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ivilska šola Maribor je praznovala v letu 2007 Ž 50 let svojega delovanja. 

Slavnostno prireditev je bila v e t r t ek ,  18 .  ok tob ra  2007 ,  ob  11 .  u r i  č
v  p ros to r ih  šo l e ,  Pa rk  m lad ih  3 ,  Mar i bo r

     

Nekje v nekem kotičku svojih src
smo še vedno vsi učenci.

Rabindranath Tagore

V kulturnem programu so s svojo ustvarjalnostjo predstavili bivši in sedanji dijaki, 
in  študentje   šole.  Slavnostni  govornik  je  bil  dr.  Peter  Raspor  kot  predstavnik 
nekdanjih dijakov in strokovne javnosti. 

Sedanji dijaki in študentje so predstavili projektno dejavnost šolskega leta 2006/07 
in za etka teko ega šolskega leta s predstavitvami po u ilnicah in hodnikih. Skupajč č č  
s  strokovnimi  delavci  so  pripravili  tudi  vse  izdelke  za  pogostitev  ter  postregli 
gostom. 

Ob  50  letnici  delovanja,  je  ivilska  šola  Maribor  podelila  priznŽ anja  za  izjemni 
prispevek  k  razvoju  šole  na  posameznih  podro jih  posebno  priznanje,  ki  so  gač  
prejeli:Darinka Gosten nik, Blanka Vombergar, Vesna Poštuvan, Zlatko Šehovič č 
in Mirko Nidorfer. 
Vsem delavcem šole, ki so v letu 2007 doponili najmanj 10 letno oz.najmanj 20 letno 
oz. najmanj 30 letno delo na šoli so prejli priznanja za njihov osebni prispevek k 
razvoju šole (seznam v prilogi št.1 ).

Za kulturni program so poskrbeli mentorji: Mirko Nidorfer, Davorin Urih in Irena 
Smol i .č č



SPLOŠNI PODATKI:

I.  PODATKI  O  ZAVODU:  ŽIVILSKA  ŠOLA  MARIBOR -  
IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA

1.1  Ime in sedež zavoda:

Javni  vzgojno  -   izobraževalni  zavod   Živilska  šola  Maribor  –  po 
preimenovanju  IZOBRAŽEVALNI  CENTER  PIRAMIDA,  Park  mladih  3, 
Maribor.

1.2  Ustanovitelj zavoda:

Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija,št. sklepa: 01403-28/2008/5 z dne 
8. 7. 2008

Šola je verificirana in vpisana v razvid za vse izobraževalne programe, ki  
jih  izvajamo  na  šoli  in  sicer  na  Poklicni  in  tehniški  šoli  pod  zaporedno 
številko 601 – 27/91, 608-01-334 do 341 in 350/2002 ter za programe Višje  
strokovne šole pod št. 608-01-0028/2000 z dne 4.12.2000.

1.3  Dejavnosti zavoda:

Zavod opravlja javno službo na naslednjih področjih:
 srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje (P/85.320),
 višješolsko izobraževanje (P/85.421) in
 dejavnost knjižnic (R/91.011).

Zavod opravlja tudi druge dejavnosti, ki so namenjene opravljanju dejavnosti,  
za  katero  je  zavod  ustanovljen  oziroma  jih  lahko  opravlja  z  namenom 
racionalne  rabe  znanja  in  premoženja,  ki  ga  zavod  uporablja,  v  obsegu,  
dovoljenem  z  zakoni  in  drugimi  predpisi,  so  določene  v  prilogi  sklepa  o  
ustanovitvi zavoda, kot so na primer:
 drugo izobraževanje,
 izobraževanje odraslih,
 raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije,
 tehnični poskusi in analize,
 podjetniško in poslovno svetovanje,
 izdajanje strokovnih časopisov, revij,
 proizvodnje nekaterih živilskih izdelkov in trgovina z živili, itd.



1.4  Organiziranost zavoda:

Zavod ima dve organizacijski enoti:
 Poklicna  in  tehniška  šola  -  Srednja  šola  za  prehrano  in  živilstvo 

skrajšano ime: IC Piramida SŠPŽ  in 
 Višjo strokovno šolo - skrajšano: IC Piramida VSŠ.

Infrastruktura in druge dejavnosti,  pomembne za obe šoli,  se združujejo in  
opravljajo  na  ravni  zavoda.  Skupne  službe  zavoda  so:  splošna  služba,  
finančno-računovodska  služba,  informacijska  služba  s  knjižnično  in 
informacijsko dejavnostjo, svetovalna služba in vzdrževalna služba.
Skupne službe vodi direktor zavoda.
Organi zavoda so: svet zavoda in direktor zavoda.

1.5  Vzgojno-izobraževalni programi in vpis

1.5.1 V šolskem letu 2007/2008  sta šoli izvajali  vzgojno-izobraževalne 
programe za mladino in odrasle in sicer:

Nižje poklicno izobraževanje - NPI
1. Pomočnik peka in slaščičarja
 1.,2. in 3. letnik poklic: pomočnik peka in slaščičarja
2. Pomočnik mesarja
  3. letnik poklic: pomočnik mesarja

Srednje poklicno izobraževanje – SPI
3. Slaščičar* poklic: slaščičar
 1.  letnik
4. Pek* poklic: pek
 1. letnik
5. Mesar* poklic: mesar
 1. letnik
6. Živilec poklici: slaščičar konditor, pek,
 2. in 3. letnik
4. Mesar ds poklic. Mesar
 2. in 3. letnik

Poklicno tehniško izobraževanje - PTI
5. Živilski tehnik poklic: živilski tehnik
 4. in 5. letnik 

Strokovno tehniško izobraževanje - SSI
6. Živilski tehnik poklic: živilski tehnik
 3. in 4. letnik



Višje strokovno izobraževanje
7. Živilstva in prehrane * poklic: inženir živilstva in prehrane
 1. letnik
8. Inženir živilstva poklic: inženir živilstva
 2. letnik

Oznaka * pomeni prenovljeni program

2.  NAČRTOVANJE  VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA  DELA 
ŠOLE

Vzgojno-izobraževalno delo na šoli  je  bilo  načrtovano v skladu z vzgojno-
izobraževalnimi programi in pravnimi predpisi, ki veljajo v zavodih. 

2.1 Letni delovni načrt za šolsko leto 2007/2008  je bil sprejet na seji sveta 
zavoda dne 3. 10. 2007.
2.2. Pri pripravi in realizaciji LDN ni bilo večjih problemov razen že znanih, ki  
so posledica zamika začetka študijskega leta (od 1. 10. d0 30. 9.) od šolskega  
leta. 

3.  MATERIALNI POGOJI 

Materialni  pogoji  še  naprej  ostajajo  zelo  dobri.  Učna  oprema  ostaja  
zadovoljiva, redno jo servisiramo in vzdržujemo.  

Šola ima veliko predavalnico za 120 udeležencev, demonstracijsko učilnico za 
60 udeležencev, več  sodobno opremljenih splošnih in specialnih učilnic ter  
laboratorije za kemijo, biologijo in mikrobiologijo, ter dva za tehnologijo.
Prav laboratoriji  za vaje pri  različnih živilskih tehnologijah so za pedagoški  
proces izjemnega pomena. Lahko rečemo, da sledimo kontroli kakovosti na 
večini  tehnoloških  področij,  posebej  na  področju  pekarstva,  slaščičarstva,  
mesarstva,  embalaže,  senzorike,  instrumentalnih  merjenj,  itd.  tako  naši  
študenti spoznavajo nove  aparature in stroje, ter na njih tudi delajo.

Na šoli deluje računalniška mreža z internetnimi priključki po vseh učilnicah,  
kabinetih in upravnem delu. Posodabljamo računalniško opremo in programe 
v  upravnem  in  vzgojno-izobraževalnem  delu  (  evidenca  dijakov,  tiskanje  
obvestil,  spričeval,  dela  pedagoške  dokumentacije,nenehno  internet  
povezavo,…). Vedno več je prenosnih računalnikov oz. računalnikov z LCD 
projektorji  v učilnicah (z šolskim letom 2007/08 smo namestili 8 kompletov  
računalnikov in LCD projektorjev) v splošne  učilnice, ob že prejšnjih dveh 
mobilnih kompletov ter štirih fiksnih kompletov, skupaj torej kar 14 kompletov. 



Urejeno  imamo  registracijo  učnih  delavnic  za  mesarstvo  in  sicer   za 
obdelovanje mesa in za predelavo vseh vrst  mesa. Tako lahko izvajamo v 
celoti praktični pouk mesarstva, razen klavniškega dela, ki pa bi moral biti v  
domeni delodajalcev. Učne delavnice za slaščičarstvo, pekarstvo, prodajo in 
šolsko  kuhinjo  delujejo  od  odprtja  šole.  Žal  MŠŠ  še  vedno  ne  pokriva 
materialnih stroškov za izvedbo celotnega programa praktičnega pouka. 
Želja za prihodnja leta še ostaja učna delavnica za praktični pouk v programu 
živilski tehnik, čeprav smo del opreme že nabavili in jo v praksi uporabljajo 
tako dijaki kot študenti.

V šolskem letu 2007/08 je ponovno prišlo do pogovorov na MŠŠ o izgradnji  
telovadnice  za  potrebe  naše  in  sosednje  šole.  Projektna  naloga  je  že 
izdelana, pripravljajo se izvedbeni načrti in po planu naj bi se še pred koncen  
leta  2008 pričela graditi  telovadnica.  Športno  vzgojo še naprej  izvajamo v 
Dvorani Tabor. Pri tem se pojavlja kar veliko težav, saj šola ne more pridobiti  
telovadnice za vse ure športne vzgoje in zato nekatere ure izvajamo tudi v  
drugih športnih prostorih v dvorani  Tabor.  V jesenskem in spomladanskem 
času koristimo tudi zunanje površine ob Dvorani Tabor, pozimi pa tudi Ledeno 
dvorano.  Gostovanje  pomeni  tudi  dodatne  stroške  za  šolo,  saj  MŠŠ  
sofinancira le 50% sredstev za najem dvorane in to le za potrebe Poklicne in 
tehniške šole.  Za dijake 3.a in  4.a ter  dijake 3.b in  3.c  smo organizirali  v 
septembru 2007 dva športna vikenda v COŠD na Kozjaku in v Spuhlji  pri  
Ptuju.  

Pouk teoretičnega dela poteka v glavnem dopoldan,  le pri  praktičnem delu 
poteka  v  dveh  izmenah.  80%  ur  praktičnega  pouka  poteka  v  učnih 
delavnicah, 10% pa v delovnem okolju oz. pri delodajalcih (v programu PTI), v  
prenovljenih programi SPI  pa tudi praktično usposabljanje z delom v obsegu 
304 ure  .

Šola ima tudi svojo knjižnico, kjer so si dijaki, študentje in strokovni delavci 
lahko izposojali  leposlovne in strokovne knjige ter  revije.  Vključeni  smo  v  
COBISS program (imamo možnost  medknjižnične  izposoje). Ob knjižnici,  
smo v  prostorih  mediateke je  delovalo  informacijsko središče za  dijake, 
študente in odrasle udeležence izobraževanja, ki pa ga v tem letu niso prav 
pogosto obiskovali.

Organizirali  smo  nabavo  učbenikov  preko  učbeniškega  sklada,  kjer  dijaki  
pridobijo učbenike po ceni 1/3 novih učbenikov (toliko znaša obrabnina), zelo  
veliko učbenikov pa smo brezplačno namestili v učilnice za dnevno uporabo. 

Poskrbeli smo za regresirano malico (0, 85 € na dijaka) – prejemalo jo je kar  
326 od 486  dijakov ali 65 % vseh dijakov. Možnost malice so imeli tudi ostali  
dijaki  in  študentje,  ki  pa so  koristili  tudi  študentske bone za druge obrate 
prehrane. 



Zagotovili  smo  materialne  pogoje  za  izvajanje  HACCP  načrtov  v  učnih  
delavnicah za pekarstvo, slaščičarstvo in v šolski kuhinji ter učni prodajalni. 

4. KADROVSKI POGOJI

4.1 Pregled zaposlenih

Na celotnem zavodu je bilo redno zaposlenih 66 delavcev. Več kot polovica  
delavcev je v različno velikih  deležih  delala na obeh šolah, samo na Višji  
strokovni šoli štirje redno zaposleni. 

4.1.1 Poklicna in tehniška šola

Pri izvajanju vzgojno izobraževalnega je sodelovalo 55  učiteljev in strokovnih  
delavcev.

Po delovnem razmerju
vsi za nedoločen čas      za določen čas dopolnjevanje
55             49          6          1

Po strokovni izobrazbi
vsi ustrezna izobrazba neustrezna izobrazba

MAG.   VIS VIŠ SR
55    2   38      6  2 7*

* od 7 delavcev so vsi  učitelji  praktičnega pouka, ki po odredbi o smeri  in  
stopnji  strokovne  izobrazbe…  lahko  poučujejo  s  svojo  stopnjo  strokovne 
izobrazbe.

4.1.2  Višja strokovna šola

Pri izvajanju izobraževalnega dela je sodelovalo  33 predavateljev višje šole, 
2  predavatelja  –  organizatorja  praktičnega izobraževanja,  5  inštruktorjev, 6 
laborantov, učitelj športne vzgoje in knjižničar.

Kadrovska struktura - po delovnem razmerju

višja 
šola

dopolnjevanje
z  drugimi 
šolami

dopolnjevanje 
obveze s PTŠ

Pogodbeni Skupaj

Predavatelji  
VIŠ

1 4 9 19 33

Predavatelji  – 
organizatorji  
praktičnega 
izobraževanja

2 2



Inštruktorji 1 3 1 5
Laboranti 1 5 6
Učitelj ŠVZ 1 1
Knjižničar 1 1

Kadrovska struktura - po strokovni izobrazbi

DR MAG UNI VIŠ SŠ Skupaj
Predavatelji VIŠ 4 12 17 33
Predavatelji-
organizatorji PI

2 2

Inštruktorji 1 4 5
Laboranti 3 3 6
Učitelj ŠVZ 1 1
Knjižničar 1 1

4.1.3 Skupne službe- tehnično administrativni delavci:

Po delovnem razmerju
vsi       za nedoločen čas      za določen čas
8                     6       2

      
Po strokovni izobrazbi
vsi ustrezna izobrazba neustrezna izobrazba

VIS       VIŠ     SR
8    1      1      5 1

4.2  Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih

 Na šoli smo organizirali obnovitveni seminar za izvajanje HACCP načrtov  
za vse učiteljev praktičnega pouka in prostovoljcev s področja strokovno 
teoretičnih predmetov.

 Izobraževanje je potekalo tudi na srečanjih študijskih skupin, ki so se jih  
redno udeleževali po planu, v primeru stroke pa vsi učitelji prakse in teorije  
za posamezna področja. Glede na to, da je kar 5 vodij študijskih skupin  
prihajalo  iz  šole  in  so  tako  sestanki  potekali  na  šoli,  se  jih  je  lahko  
udeležilo več učiteljev.

 Posamezniki  so  se  udeležili  tudi  kongresov-  posvetov:  3.  kongres 
Slovenskega  prehranskega  društva,  Biotehnologija  in  mikrobiologija  za 
prihodnost,,  Slovenski  simpozij  Mlinarstva  in  pekarstva  v  Portorožu, 
Bitenčevi dnevi.

 Izobraževanje je potekalo tudi v okviru projekta  Projekt kakovosti  ŠR – 
MREŽE 1 (za kolektiv in projektni tim). 



 Za večjo skupino strokovnih delavcev je na šoli potekala  delavnica »Učne  
metode in tehnike v izobraževanju odraslih«,  (ACS, Ema Perme)

 Za  strokovne  delavce  je  na  šoli  je  potekalo  izobraževanje  »Z 
medpredmetnim sodelovanjem do učinkovitega učenja«,  (ZRSŠ,  Sonja  
Zajc)

 Za celoten kolektiv je bila organizirana strokovna ekskurzija v JZ Češko z  
strokovnimi ogledi, ob sofinanciranju delavcev (38 članov).

 Posamezniki  so  se  udeležili  strokovnih  ekskurzij  v  organizaciji  Društva 
živilskih in prehranskih strokovnih delavcev SV Slovenije.

 Pregled izobraževanja je v prilogi št. 2.

                                            
5.  POROČILO O DELU KNJIŽNICE

Šolska knjižnica je imela odprta vrata v ponedeljek in torek med 8. in 14. uro, 
v četrtek med 10. in 16. uro in v sredo in v petek med 8. in 16 uro. 

5.1  Dejavnosti knjižnice:

Šolska  knjižnica  je  poleg  osnovne  dejavnosti  izposoja  knjig  opravljala  še: 
medknjižnična izposoja preko COBISS sistema, urejanje bibliografije literature 
izdane na šoli,  urejanje  osebnih  bibliografij  v  COBISSu za predavatelje  in 
učitelje,urejanje normativne baze CONOR za avtorske značnice, sodelovanje 
pri dejavnostih višje strokovne knjižnice (izdajanje zbornikov, sodelovanje pri  
seminarjih,  izobraževanje  študentov,  strokovnih  sodelavcev,diplomskih 
nalogah, karierni tržnici,…).
Izvajala je tudi  bibliotekarske ure za dijake šole ter  izvedla predavanje za  
druge letnike rednih in izrednih študentov o iskalnih orodjih na internetu ter  
Opacu.

5.2  Vodenje likovnega razstavišča:

V šolskem letu 2007/08  je razstavišče šestkrat odprlo duri in sicer:
 Retrospektivna razstava ob 50-letnici  Živilske šole Maribor, od 18. 10. 

do 10. 12. 2007
 Likovna razstava:Pogled v otroški svet, avtorica Karmen Smodiš, od 

13. 12. 2007 – 5. 2. 2008
 Razstava likovnih, fotografskih, pesniških in proznih del dijakov in 
študentov Živilske šole Maribor na šolski natečaj » Prešerna 
ustvarjalnost« , od 7. 2. do 20. 4. 2008.

 Fotografska  razstava:  Barvitost  sveta –  medkulturnost  v  fotografiji,  
avtorji Mateja Bukvič, Davorin Urih, Sibila Nidorfer, Maša Pikl, Alenka 
Hmelak Gorenjak, od 24. 4. do 20. 5. 2008

 Likovna  razstava:  V  barvnem  šelestenju  dveh  generacij,  avtorja 
Zdravko Luketič in Mirjam Luketič, od 29. 5. do 20. 8. 2008



5.3  Kulturne in druge dejavnosti:

 Knjižničarja  sta  pripravila,  vodila  in  izvedla  projekt  Medkultirnost  – 
sobivanje različnih kultur na šoli v času od 21. do 24. 4. 2008. 

 Sodelovala sta pri izvedbi raznih delavnic -  ob TVU: Partnerski odnosi  
in  medkulturnost,  organizirala  bralno  čajanko  (20.  12.  2007)za 
zaposlene: Feri Lainšček Nedotakljivost in Thomas Moore: nega duše. 

 Knjižničarja  sta  sodelovala  tudi  pri  organizaciji  in  izvedbi  drugih 
kulturnih  prireditvah  kot  so  praznovanje  50  letnice  šole,  spominski  
dnevi,predstavitve  projektih  dejavnosti,  ob  slavnostnih  podelitvah 
zaključnih spričeval, spričeval poklicne mature in diplom, predstavitve 
šole na informativnih dnevih, dnevih odprtih vrat. 

          Zaupano jima je bilo tudi vodenje gledališke skupine. 
 Aktivno  sta  sodelovala  tudi  pri  organizaciji  in  izvedbi  strokovne 

ekskurzije za delavce šole na južno Češko.
 Strokovno sta se spopolnjevala ( seminarji, študijske skupine) in znanje 

prenašale na svoje sodelavce.
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