
 
 
 

VABILO NA DAN ODPRTIH VRAT 
 

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma vabi na že tradicionalni dan odprtih vrat, ki 
bo pod geslom »ZA BISTRO GLAVO V NARAVO« potekal v četrtek, 27. septembra 2018, od 9. 
do 16. ure, na Sevnem 13 v Novem mestu.  
 
Na dnevu odprtih vrat se bodo istočasno predstavile naslednje organizacijske enote Grma 
Novo mesto – centra biotehnike in turizma Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, 
Dijaški in študentski dom, Višja strokovna šola in Medpodjetniški izobraževalni center. 
Osrednji predstavitveni prostor bo na sedežu centra na Sevnem 13, kjer bo potekala 
predstavitev poklicev in programov ter ostale predstavitve dejavnosti (izobraževanja, 
usposabljanja, tečaji, NPK, interesna področja …).  
 
Delavnice in predstavitve izobraževalnih programov so namenjene učencem 7., 8. in 9. 
razredov, vsi ostali pa imajo možnost ogleda razstav in raznih praktičnih prikazov.  
 

PONUDBA DELAVNIC  

Zap. 
št. 

Delavnica  
 

Max. število 
udeležencev 

Opombe 

1. Biotehnološka delavnica 16 raziskovanje sadnega kisa in 
mikroorganizmov 

2. Kemijska delavnica: sladko, zrelo?   12 analiza sadja: določanje sladkorja z 
refraktometrom, ugotavljanje 
zrelosti sadja: škrobni test, 
ugotavljanje sadnih arom 
(senzorika) 

3. Mikroskopiranje rastlinskih organov 

 
9  

4.  Metulji 16 predstavitev, prepoznavanje 

5. Svet konj 15  

6. Čebelarska delavnica 10  

7. Jesenski aranžmaji 10  

8. Izdelava mini nasadka 8  

9. Razmnoževanje rastlin 10  

10. Vrednotenje zelenjave 10  

11. Prepoznavanje in določanje 
drevesnih in grmovnih vrst 

10 delavnica bo potekala zunaj 

12. Invazivne rastline 14  

13. Recikliranje na kreativen način 10  

14. Kletarska delavnica 10  

15. Kako želimo biti obrane? 10 prepoznavanje in obiranje sadja 

16. Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo 
do podjetnosti 

12  

17. Jabolka v krhkih skodelicah 8  

18. Modeliranje v slaščičarstvu 10  



19. Mesarska delavnica 4 izdelava klobas 

20. Vzdrževanje mehanizacije 8  

 
Za vsa dodatna pojasnila se obrnite na go. Anico Možina, tel. št. 07 39 34 717 ter go. Ireno 
Avsenik, tel. št. 07 39 34 718 (svojo udeležbo sporočite). 
 

 
Dneva odprtih vrat se udeležite v spremstvu staršev.  
 
 
                                                                         

 


