja, dijakinja

Na naši šoli je vzdušje dobro: imam dobre profesorje in sošolce.
Potrebno pa se je učiti.

Primož, dijak

Na šoli se počutim odlično, saj je šola vsakega dijaka prisrčno sprejela in
vedno se nekaj dogaja.

Benjamin, dijak

je sestavljen iz predstavnikov staršev vsakega oddelka posameznega 
letnika. Ti so izbrani na prvem roditeljskem sestanku. Dva predstavnika 
staršev dijakov sta člana SVETA ŠOLE, ki je najvišji šolski organ, in je 
sestavljen iz predstavnikov staršev, dijakov, delavcev šole in predstavnikov 
ustanovitelja. Svet staršev skrbi za organizirano uresničevanje interesa 
staršev.
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DIJAŠKI DOMOVI V MARIBORU

Navajamo še naslove dijaških domov v Mariboru, v katerih bodo
lahko bivale bodoče dijakinje in dijaki med šolskim letom.

DIjAŠKI DOM DRAVA MARIBOR

je v neposredni bližini Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor.
Dom sprejema dijakinje in dijake vseh srednjih šol.
Naslov: Smetanova 67, 2000 Maribor
Telefon: 02/234 81 50
Faks: 02/234 81 70
Spletni naslov: http://www.dddrava.si

DIjAŠKI DOM LIZIKE jANČAR MARIBOR

Dom je na desnem bregu Drave v bližini Splošne bolnišnice Maribor.
V dijaškem domu stanujejo tako dekleta kot fantje. Namenjen je
dijakinjam in dijakom, ki obiskujejo mariborske srednje šole.
Naslov: Titova 24a, 2000 Maribor
Telefon: 02/300 46 66
Faks: 02/300 46 77
Spletni naslov: http://www.d-lizjan.mb.edus.si/

DIjAŠKI DOM TEHNIŠKEgA ŠOLSKEgA CENTRA MARIBOR

je v prostorih nekdanjega dijaškega doma Tezno.
Dom sprejema dijakinje in dijake vseh srednjih šol.
Naslov: Zolajeva 12, 2000 Maribor
Telefon: 02/460 54 04
Faks: 02/460 54 03
Spletni naslov: http://www.tscmb.si
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DIjAŠKI DOM PROMETNE ŠOLE MARIBOR

je v bližini Športnega parka Tabor.
Dom sprejema dekleta in fante katerekoli srednje šole v Mariboru.
Naslov: Preradovičeva 33, 2000 Maribor
Telefon: 02/429 41 00
Faks: 02/429 41 10
Spletni naslov: http://www.ddom.prometna.net

DIjAŠKI DOM ANTONA MARTINA SLOMŠKA

 (zasebni zavod)
Nahaja se v isti stavbi kot Biotehniška šola Maribor in na lokaciji
Strossmayerjeva 15 v neposredni bližini III. gimnazije Maribor.
Dom sprejema dijakinje in dijake vseh srednjih šol.
Naslov: Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor
Telefon: 059/092 500
Faks: 059/092 110
Spletni naslov: http://domovi.slomskov-zavod.si

Vsak tiho zori,
počasi in z leti,
a kamor koli že greš,
vse poti je treba na novo začeti.

(T. Pavček)
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petek in sobota, 14. in 15. FEBRUAR 
Informativni dan

do četrtka, 2. APRILA 
Sprejemanje prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2020/2021

sreda, 8. APRIL 
javna objava številčnega stanja prijav (internet)

do četrtka, 23. APRILA 
Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2020/2021

petek, 22. MAj
javna objava omejitev vpisa (internet)

sreda, 27. MAj
Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa

od 16. do 19. jUNIjA
Prinašanje dokumentov za vpis na srednje šole / 
izvedba prvega kroga izbirnega postopka (v primeru omejitve vpisa)

do ponedeljka, 31. AVgUSTA
Vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta

POMEMBNI DATUMI PRIJAVNO-
VPISNEgA POSTOPKA 2020/2021


