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STRATEGIJA ZASNOVE IN RAZVOJA TEKMOVANJA S PODROČJA BIOTEHNIKE 

 
 

I. Uvod: 
 
STRATEGIJA ZASNOVE IN RAZVOJA TEKMOVANJA S PODROČJA BIOTEHNIKE, namenjenega 
dijakom in študentom članic Konzorcija biotehniških šol Slovenije (v nad. Konzorcij), se je 
začela v šolskem/študijskem letu 2014/15, in sicer s 1. tekmovanjem z naslovom: »AJDA IN 
KULINARIKA«. Tekmovanje je bilo podprto s strani organizatorja slovenske predstavitve na 
EXPO 2015 – SPIRIT-a Slovenija ter s strani Fagopyrum – slovenskega društva za promocijo 
ajde.  
 
Konzorcij je nato v letu 2015 sklenil, da se tekmovanje v znanju in spretnostih dijakov in 
študentov Konzorcija nadaljuje tudi v bodoče in postane tradicionalno. Teme tekmovanj se 
bodo iz leta v leto spreminjale glede na področja, ki so vezana na biotehniko. Prav tako  se 
lahko osnovnim kategorijam, ki so bile postavljene ob 1. tekmovanju  dodajajo nove 
kategorije. Tekmovanje bo vsako leto krožilo med šolami, ki so vključene v Konzorcij. 
 
Za tekmovanje je Konzorcij imenoval Organizacijski odbor v sestavi: dr. Blanka Vombergar (IC 
Piramida Maribor), mag. Tjaša Vidrih (BIC Ljubljana), Nada Reberšek Natek (Šola za 
hortikulturo in vizualne umetnosti Celje), Helena Jurše Rogelj (Grm Novo mesto – center 
biotehnike in turizma) in Majda Kolenc Artiček (BC Naklo). V letu 2015 je Konzorcij sprejel 
pobudo, da se organizacijskemu odboru pridružijo tudi člani delovne skupine za tekmovanje, 
določeni s strani preostalih šol, z namenom sodelovanja pri organizaciji in promociji 
tekmovanja na svoji šoli. 
 
II. Namen in cilj: 
 
Splošni cilji tekmovanja so: 
- popestritev izobraževalnega okolja članic Konzorcija za dijake, študente, mentorje ter 

ostale predstavnike šol 
- preverjanje (v okviru izobraževanja osvojenega) znanja in spretnosti dijakov oz. 

študentov ter vzpodbuda šolam za kakovostno delo v bodoče 
- splošna in specialna promocija šol, članic Konzorcija in izobraževalnih programov, ki jih 

šole izvajajo ter tudi poklicev, za katere izobražujejo 
- povezovanje šol Konzorcija med seboj, njihovo medsebojno sodelovanje ter spoznavanje 

in sodelovanje dijakov in študentov šol Konzorcija, 
- novi in drugačni pristopi k učenju in poučevanju. 
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III. Ključni poudarki ZASNOVE IN RAZVOJA tekmovanja v znanju in spretnostih za dijake in 
študente s področja Biotehnike 
 

1. Tekmovanja v znanju in spretnostih za dijake in študente Konzorcija poteka vsako 
leto na izbrano temo.  

 
2. Pravila, razpis, dodatna tehnična navodila, prijavnica ter ocenjevalni listi se letno 

prilagodijo za posamezno tekmovanje v znanju in spretnostih za dijake in študente s 
področja biotehnike glede na izbrano temo. 

 
3. Po izvedbi vsakega tekmovanja Organizacijski odbor z delovno skupino pripravi 

analizo, poroča Konzorciju in se na podlagi tako dobljenih ugotovitev pripravi 
potrebne spremembe ter nadgradnjo oz. prenovo izhodišč za naslednja tekmovanja. 

 
4. Organizacijski odbor se za lokacijo izvedbe tekmovanja, vodjo letnega tekmovanja in 

vodje posameznih kategorij tekmovanja, člane strokovnih komisij, način promocije, 
pravila o izvedbi tekmovanja (oz. spremembe pravil) ter drugo dokumentacijo 
dogovori sporazumno.  
 

5. Organizacijski odbor predlaga temo, lokacijo in termin tekmovanja še v potrditev 
Konzorciju. 

 
IV. Dokumentacija tekmovanja obsega:  
 
- STRATEGIJO ZASNOVE IN RAZVOJA TEKMOVANJA S PODROČJA BIOTEHNIKE, 

namenjenega dijakom in študentom članic Konzorcija, ki se je začelo v 
šolskem/študijskem letu 2014/15 in s sklepom Konzorcija (sklep št. 2/4, z dne 15. 5. 
2015) postane tradicionalno.  

 
- PRAVILA O TEKMOVANJU DIJAKOV IN ŠTUDENTOV KONZORCIJA BIOTEHNIŠKIH ŠOL 

SLOVENIJE S PODROČJA BIOTEHNIKE – po potrebi prilagojena za vsako novo tekmovanje. 
 
- RAZPIS TEKMOVANJA DIJAKOV IN ŠTUDENTOV KONZORCIJA BIOTEHNIŠKIH ŠOL 

SLOVENIJE S PODROČJA BIOTEHNIKE (prilagojen za vsako novo tekmovanje), S SPLETNO 
PRIJAVNICO ZA UDELEŽBO NA TEKMOVANJU.  

 
- DODATNA TEHNIČNA NAVODILA ZA POTEK TEKMOVANJA DIJAKOV IN ŠTUDENTOV 

KONZORCIJA BIOTEHNIŠKIH ŠOL SLOVENIJE S PODROČJA BIOTEHNIKE – prilagojena za 
vsako novo tekmovanje. 
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- OCENJEVALNE LISTE ZA OCENJEVANJE UDELEŽENCEV TEKMOVANJA KONZORCIJA 
BIOTEHNIŠKIH ŠOL SLOVENIJE S PODROČJA BIOTEHNIKE – prilagojeni za vsako novo 
tekmovanje. 

 
Splošna dokumentacija (razpis, pravila, strategija, dodatna tehnična navodila, obrazci 
ocenjevalnih listov ter prijavnica) se hrani v dokumentaciji Konzorcija biotehniških šol 
Slovenije (oz. šole, ki vodi Konzorcij), posreduje pa jo Organizacijski odbor za pripravo 
tekmovanja. Vso ostalo dokumentacijo, ki je vezana na izvedbo posameznega 
tekmovanja (prejete prijave, izpolnjeni ocenjevalni listi, morebitne pritožbe, končno 
poročilo) pa hrani šola, organizatorica tekmovanja do zaključka tekmovanja in jo po 
zaključku posreduje šoli, ki vodi Konzorcij 
 

IV. Splošne pravice in dolžnosti Konzorcija biotehniških šol Slovenije glede tekmovanj v 
znanju in spretnostih dijakov in študentov Konzorcija: 

 
1. Konzorcij s svojimi članicami je organizator in lastnik tekmovanja ter vseh učinkov, ki 

jih bodo tekmovanja prispevala v slovenskem in širšem prostoru. 
 
2. Organizacijski odbor je pristojen tudi za analizo izvedbe tekmovanj, sprejemanje, 

obravnavo in dajanje novih pobud ter predlaganje drugih, s tekmovanjem povezanih, 
aktivnosti, ki se navezujejo na tekmovanje v širšem smislu. Pri analizi izvedbe 
tekmovanj sodeluje tudi delovna skupina predstavnikov posameznih šol. 

 
3. Vse bistvene spremembe tekmovanja (koncept, izvedbena raven …) sprejmejo članice 

Konzorcija z večino. 
 

4. Članice Konzorcija se zavezujejo, da po svojih močeh skrbijo za ugled in kakovost 
zasnove in izvedbe ter promocijo tekmovanj. 

 
5. Članice Konzorcija se dogovorijo, kje (lokacija, dogodki, sejmi …) in kako tekmovanje 

promovirati tudi po prvem izvedbenem letu 2015. 
 
Organizacijski odbor tekmovanja v znanju in spretnostih dijakov in študentov Konzorcija 
biotehniških šol Slovenije:  
mag. Tjaša Vidrih, dr. Blanka Vombergar, Nada Reberšek Natek, Helena Jurše Rogelj in Majda 
Kolenc Artiček 
 
 


